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A CÂMARA DOS rEPUTADOS resolve:

COLABORADORES NA CPI

PARECER DA COMISS~O

Relator: Deputado SEBASTIAO NERY

da

públlcds

e I abord-

- Profel'>sor de

A comiss.3o rt':'dl izou 61 reuniõ~.s _ -1-3

e 1-3 internd;; - 36 depoimentos, total dt' [98 hortl .,;.

12 - InStdldÇdO - (16/B/~3) - Eleição do Pre<;idente

Pres i dt""t~;

2!1 - Assuntos Interno.,; - (23/.,/83) _ SU9t'st~e~ par<>l

çdo do Rote I rOi

Depoente: Econ. Pdulo Nogueira Batista Jr. _ ProL

Univt."r"SIJade do "RIO - Fundclç:io GHt~ la Varg<'ls;

I I \I - Depoente: Car Ios Gera Ido langon I _ (27/9/831 _ E-.:-Pres i

dente do Bdnco Centrdl do Brtl<;j I;

17~ - Depoonte: Oltlvo Setubdl - (18/10/8.3) - Empresário;

PMOB

16ª - Depoentt> Mari%a Tupinamb; de OI iveird - (6/10/8));

TItulare,;: Alt~ncar Furtado, Aloo Art'lntes, Anlb<'d T~p;~ird,

Fernando Sdntanu, H;I ia Ouque.

Suplentt!s: Fl~vio Bit'r'renbach, Ojalmd F'tllcdo, João Cunha, J~

15; Fogdça.

PDI

Titular: Seba.,;tl-lo Ner)'.

Suplente: .I,Jl:ques Dornt'llt'ls.

PT

14~ - ['\epoente: H~I ia FernandE's - Q/IO/8.1) - Jorn.oll ista;

15il - Depoente: Jo.s; Carlo~ Madeird Serrdno (S/I(I/·S)) - Olr'!.

tor. da Área Externa da Banco Centrd 1;

9~ - OE"poE"ntt":: Ct~l. Oick<;>on Mtdge \'; Grael - (ZI/Q.''33) _ Coro

n€'1 da ~e~l'rva do E"(~rc,to;

Titulüres: Jorge Arbage, Octávio Cc<;;~rICl, AJhumar Ghi~l, P~

dro Coiln, Jo.-,;; Camargo.

Suplentlts: Antonio Mazurio'k, Antonio F.'lulJt, Pr<ltlnl d~~ Mordes,

l~cio Alcântara. Ricardo Fiuz,].

lúª - I)epo(>nttl: Econ. Paulo Odviduff ( 22í9/8J) _ Proft'<o:'õoor dd

lJn i cdmp-SP;

Suplente: Edu.olrdo SUpllCY.

!';ent:üntes:

A;; I iderançds pürtid~riüs indlçarum s\~us repr!:

No dia 16.8.83 instal(jU-~e t'l coml5Sdo, com iI ~

leiç.io do Prpsid\~rfttl!: Alnnedr F'urtado, do P'4DR; t> do vice

presidente 5ebt3st'dõ Nery, do por. ü r~latur deveria '!H~r do

PDS, mas SUd I I derança dec Id I U co locdr-se o:ontr<.l o fune i on<l 

mento da .::ümiss~o, n,~gdnda-se d indic,lr' tl rel<ltor. Na dia

25.·'3.83 foram e\>colhidol'> o relator: Sebd,;tl~o NC'r}, do PDT,

f! o rt>ldtor-~ubstltuto: Jdcqueo; ['\ornelltl~, do POT. No di,)

30.S:.J3J a coml~<;do OUVIU o prlrn€'lro depth;"nte.

patroClndm d publlcdçdo de drtlga.,:; n.'l Imrll"('n~d lou,,"~lndo <l sua

profici~ncitl. Não podemo,;; nll'i> tlmitir, como rt'prtJs('ntclntü~de:!

"td sofrIda ~açdt', da tdrefd d~~ des ... \~ndtlr qUdi<;lquo::r mUdndr030u

i'!ntr~1 inha<; qu,,-, SlJ colot.:lulolm d oh<;clJr~c~r <l dív,d" e ....t:~rn,] br~

<o: d .... i ra" •

IS~ - Depoente: Rubens BarboM - (19/10/83) - Ministro de 2'l

CldS";", da COlESTE;

pns

8~ - Oepo~nte: Economista O;r'CIO Garcia "4unho:o: _ (20-9-83) _
Profes~or di] UnB;

4;) - Depoente: Emb. Jo~; Oswa Ido I~e i rd Penn<1 - (,l0/8/83)

ex-Embai,<ador ºm V03rs~vid t> Proff'~>:;(lr da UnB;

5ª - Depoente: Econom ista lue I ano Cout i nho - (JO/S/83l _ Pro

fessor di! Un i c,]mp - SP;

61 - Depoente: Emb. Jos~ Botdfogo Gonçt'lIH~S _ 13/9/8,3) _ Se

crct~rio da Secretaria COOpe:r'dÇ~O Econõmicd 'c Tt"cnol~9i
ca SEPLAN;

7~ - ["\epoente: Cc I. Rui mundo Sdra i va f.tart I ns I, I 5/9/·'33) _ CorE.

nltl da Res~rvü do E-.:;rclto;

3' - As<unto. Interna, - 25/8/531 - E.colhú da Relator e Re

I dt"r-Sub",t i tuto;

12'" - Depoente: Econ. Celso Furt<.ldo _ (2.~!q/.'HI

Econom i d dd Un i vers I dt'lde de Pdr j s;

19i! - Depoltnte:lauro ClImpos - (20/10/83) - Profes~or de Econ,2

mld da UnB;

2Qi1 - D~poente: Ri.::,]rdo Bueno - (25/10/831 - Jornal istt'l;

I,~~ - Depoente: E.;on. Carlos lessd - (29/9/::\3) - Profe<;>sor Ti

tular d<.l UnIversidade ft::'deral do RIO;

1,7

1,6

I, O

1,4

I.)

2,9

23,6

4,Ó

26, O

J),3

Outros •••••••••••••••••••••••••••••

N~o subltm ou n.lo rú.;;ponderam •••••••

Dest:'mprego •••••••••••••••••••••••••

Inflt'lç~o •••••••••••••••••••••••••••

AII mcntdção ••••••••••••••••••••••••

Desigudlddde Social ••••••••••••••••

Di v i da l~xtl?:rna

Hdbitaç';o ••••••••••••••••••••••••••

Educação •••••••••••••••••••••••••••

Sa~de ••••••••••••••••••••••••••••••

Segurança

I...! - A CP I

Foi, pois, d Cclmuru dll10õ D~~putddo;:;, fiel

pen!><.l.mento da N<Il;:io, quando apr ..1VOU o r~querimento nO 3, de

1983, 511b~crito pelo deputado Hél ia Duque ti: mdi<o: !IH parld

m~ntdre':'i, crldndo "umd COmI5':'idO Parlamuntar de lnqu\~ritode.:!

tinad" a apurar d~ cau~a::; e consequênClds do (?:1""h'lJO t'lldivi.

ddmento ~ ... tern(l brd~l IClro, tendo ('m Vlstd ds nt~gLlciclÇ~~' <o:

Fundo Monttt~r Io I nt<!rn<lC I onal".

MARtA LUIZA FALCAo SILVA

MICHAEL WILBERG
PAULO LUIZ L DE OLIVEIRA

ROBERTO VELHULM

ROBERTO VIANA

VANIA BASTOS

entre cursos dI tl'."rnat I ,,"os a Stl'gu I r."

A jU"otificdç<lo do requerImento com\'çava

sim: "Ao finul do ano d(' 1982, foi dado a conht..n·r ~ N<lÇ'lO

brasi leird <) ~studo pr~-fdl imentdr \'m qUI?: a mt'Sm,l "H~ encon
trdva desde o m~s de ~etell\bro daquele ano, e-m virturd(,l d<.l. ca~

sü,,:io do I ngres.,;o de recursos externos sob qua I quer t i tu I o.

A segunda, contudo. colocd-!õf)' plenam~nte dO al

cance dos que münipulc1m os instrumentos d~ pai itied públ ic,],

em um sentido amplo e da polit,ca l?con~mica, particular,
. '

poi~ que envolvem, ate certo momento, tdo-.;;omente a escolha

A capitulaçdo diànte do sistem<1 floôoceiro·

as grdves consequE;nc i 035 que di1 r poder~ dd ... i r pdrt'l a Naçdo br~

si leira, t~m tl suü origem, em nO$SO entlc'nder, em duas ordens

de fdtores. A primeird l'>itua-l'>e em um plano nitidamente fora

do controle dos formuladores da pol iticd econômica de um pais

subdesenvo I v ido não e-.:portador de petrtÍ Ieo.

1.1- A DIVIDA EXIERNA E A NAÇÃO

A dividd t'xtltrna e (.l mdls grave probleom<l dt'l

Nação. l,)uem dS':'iim penSd ~ o povo brasi leiro. Pesqui~a ntl

clonul do IBOPE sobre "05 grandes problernd"S do pdig", divu!

gada na ~t I imêl sem",n"'- de: outubro pc I a rev i std "1 ~to É", p(!!:.

guntou: "Qual~, na sua opinido, o maior problema que o prS!.

xlmo prl,><o:idontlJ do Brdsi I vaí ('nfrentar"''' Respo~t<Js:

o ano de 1982 I!'std definltivdmente In!;crito na

hist~rid econ;;micd brasilcíra, peli1 SUCe';l'>dO de de~tlcerto~,e!:.

ros, inefici~ncia, burlas, md geo;tdo da poll~t ica econ';miea e
men05prt'!%O a tod05 os ~egmentos da sociedadt>, o que culminou,

no dia 26 de- novembro, com o an~nc'o, pasmem, em Genebr~, p~

lo Mlnl5tro dd Fazenda, da capituluqão braiilleird diclnte dos

banqueiros privados Internacionais e da Fundo Monetdrlo. Isto

se deu dois anos dP~S sucessivas e veemente~ ncgativds e, por

que não dizer, esc~rnio, ~s mentes I~cidüs e prescientes que

oldvert i am o governo' quanto i10S r i seos de retardar o i nd i spen

s~ ... e I ajuo;tlc' e-.:terno.

Alegou-se, qUdndo de tal <'ln~ncio, que ti mordt~

riu uni lat(,lr",[ d",claruda pelo M;xico, dit'lnte de seu!; credores

internacionai~, teria sido a rdzdo principal que motivou a r~

traçoio dos banque I ros i ntt~rn<lc i ona i s em S"'~U$ emprést Imo~

Brdsi I.

1- I~TRODUÇÁO

4 - VDlMAR RENt: ALVES DORNELLES - Assessor lêgislativo di1 Câmd

rol dos Deputados

2 - EDSON CHAVES - Advogado, Assessor do INESC na CPI

3 - JOAQUIM JOsE:: PUGA PEREIRA - Assessor Legislativo da Câmara.

dos Deputados

SECRETÃRIA:

MARcr FERREIRA BORGES - récníco Legislativo dij Câmara dos Deputadt

5 _ HARIA .JosS JAIMH - do INESC - Instituto de Pesquisas Sócio
Econômicas

d€'n~nc i i1

F I N A LRELATORIO

p<1r,) ds providências pertinentc!êõ, de nature:::·,] ·pol;tica,

em que cstt'lrl.lm incurst'ls autoridadt':s pdssiveis de

por cr i me comum ou de responl'>db i I idade.

Art. 4'.1 A Mesa da C~murd dos Deputad~,s editar~

e dar~ plen<.l di ... ulgaçdo dO Ral<.lt~rio e Conclusoes da CPI, bem

coma aos documentos que lhe forem alusiva!'>, para torndr pe-rp!:

1""101"",

Presidente: Deputado ALENCAR FURTADO

7,\ ,r----.

jCz'?cf</
./ -

['\.:oputadojSEBAST)AO NER'(

IRe Iator

Sala da~ Sessões, em 10 de setembro de 1984

civi I e administratl ...a.

Art. 3º Serdo enci1mlnhddas dOS orgi1()s compett'!,!l

tes c';p i i,lS do RE' I i1t\;r i o e ddS conc I usõcs bem como ol'> e I eme,!l

tos colhidos, E'vldl~nejddor('s da C'xlstência de crime em tese,

Sala das reuniões. em dez de setembro de 1984

~:tENCAn FUr.:

Presidente

'J1iirPf'~:~
. Deputado S,gASTI~(}·'ilERY

nflittor/' )

I

tua a mem~rla dos foltoS.

Art. 59 F i C<3m Inst i tu rdüS Sub-Com i ssõcs P~rmane!!

tas nd5 Comlss;;cc; de Relações E... teriores, de Economia e de I!!,

d~~trid e Com~rcio, cadi1 uma composta por sete membros,

atr,bu,ç';es cspt~cifici1s pdra e-.:amindr e d.olr parecer anterior

à efetivaçdo de qUdlquer acordo, tratado, tljuste.,;, conv;nio,

carta de i ntenç.3o e dema i s tltoa qUE:' i mportem em a Iteração da

di v·j da e-.:terna.

efetivos; Eduardo Matarazzo Suplicy, Jose Fogaça e Jacques

DIOrnellas, membros suplentes, aprovou) por unanimidade,

Relatório e as conclusões finais. juntando o voto en separ!

do do Sr. Deputado Jorge Arbage e adotando o Projeto de Res~

lução apresentado pelo Sr. Deputado Sebastião Nery. Relator.

...".~J.i;/=
Pres i dente

Art. 29 S~r'.io env Iaclos dO Poder Execut i vo co

pias do Rc,lüt~r'lo e dds Conclu<;ôes de que trdt,) o artigo ant~

Art. lQ F'icolm ,]provados o Relat';rio e a:; C<'Incl!!

soes dd Comiss~o P.lrlam...~nt.lr de Inqu;rito, intltuidd pt,..lu R!,

qucrimento nº 08/83, dest In<3dol t'I tlpurür a; caUSfl~ lO' eon'Õieq(l~,!l

cias do "I('vado endlviddmento brdsilciro, e o acordo F\tl/Bra

si 1.

COMISS~O PARLAMENTAn OE INQUlRITO OA oTVIOA BRASILEtRA E 00

ACORDO FMI/BRA,IL

A Comissão Parlamentar de Inquerito da Divida

Brasileira e do Acordo FltI/Brasil. criada por força do Requ!

rimento nQ OS/83. etl sua reunião desta dat.a. presentes os Srs.

Deputados: Alencar Furtado. Presidente; Sebastião ~Iery, Rel!

tor; Aldo Arantes. Fernando 5ant'Anna e Celso Barros, membros

ASSESSORES:

1 - CRISTOVAM RICARDO CAVALCANTI BUARQUE - Chefe do Departamen

to de Economia da UnS. responsável pela redação final das

conclusões da CPI e Coordenador do Grupo dos Professores

Economi stas:

JOAQUIM ANDRAOE

LEANDRD AMARAL

LuTs FERNANDO TIRONI

MARIA DE LOURDES ROLLEMBERG MELLO

MARIA HELENA FAGUNDES

E termindvü d~,.,.im: "Tod<.l<;l ds qut'~t':;e~ l"vdnt~

'das deV(,lrdO ser objeto da mais prot"undd eluc,dtlç,lll por esta

Casa do Congresso Nac j ona I. É. necess.ír Io estdncc:w <.l uç~o i m

pune dos que conduzem o Pa; s pdra um ab i smo de d i m~nsões i n

comensuravelS e ",e julgdm dignos de receber 10dS, quando ndO

21<:1 - Depoente: Gen. Sylvio Frota - (26/10/83);

22;3 - Depoente: Renedito r"oreira - (27/10/·13.]) - E'-Diretor dd

CACEX;

23" - Depoente: Gen. Andrada Serpa - 8/11/8.1;



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça-Ceira 3 003

tricü" .

OIRETeR - "Se i li por cento".

CORONEL - "OndE' est.jo as prOV<lS desse ou des-

res i dnnc 1a

l mportânc Ia cie '3e i s

import~nc I a pdrdCORONEL - "Quem d~·u

comprometer. Eu d,,::'pC'~... i te 1

deposítdda?" •

B. Lá houve o seguinte di~1090:

do diplomata Fernando fontouril.

cito concordou em Ir. Foi marcado um encontro

mi Ihõt's de d~lar('s em umd contd d:,:ul de um banco suiço, para o

grup~) do emb.'l. i '\õdor".

CORONEL - "De onde foi retirüdo es~~ dinheiro?"

DIRETOR - "00 pr~prio flnancidmento d<l hiC:l""oel~

CORONEL - "Esses 6 mi Ihõc$; de cl~l<1rcs o que r~

prescnt.clvt1m do flnanclümento?".

oI RETOR - tIOs ~roJbcs recebem com i '3s.10

prometer ninguém. Chegam .lO b<lnco, paSi.,:;am recibo e vão c-mborll.

A emb<l i "'<ldõ do Bras i I é diferente. Qu("'r rec~ber com i .,;s.io Sf.'m

DIRETOR - "Est~o no cofre do preSidente do ban

co CCF. Podere i mostr.1-1 <105 se o pres i dente do banco autor j zar':

DIRETOR - "Os fornececlorc!'\ dos equipõmento'il Pd

hidroel~tircd dtt Água Vermelha".

i) A r('mt:!~sa de documento requisitado, por ter sido determi

nadd por ~rg';;o do Congres:!>o Nac i ona I, no desempenho regu' dI' de

sua compet;ncia investigat~rid, de indole con~titucional, des

c<1ri!cteriza ,'] i I icitude penal de conduta do r.tinistro do Exércl

to. Consequentell'lente, iI reCUSd do Ministro do Ex~rcito confi

gur.1 lesdo a direito p~bl ico subjetivo que, pelas razões ex.p02.

tas, diz regpeito a esta CPI, d qual podt'r~, per<Jntl? o TFR, i,!!!.

petrar mandado de segurança polrt1 compcl ir a autoridade coatora,

que dispõe de competênc i d pard ordenar a ex i b i ç.lO do documento

sol icitado, a remet;i-Io, a este ';rgão investigante do Poder L!,

gislativo. Ademais, diante da aludidü decisdo do :5ff publ ica

da na Revistd Forense 173/419, no sentido de que "n.io há como

Ilmit<'lr o poder düs Comissões", a recusü do Ministro do E",;rcl.

to de exibir a esta CPI documento, cuja divulgdç.lo tem o podt'!r

de orcleno'lr, equ i va I e a uma reCU!'la ao pr~pr i o Congr~sso Ntlc i o 

nal. o que configura, em fdce do que dispõe o art. 13 do'! Lei

Federal 1079/50, ineg~vel crime de re5pom;abllidade, passivel

de dl~n~ncid a ~er formal izada. por qualquer cidaddu(elC'itor)p~

rante o STf, conforme estütuido na Cdrra Fedcrtll. ~m s~u art ••

h) " ••• 010';0 tais comissões o pr~prio Poder Legi;:,ldtivo .....

..... no encürgo que lhe e5t~ afeto, a Comiss.io de Inqu~rito

tdO prestigIosa como o Congresso. Tão soberana como o"!'rote, de!!

tro do,.. preceitos constituciondis ... ". (conforme deci;';do do

119. I. ··b·'.

g) As CP I' s $dO emanaço€'s do pr~pr i o Congresso Nac i ond I,

quem 0,15 ügentes do Poder Executivo, lJ,:>pecidlmentE.1 os Ministros

de Estado. n;]o podem deix.dr, sob pend de crime de respon':3dbi li.

d<3cle, d~~ prestdr as informdçõe':> que lhes forem sol icitddds (v.

STF ill Re~istd Forense, '101. 151/375).

lei federül nO 1.079, de 1950, art. 13, nº 4>'

3911 - Depoente: Minlstro.Sdraivü Guerreiro - Ministro de Esta

do dóiS Reldções Exteriores - (9/5/84);

38 ll - As!>untos Internos - (8/5/84);

29 11 - Depoente: Rômulo Almeida - (29/11/8));

2$11 - Depoent,p: Cürlos Alberto Andrtlde Pinto - (23/11/8.1);

24/4/84) ,

27~ - Oepoentt:': Vi Idr de wu('iroz (22/11/'33';

25~ - Depoente: J05é fl~vio P;'cora - (16/11/83) - Secret~rio

Gera I da SEPLAN;

(26/4/84) ,

36~ - Depoente: Affonso Celso Pdstore - Presidente do adnCO

Central do Brasi I - (2/5/84);

26ª - O~pOt1ntB: ln~cio Rdng~1 - (17/11/8) - Economist<l;

351' - Depoente: Mar i ü da Conce i ção Tavares - Econom i sta e Pro

fQ!osoro:l do] UnivE'rsid<lde do Rio de Janeiro", s:3o Paulo -

mistd;

37il - D&[.)oent",: Ministro C~sar Cals - Ministro de Estddo das

i~intls e EnHgia-(3/5/84l;

24!! - Depoente: M~rio Henriqup. $imonsen - (IO/II/8,3) - Econo-

33~ - Depoente: FBrnoilnqO GoiIspdrldn - Economistd e Empresário -

30 11 - Depoente: Kürlo!? Rischbieter - <31/11/83);

321 - Depoente: C,']rlo$ Vidcava - oirdor dd CACEX - 0/4/84);

.11~ - Depoente: Gcn. Leo Etchegoyen - (1/12/83);

141 - Depoente: Pdulo H. Pereira lirtl - E",-Pre!Oidl"nte do Bdnco

Central do Brd.,.i I - (25/4/84);

40ª - Assuntos Int@rnos - (10/5/84);

41 ~ - Assuntos Internos - (28/6/84);

1.4 O RelATÓRIO SARAIVA

CORONEL - "Por que o pres i Jente do b<mco poder~

negar a e'<lbiçdO desSílS provas"?"

p<1recessem üs suas sessoes.

toridade.

ando depo i mt'nto!> e':ôcr i to"> mdS negdndo-se d 5ert=>m i nt~rrt)gado':ô.

43~ - Aprovaç~o do Relatório - (10/9/84). dos

pessoõ

corone I.C. O bdnque i ro contou outrüS co i Si'l$

DIRETOR - "Nt1s~e"" documentos estdo

fornect'!dorc5. que 5dO nosso~ c I i f!nte&".

o corone I respondeu ao diretor que t:! I e estava

formulando uma queixa sem exibIr pro .... as. O diretl.'r afirmou: 

"O presidente do BCCF dispõe de comprovantes dos de.p~sitos em

contd azu I nos bancos su i i ÇO$, fc i tos pard o grupo do embd i xa

dor. Nosso reprEt':ôentanto no 8rdsi I, bd':ôt'tldo em S~;.) Polulo, po

Jer~ reldtar todos os fdtos, dt~sde que uutoriJüde", brd~lleira""

desejem 5,)b(~r e "o I, c I tem <Illtor i Z<l,;;.lo ~ matr i z. do a..:: CF" •

CORONEL - "Quem são· beneficiãrios desse" dc-

O. O diretor do BCCF disse <30 coront~1 qun "s~

<lbordaria ColSOS em que .seu banco fosse pdrte. Não <;t'lbia de

nenhum outro ca~o, entretunto o ministro do Com;rclo Ex.terior,

Ra~mond Bürre. estava interessado em uma entrevIsta com o adí

do militar. Seria um encontro informül, no qual o ministro r=.

Idtdría todos O'!'õ outros casos. Hi'lvendo o de acordo do ildido

mí I itar, o pr~prio diretor do aCef tomaria tod.1S 13"" prividên

cias para esse encontro. O ministro tinhd real interesse

falar com o adido militdr".

Por exemplo. "Quatro bdncos früncese'!'õ se uniram pcll"'d finan-

ciar d construção global da hidroel~trica de Tucuru;.

presa construtora deverid ser d Camargu Correia. ,\ comissão

de 6'% t'ra muito elevada. Montdva a 60 mIlhões de d~l,)res,

qUdis deveriam ser desembolsados com brevidade, após d assina-

tura do protocolo de intenção. O BCCF não concordou, sendo

formado um novo grupo de büncos, fora do território franc;s,

que estava disposto a concordar com dS condiç~es impostus pe

lo grupo do embaix.ador. Foi nest<3 oCusiào que houve o rompi

mento do aCCF com i'I embd i ",ada".

CORONEL - "Como"".

DIRETOR -"NdO. O embdixdJor est~ t'nvolvldo."

o corOnt~ I contou tudo I -;;so em um te I e"( d~

"informdçdo" de qUdtro Idud<3'i. Nunc,l teve respo'i-

'd.

CORONEL - "Ent-io o embd I '(ador est~ re<;guarclado?"

positoo; em conta <1zul?"

oI RETOR - "Ê o grupo do emb<l i "adol"'.

pl"'lncípal ne!;;,;as e~ig~ncld':> ~ o senhor Vililr de Cut:·iroz':

nlRErOR - ,rEle pedç d presC'nça de um funclon~rlo

do b<lnco, <lO; vezl'S <lt~ o .r(~prf"'it'ntatne do BCCF du ar<l.,;i I.

emba i 'l.ddor manJd que o emi 'i':i~r i o do b.lnco procure .iett·"ml n<ld<l

pes':>oa. Um<3 vez t:l':>sü pessoil tostava em LondrB':>. O emls,:>arlO

encontra-se ('um d pesSod indic<3da pelo embõi'(õdor. O assunto

I iberaç~io da com i 5!'l.iO".

rio", dqUI resumido:

A. Entre mürço e abri I de 1976, os díplomütas

Oe~de o inicio do':> trdbdlho':>, Jui\i ,H,;unf"n'5 lo-

go tomdram vu I to pe: I <l rt'percu$;;~o na i mprenSd: ch<1mtldo

"Relat~rio Sara;",']" e dS chdmadas "PolonctdS". Er<l ndtural.

EI es tinham a ver com um do!> ma i s grdv€'o:; Ll~pectos d<lS

da divido] l" quP o requerimento de con!:>tituiç:io da L'PI J~ havi ...

levantado, nos seguintes termos: - "Releva notür que permüne

cem ínquietude,; derivddas de dúvidas qU<1nto à e'(ístência

n.3o de comissõ€!~ pelo ".3genciamento" ou "intl'1rm",-d'<lçdo" de em

pr~stimos tomüd05 no ex.terior por entiddd..~s dE' direito p~bl ieo.

As dúv i das em CtlUStl não podem ma i s permanecer i rrB':ÔO I v i dds".

No pr i me i ro depo i mento, o corone I Rd i mundo de

Saraiv<l Mdrtins confirmou d E'xist;nciü dos tel~x e informdçõt's,

müs negou-se ü reveldr seu conteúdo, por t~nt~nJer que o;e trdt~

Vd de üssunto sigiloso ~ di~posiçdo do E'(;rcito. ~o depoimen

to do corone I Di ksen Grae I, dS co i S<3S começardm a f i ("'.'1" ma i s

claras: ele não apena!:ô reafirmou d ex.istênciü do ";\cldt~rio",

como re I atou pürte de seu conteúdo, de acordo com os dddos

ele pessoalmente revelados pelo coronel Saraiva, seu amigo

compdnhciro. O então '''inistrn do Ex.~rcito, generdl Silvio Fr~

tü. em seu depoimento, foi mais oll~m: o "Relat~rio" exigtla.

na 11 ngudgem mi I i tar n;o era este seu nome, mas "I nforme e I n

form<.tç.io", onde o ex-adido mi I ítar trdnsmítirü ü seus ':>uperIO

re:'> denúncias de banqueiro fruncês sobre comissõt!s cobrddas e

recebid<ls pelo grupo do ex-ministro da fazenda c cnt.io embdix~

dor oelfin Neto. O general lembrüva-se bem de ~t~U conteúdo,que

revelou. Os telex e inform<.'lç~es fordm enviüdos díretdmúnte p.:!

ra o general Frit: de A:evedo Manso, entdo chefe do Estado Mdl

ar do Ex;rcíto, que os encdminhou como documentos ":secretos' ao

ministro Silvio Frota que, por sua WZ, mandou entregar em m~os

do ent~o chefe do SNI, general João Batista de FIgueiredo,

qUdl remet(,'u dO chefe da Agênciü Centr<l,! do SNI, gt'"nc!rtll Seb<l.,i

tido de Castro. Depois, veio depor, nd CPI. o Sr. Vil<1r dt:

Oueiroz. ministro conselheiro da ~mbdi"<lda do Brd~11 nd Frtln/;\a,

Quündo I~ estava o Sr. Delfin Neto. Negou tudo e acusou gr<lv!

mentt! o coronel Sdrdivd Mdrtins de cal~nid e difdmi!ç~o. Diante

de<i$l]S fatos, o coronel re:,>olveu contar o qU(! S<lbia e voltou ~

CP I, per.lIlte o re I dtor, c i nco deputddo~ membros e o senador R,2

berto Sdturnino, j.l o'!gora em r~uni';o informdl, qUdndo, ante o

grdvador, falou duas hords e vinte minutos sobre- seu "Reldtó-

bras i leiros. Fernando Fontoura e Guy de Vasconcelos, que ser

viam na embaixadd de Püris, procuraram os ddido$ do Ex.~rcito,

M<3rínna e Aeron~uticd e contaram que o diretor administrativo

e de- assunt.?s i nterndC i ona i s do bdnco Cr.id i t Comere í a I de Fran

ce, JdcqueS de Broissía, cunhado do presidente ~íscdrd D'Esta

i n9, que ti nna frdnco acesso aos gab i netes do embd i xador e do

mi n i stro con5e Ihe i 1"'0 do Bras i I, pdS,;ür<3 ü "personna non gratol"

da emba i xadü e fora (HC I u i do d<l I j stu de conv i dados pdrõ

so Ien i dades e di! r~ I aç:io para rec",ber tl mt:!-dcll ha do "M;r i to

Ri 13 Br,)nco". Perguntado por que, o bdnque I ro respondera que

só contaria em presença de um adido mi Iltar. O adido do El(~r-

Ilmitolr o poder d~i:$ Comissões,

torndrdm conhec i dos como "Re It1t~r i a Sara i .. a".

f) por i ~so mt"smo, "ndo h;

e que

o Ministro do PlanojamlJnto, Sr. D.,.lfin Nütto,e

Em br i Ihante e fundamentado parecer espec i a Ime!!,

te produz i do para d direção da com i S$:3o pc' o Deput ddo F l.ív i o

Bierrl!nbdch, e do qual o Ministro do Ex.ército tomou conhecime!!,

to, ficou plenamente provada d i legitimidade da rl!"CUSd, pelas

seguintes razões, aqui resumidas:

o Ministro do Ex~rcito, General Wdlt;er Pires tcl~

b~m se negou d coldbordr com a comi5sdo, deíxando de atender ~

SUd solícit.aG'do por conhecer o inteíro teor dos telex e infor

mações env i adas de Pdr í 5 <]0 Estado Ma i ar do Ex~rc i 1:0 pl:'! I o en

t~o adido mi I itar do Brasi I, coronel R~imundo de Sdraivd ,.tar

ti ns. quando embd i x.ador do Bras i 1 na frdnça o Sr. [te I f i n Neto.

c) As CPI '5, dentre outros poderes que d lei lhes defere. po

dem requ i s i tal' QU<l1 quer documento ou i nformaç;o a qUill quer

o da fazendõ," Sr. Ernõne Galvea.,;, embor.l convid<.'ldl'''', tendo r~~

pondido <los oficIos, õceito os convites e marcõdo Jia e hord,

n.io compdrecerdm, alegdndo vidgen~ urgentes <10 l.' ... tl'rlor, envi-

d) O car~ter sigi loso da mat~ria objeto da invest igaç~o legi2.

lativa ndo autoriza quülquer tipo de restriç;o ~ aruaçao prob~

t~ria das CPI's.

e) A função constitucional dt1s CPl's n.io podo ser frustrdda ou

impedida pela s~ invocação de um decreto federal, mero dto se

cundário, cujê efic;cia, no plano dtl hierarquid Juridica, n<lo

tem o cond;io de i n i b i r ou püroll i sdr a i ntegrd I ap I i cdçâo de u-

norm,) 1ega I.

de inve':itigdr fdtO!'> do exclusivo ~mbito d,] compet;ncid espe('i~

ficü do Púdar Legi~ldtlvo, ou seja, 4ue tenhtlm rel<'lção com

funç;]o qua lhe ~ pro~prid de dei iberoJr por re~olu.,do ou lei •• ':

( ..... Revista Forense, vol. 173/408).

fi. Comi!';são recebeu 175 oficios, C''''Pl'Jiu 190. De

processo constam 52 volumes de documentos, müis 33 'o'olumes

de documentos ane)<,os, 36 volumes de notas tdquigr;ficüs.

I.> - DI FICUlDADES

Dl'sdl~ o inicIo, a comi'Õisão enfrentou dificuld<.'l

des e resistências. O POS tl!'ntou impedír seu funt:Íonamen t o,

n';o ptlrticiptlndo dd dire~~o. Mas n~o conseguiu e .. itdr que r",

presenttlntes do partido - titu!ar(>s, supll'ntcs- e olJtro~ - com-

b) É dmpla a aç;io díls CPI'5 na pesquisa de fatos que origina

sua críação.

a) As·· 'C'om i ssões Pt1r I amentüres de Inqu;;~"eke}ccm função i n

vestigat~ría que a própria Constituiç~o Federal lhes outorgou.
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rJui s.

dez flnan<.:t.' ira. prot.~urundo obter ~ucros e buscdnJ~,

d<J Terceiro Mundo como i'tlterndtivd de <'l.pl iCdÇ:iO.

de alguns pontos e de dlgums propostas que, de certa forma, co!!.

">ul1stanClam o conjunto dos dC'poimentos pro:o:stado>'>. d dnál isc dos

documefltó5 c'lpre~entados. <l55 i m como a cons i d('rdç.]o de estudos

anteriore ... por economistds v pol iticos br<'lsi leiros.

H. A críse, por~m, longl! de .,;crvir pard aler-

tar a necessidadl' de uma reformuldçdo globül do modelo, levou

os mesmos dIrigentes ~ optarem pela munuten .. .io do mesmo percu!:.

so. rE'corrE'ndo agora da FM I. como ~n iCd in~tdnc i a que poder i d

sUpr i r dó I ares e dar ava I pdra novos empr;st i mos nd rede f i na!!.

ceird quo'!' agora já se retraía. Mais uma vez I) autoritdrislllO se

mant;m prepotente, ape'iar do qu.ldro de abertut"d po1 itica em que

o Pais hdvia Ingressado. Apesar de toda!'> as c'Ilertd'; e criti

ca':> ,;; i dü ao F!ofl. o governo rl'cor<re d f>stcl I nst i tu i ç.lO e nao

ilpeona$ act' I ta todas as suas ex i g~nc i as dt<' um p I uno de ajusta

mento intt'r'no, como inclusive se adianta. instItuindo estas m~

didus atruv;'s do:'! pacotes decretado.,; enquanto os acordos

nltgociados nd surdina. dpesdr dt" rept"tido$'i desmC'ntido.,; p~bl i-

der.

Stltlsf.u:er ao 5istema findnC<?lro internaciondl o governo in

">iste ellll assinar "cólrtcl'S de intençdo" depois dp "('art-as de in

tenção", agrdvando d crise e a desmordl iZd,,:iO deflniti"'d do P.2

reaJu~tl's completam o qUddor de crise internd. le ... ada a con<;l?

quênciels nunC<l vistas em todd d hist~rid 'do Pais. \lesmo

toda5 dS criticds e demonstrdções técn iCd~ dt.! que .... ~te ajuste

ndO tem qui'tlqut"r respdldo te;rico nd rf>dlldade dd~ economias

dos pd i SC'S do Tcrcc i ro Mundo e espec i d lmente do Brd5 i 1. pdra

f. Apesar do primeIro choque do p'~f>r~lC'o, cl~

vtlndo con_Sldt>rdvelmcnte a vulner~hi I idddo::- dd l'cunomld ndcio

na'. j.ã endi v I ddda, ° governo optou por cont InUdr no me1';mo pt'!:.

cur."o, elpvando. então de forma definiti .... d, o endi\lddml'nto.ju~

tlflCddo de\';ta vcz como um<l necessidtlde dI' fínancí.:sr d import.:;!

ç~o de putr~ll>o.

I. A ida <lo Fundo e a dceitaç;'io do progr<lmd de

de ben., SOflSt.icddos dt':' elevado custo. I.,;to r\?4uer-ld. ob.... I<.l

mentf..', J formuld<;~o de um m",rGdt'll' rico. qu~' <;l~ foi pO':>':>;'<t~1 !iY'i!.

Çd,; d conc:~'"tr.l,;do d<l renda em umd redu: Id.:s pdr(;,~ I cl dd popu Id

ç~o, .1',) cu;;tas da pobreza sobre a grdnd .... mo1ioricl. 3uyundo,

rlquez<'l. ndtura\ do pai.,:; e o nIvel de re-sC'rvclS Internaciond I '.:l.

ddqulrlJo <1trdv';'S dd pr~prid d; ... ldd, além d... cunfiançd puliti

Cu dos bdnqU\'lro5 no~ go .... erndntes nacional~ que (,~ram ou viri.:sm

a 'il'r .... ice-pre\:lldentús ou grdndt1% executivoS do-;; seus banco~.

inccnti .... <lrdm o sl~temd financeiro intt~rndclondl d conccntrJr no

Bra~i I o m~",imo de recur~os POSSíVI..'I~, Cf"'rt,).,; de que o Põí.,.

~erld sol ... ente, (! que. graçds da <lutorltdrlsmo, ú Pais sempre

encontrarld forma de pagar a d;vida, seJd r~duzindo cl demandd

interncl para exportar m<lil'õ. :;;eJd entrt:'gdndo o.", nos~os pr~prlos

r~cursos naturdl"; como formd de p<1gdmento. Teorc<.,iro, o nivel

dc SOf'5tictl çàú teórica dos qUddro'i di!. OPOSIÇ;O brc1sl1elrtl p.~!:.

m I tI u dntever os r i scos do c<lm i nho ut i I i zado pe Io governo bra

si 'eiro. md5 hl<.1dS .15 den~ncias ~ .1lcrtd:i crc1m relegadas pe.Jd

autosufici~ncia e o <1utoritarlsmo do governo, qu(> contInuou St'!!!

pre Irre'spons<lve Imente no e"mi nho do desastre pre ... i si ve I.

G. O segundo choque do petr~l~o e d imedidta ~

Ieva.;:io dbsurdd di't tdxa de juros i ntern<lC í Úlld I, en..:onf>ram

Pu; ':i <lb.;o I utam'1nte compromt"t i do, depl·ndt·nte. i n",l'guro l'. sobr!!.

tudo. dt'.,;morall z<ldo pt?I,\ con~t;<ltdç:i('l definiti .... a do ~n9dnoJ d que

'Sua populaç.lo tlnhcl sido JtlgdJd tltru"'t~:; dcl id;id li .... jU .. tlflcür

todo .,;d<.·r i d c Io com bel!;!' nd L',=,pcrdnça de cr i ar umo.l 9rundt~ po

t~ncia. Junte-'Se a isto a Ji ....ulgaç~o do!> clsp'-~ctO' i I ;CltOO;i clt)

próc~sso do l'ndi ... idclmt;>nto, d corrupç';o. o .. "rel<1t~"ios !;>l'crc

tos". <1-5 "pul onet<ls". d.,; "comi "i~õc,,"• ...·nvo I .... t'ndo L"\';; ,"<1 i S l.'ll.'v~

do,> quadro .. dL' no~'Sd udmini.,:;trdç.io, l~ o fim du mi IdÇJrc t:'c"onõ",.!.

co desempregando os asstll ar j ddos de boi i xc] rendd e empobrecendo

a cldsse m;dia. e tem-se o qUddro do começo dos anos 30.

cone Iusãoo trdbalho r~al iZddo PÚld C(ll leva

I.S - ARe OA OíVIDA

c(lml~rcio inf:ernüciondl~' "prom'1ver <1 t'l>~t.dndlJaJc' C:tlS ta'cl~ de

cdmh.o", "cu,d,lr de um sl"tt"md multi ldtl!rdl l1e Pd9<l.'?lt~nto~ pdrd

a, trdn~clçõe'" p.ntre pa;,:>E'!,>", "corrigir C:('saju-;;h'~ no-;:. bdl<1n

ços dt:' p<l<;ldmo'1nto",", todos esses Obj\~tIVOS prlorlt~rios do,; pc'li
se<; findnclddores e do':'> e~peculcldor'es fif\dn'-~t"ir05 lnter'rldcio-

8. Este endivldolm~nto tem uma 1~9tcd que o cx

p I i Cd, df;'ntro do qUddro de fune i ondm~nto da econO!ll1 a i nterncl 

c i on,] I dó p~s-guerra. Ao conceder 010 90v~rno dos EUA ° poder

de em i t i r mo~dd que serve de mo i o de pagamento i ntt'rnac i ond I, a

comunidõde interndcional criou a bc'l~e que levarid fluxo

i nternac lona I de d~ I ares procurando ser dp I i cado~ de f~rma re~

t~vel em qUdlquer pilrtp do mundo. A economia do':> pdrSl~'" d~se!!

volvldo~. no pó,;-gulJrra. nece";!'iltdndo de e,<ce~si1d."\"; ga'itos pur

parte do ,,;etor p~bll'::O norte-amcriCclno e cridndo t:'conomids c0!l

correntt.'<;> n<1 Europd e no Jdp;O, I(>,<ou duma mobill:açdO de> dó

I <lr~s fOm d i rt!Ç~O t.>.,;teo;; pa; ";(>$. A purt i r. por~m. do f i m d.) re

cupl..·r<1 .... :io prop i c i <ldd pe I <l gut<rru. obs ..~rva-so um,} ~lr<lnde- 1 i qu 1-

A. A diVida e>r.terna não; um problernd clpendS í!!

tr;nse~o ~ eccnomia bl"dSi leírd. Ni!. real iddde:. pod<l'-se obser

var que os paises do Terceiro Mundo. vistos um conJunto, endi

v i ddrdm-sc de forllld a ,compromt!ter o func i on-dmento de

nom.ds, o bl"m estar de l'õuas populações e d pr~prii'l ~oberdnia

de suas naçoes.

poorl!. Cnmo f<llclr t'm c''<ce-'isl) de d"'mtlnci<l I'm pcli"'l'$ onde- qu~;- d,l

POPUlcl-qdO ~!'õt~ clbal'o dtl linhu de pobrt!:::d: Conc.... ntrdn...:o-;;c n!!.

md POI;tICd de redu~do ':>dl<lrldl. de ("orte dO"; >;ul- .. ;Jin..;, til' di.
minuição 0:109 inve:o;t imentos p~bl ícos. de m~t<l-ba.,;e Jl~ zerar os

Ba Idnços d<.> Pagamentos. o mone-tdr i smo cXclcerbado do f.\11 tlc:.lha

IeVdndo os pd i scs chamddos p&r i f;r Icos d re5Vd I drC"'1 pdrd

recess.lo Sl'm saidd. E o mais grave; que. depois de se pdgdr

um preço social e econômico tdO alto. modt""los como o atudl do

Brasi r n<lo conseguem sequer td:ter balxdr a inflaçdo.

C. A pi'lrtir dasse momento, o~ pdil'õe,; do Tercei-

ro Mundo pa~Sdm a end i v i dar-s(' desenfrcdddmente, em funç;o de

duas forças: um" press:io externa, qu~ se mani festd na dgress.!.

vidüde dos banqueiros internaciontlis ta nd boaix,d ta'l.a de juros

ent~o prevalecente; e uma atraçdo interna em cdda um destes p~

i15(';3. proporcionadd por uma ideologia do crescimt.!nto rápido,

concentrador e com end i v i daml'nto, e por governos .lutar i tár i os

que ndo nece'5S i tam prestar Contc1s de seus 'dto~ ~s papu I ô1ç~es

nacionclis.

A receltd do f/.ll rl'gimt:' de c!ldrld.do: '-' clI-

ente tem que emdgrecer cl qualquer pret;o. 5t~ mor-rt'r dcl. r(' ..~t~lt.d.

II problem<'l j" n,lo ; dCJl~. (1$0 custo!:> ~ocjiljs dp St"u.<; progrumtls

'3:io criminosos. r~clu:::inJo renL!,ls l~ emprego"", corrL't'ndo ~al~

ri"5. cnmprometL~ndo O~ padrõQs de crescimunto fUTuro, de<;l.'str,!;!.

turanclo os p<lrques industriaIS, tud\) em nome Oio." u" ctlmbdt,e

,nflüçdo que ~ um prete'<to Pclr'd, no flr.!. cOnSl!gUlr' redu:::ir

dl~flClt do Bal.3nço tie Pdgarnl·nto.,;.

Ca$05 prejudicav<l O~ produtorl?s ndClonai~. Um t:!C',.:;t't''; Cd'iO'i (!.!

t:.i Cit.ldo no dl'p'o,mento do Emb. :~(.,ir<l Pcnna, ondu ,,'Ie 'H; rof~

re ;; cumpru dl1 12 navios. m~simo contrd t) pdrecC"r ..ld .\drinhd ~,tl,~

Estcl8 forl:\us cl'mcrcial':'i. r.'ldnlfl,'st,\<.;",;; nus condi.

çl."es e",tremdmentes fdVOr.lVe i s ~st i pu I ada,,; M, "po I Olh'tiH'''. dgr~

Vdram dinda maIs d sitUd"dO. quando se ~dl'e que o governo p,}I~

n~s obr I gava o 3r<1s11 a comprar equ i pamctltos. o que er.l al9uns

E~ 1823. o Brasi I nascia fdZl!ndo en Londrlts

er:lpr;stimo cll' ),6 mi Ihões de I ibrds esterl inas. l-lavia recur

50S disponivei"J I~ fora c d Inglaterr'il dpllca... a U1'l "processo~

induçdo d tomada dI;" empréstlmo:!'j dnteriort".,;. E no,; for.los subm~

tendo a p('sada5 cond i çõe':>.

I.G - OíVIDA E DEPENDÊIlCIA

~as v;9perd'i dtl 9u(>rra de 1914, no .. o acordo. n!:!

vo empr';sf:ímo. no vdlor de 14.5 milhõe.s de lihras. novas exi

g;ncias.

Atrdv;s do", ernpr~':4t i mos brü.;; I I ~ i ros ao gover n o

polon~s, dutoridades econômIcas bra<;i IGiras, c<;pecialmente

Sr. Jos~ F' ~v i o P;cora. U'5~lram recursos Cdros, obt i do'5 dtra .... ;s
de nO";$O end j v i damento, para f i nane i dr ("'l;portaçõe'5 br<ls i Ie Ira.,;

que conform~ dS condiç~ps dos acordos, ndo poderlar.! jamais ser

pago",. É claro que, nestas condiç~(Js, o governo brdsi leiro e

ra uS<'Ido pariJ jU'5t i fi Cdr a venda de ben:;> e equ ipumt:'nto.,; br<18 i

leiros produzidos ou comerCiai iZddos por emprC\1.as ... incul.L.:is dO

Sr. P';c ..,ra. financiando-<;(J' internam~nt<: (><;t.as vendas.

corrc<;;ponc!('nte contra-pdrt i da em d~ I tires, at;; hoje ndo reccb i-

(\ qUE' f ICu C [<lr'Q nestes dero Imento~ que auto-

ridacil~s ('con;;rnicas do governo braS'li leiro, Il?vian<1r:lcnte, mdnip.!;!,

l<3ram reçursos finünc'>:lros naciondi~, para fins dt'! benef;cio

pr'~prjo ou de firmü; ~s qUdlS esttlvam vinculado~.

Um do,> f:l.l i s con\H'c I do~ us;pcctos. de L~Of·f"UPÇ<'lO,l.1u(.·

dds "Polonetd':4", trüt.'lC:o (>x,lustivdmente por dlguns depo(>!!

te':>, entr'l;' os qUdis os (!mbalxach"lres r.1eiru Pl'nnd, Rubt1n" 8õrbo

Jo-;;~ Bo1:dfogo Gonçulves.

o prOce':'l~O de enclivld<.lmento en .... o\'<ü, ('orrt~sponde

do.
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Em 1921. 22 e 27. rnais empr~stimos. Em 32. no-

vo dcordo. novas concessoes. Em .34. O~waldo Aranha negocIou o

seu esquemd: "o pagal:\ento do'.:l d~bitos e:o;terno'.:l ficdria concli

c i oncldo ~ ocorr~nc i d de superd\' i t s no bd lanço dt' pdg<ll!1ent.o.-;'! E

ass i m o Bras i I chegou dO f i m dd guerrü devendo 2 b i Ihões dt2 d,2

lares. Get~1 ia as~umiu em 50 com I bi Ih~o e ~JO. JU!'õcel ino,em

55. com I bllhiio 790. deixando com 2 e mcio. l" n~'9dndo-s"

submeter-se ao H,I. Jdnio chegd 010 governo e rt·n .... gocia. clCl·i

tdndo imposições: - instruçdo 204 da SU'-IOC, cort". nos subs;

dios. desvdlorizaç~o do cruzeiro em IOOt..

Tornüvu-se prdticdml,ntt' ,mpo-;sivel r.lL,Olr a tot:~

I i d.l.if' dos preju; :os provocddo"õ pe I os neg~c i O!; d.l"!' po I onet.l ...

m<').;; $U a perda flnl.1ncl!írü diretcl, dl'Ct1rr~~ntc dos flntlncitlmcn

tos brd,;ileiro,,;, "'I! l'lcvtl d um valor ,,:;uperlor d U~S 1,'3 bi
Ih~c5. conforme divulgddo pela impr['nsa c jamais corrt~tamente

escldrecido pelo governo.

A hist;;ria dd dividcl p"terna brdsi 'eira

pr~prid hist~rid da depend~ncia nacional.

E o Brasi 1 estavBo. afinál. completarnente depen

dente do si stemd f i ndnce iro i nterndc i ond I.

de banqueiros disfarç<ldo de associ<H;dO bcnefiCIBnte. fOI cri~

do em mdrço ele 1947. logo depo i s da guerra, pi'lra .. promo ....er

cooperação monet~ria internilcional", "fdcilitar a 'e~pans.]o do

João Gou 1drt assum~ em 6~ com 3 b t Ihôes e os r~

cjUrsos externos se fecham. porque ele ndo qu('r ce ..i.:.-r dO f;.11.d2.

sind a LeI de ~em(,sSd de Lucros, encampd d Ai<iFCRP. ('tc. Vem o

e'itranguldmt:'nto. veM o golpe de 64. Jango dei"d urna dividd dl'

3 bi Ihões e 100 mi Ih~e'.i, il Lei de ~eme::;sd clt.' Lucr,-l"; cdi. o Br~

~i I voltd aQ inteiro di inhdml'nto Com os Estddol> UnIdo,>; c retlpd

rccem o,; I!mpr~$timos. A d;vidd se fd:t. e.;;cdncdrddclll'lentc. um

in.;trumunto de presscio c d~pend;;ncid. E. cameçd <l di"pdrür:

em 68, no começo do "milagre". 3 bilh;;cs e 800. E-n 73, 12

meio. Vem o primeiro choque do petróleo. Em 77. ,2 bi Ihões:

começavcl cl "etapa dd i I USdO". Em 78. 43 b i Ih~es e me i o, Vem o

segundo ChOqUl' dd petróleo. Em 79, "etilpd da real id<lcl@":

divida j; passílva de 50 bilh;;es. Com melis cinco anos. clobra.,!

tinge os 100 bi Ih;es.

O. O caso do 8rasi I se insere dentro desta I~-
J. O custo nacional destas OPÇ;;l~S ..~,;truturdísc

conjunturdis ;; do conhecímento- de toda d populaç:io brdsi Iciril.

O desemprt;lgo atingiu n;veis de calamidade p~blcid; d infldç:io

continud a crescer de formd c'<plosiva; o fim dos .;;ubs.idios le

va os preço.,; dos produto'S de base d subirl'/ft mais r .... piddmente do

que d pr~pria ta,a globoJl dd infl<lçdo; o flu'IO;o dl' juros trdns

formd O' Pai"> Qm UI\1 gr.:snde e,port<ldor de divisd'i; pI'il)ridade ;;

ClIPOl"tdÇdO fd:Z com que tl dgricultura reduz<l d produçdo d~ dll

1ftento~ para <l "locieddde brd.,:;i IUlra UI\1 b ..'m.ficio de\ produç:io de

ai imentos pdra d e:w;portaçdo d qualquer preço; o !>ub:,;idio ~ ex

portação canal iza elevados recursos do tesouro p<lra possíbi I i

tdr'~, concorr;ncia no el(terior. reduzindo gastos na ·olrea

Cidl e p-Fl,e:,síondndo por SUd vez d divida internd. A divida,

portanto. se i·nt-erna na economia desarticulando seu funcioncl

mento. em beneficio de umd novi't articulaç;o montada com o ~ni-

L. Em consequência dos CU!'itos puramente econo

micos. o pagamento da divida provoca um elevoldo custo social.

pelo empobrecimento das maSSdS e da classe média, pela viol;n

cia urbdna, pela inst':gurança em relaçêo ao futuro, pela des

tru i ç~o de recursos niltura i s e,portados sem trazerem qua Iquer

beneficio para o Pais, uma vez que os d;ldres doCorrentes fi

Cam no exterior para polgamento dos juros, e de recurso"> humd-

co objetivo de remeter recursos para o e>r.terior.

f i nance i rosros. como o petr~leo, e na obtençdo de recur\:lUS

para cobr i r umd p051'õ i .... e I el'óca,:>:;;ez de poupdnça nal.· i ond I. I nte!:.

ntlmenttf. 1) projeto grande-pot;ncit1 tent.lVa imitdr o modelo de

Indu.,;trial i::u,:io dos pdist1~ riL~o"', oltrav;.,; da proJu,,:io local

E. A (~9ica da dividd no Brd5i t ; simi I.ar de

uma grande Quant i dade de pa i se!'> dependentes que se prestaram dO

serviço de receptores dos recursos financeiros que sobrava", no

mercadQ int~rnaci ona 1. Mas, a Iguns aspectos t?:Sp('C i fi cos mere

cem urnO;) andl ise cuídados<l. Primeiro, no Brasi I, um grupo de

tecnocrdtas dssumiu o pod~r. prestigiado pelo apdr~lho mi I itar

e contdndo com d in-frdestrutuf"a de um estado pai icidl. Este

grupo de tecnocratas. a serviço, conscientemente ou não, do si,!

tema fi ndnce i 1'0 i nterndC i ona I, passou a just i fi car o end iv i da

menta dtrdv;s da formu IdÇdO de projetos megill omdn; dCOS que sa

tisfdzidm d dspirdçdo de grande potênCia que 05 t ....~ricos da s~

gurançe naciondl defendidm. A nivel globc:ll. e<;>tG projeto de

grdnde potêncid se based\ld na Importaçdo de in,,;umo$ t:'strtlngei-

9 i Cd dQ sistema fi nance i ro i nternac i ona I, como a, \.=dr í catura '"!

ximiZ<lda do mod~lo. Pela pr~pria dimensdo nacional: pelo dUt.2

ritdril;mo que atíngiu níveis de aberração pai ieial. peli't exa9!.

rada ;nfdse à ideologid do d@senvolvimento iftlitdti ... o e da se9,!!.

rt1nça comprometida sob a I iderançd dos EUA. o Brasi I rapidame!!

te atingiu o estagio de pais mais endividado do mundo.

sindicatoFundo i.lonet~r i o Internt'lc i and I

1.7 - FMI. o SnlDlCATO DOS BANQUEIROS
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II - HISTURIA DA DIVIDA

V. Tudo isto nau impede, porem, que o Congr..-s-

A partir desse iíltimo ano, o Brasil. voltaria a

apresentar superãvits no seu b<l.lanço de pagamentos, o que lhe

permitiria evitar de recorrer ao mercado financeiro até 1926.

E decorrência disso €i' que, na opinião do Profes~

sor Lauro Campos, em seu depoimento, "a nossa moratória de 1898

foi essencialmente ferroviãria". Segundo o Prof. Campos, o pro~

blema não era apenas brasileiro: liA Revolução Ferroviãria, que

se inicia em 1940, vai dominar todo o mundo. Os Rothschield do

mundo vão financiar os governos dos paise$ subdesenvolvidos a

fim de que comprassem as ferrovias produzidas na econbmia cen

trica. O endividamento externo era um endividamento ferroviãrid'.

Por outro lado, na medida em que se manifestava

uma desaceleração no comercio internacional, como aconteceu no

inicio da década de 90, com a conseqÜente queda nos preços dos

produtos brasileiros de exportação, o pais viu~se impossibi1it~

do de resgatar as suas dividas. Associada a essa desaceleração,.

ocorria uma retração do fluxo de capitais de emprestimos para o

pars, o que agravava ainda mais as suas dificuldades. Diante

disso, ele era forçado a renegociâ~las, quase sempre em condi
ções extremamente de~vantajosas.

O Prof. Campos lembra, em seu depoimento, que

una Primeira Carta de Intenções. que C3mpos Salles afirma ter

se negado a assinar. havia algumas clãusuhs, al.gul'Ilas condi

ções um pouco mais drãsticas do que as que foram aceitas, e!!,

tre elas, a penhora da receita da Companhia de 1\guas do Rio

de Janeiro, a penhora da Central do Brasil, que ele rejeitou,

aceitando porém a hipoteca da A1fãndega Brasileira, a redução

dos gastos do governo e a incineração do dinheiro nas quant,i

dades e nas condições impostas pelos fornecedores de novo ei!!

prestimo" •

A realidade daqueh época não se diferencia,

portanto, em suas linhas gerai~. do que voltou a ocorrer

agora, como se a dependência do Brasil em relação ao exterior

impedisse um caminho autônomo e como se os governantes não

aprendessem as lições da histõria.
Em 1898, o Brasil realizaria primeiro

uFunding Loan" de sua história. Pelo acordo, celebrado a 15

de junho daquele ano, ficou acertado que o pais pagaria, e!!,

tre julho de 1898 e junho de 1901, os juros de todos os e!!!,

prestimos, como uma remuneração minima garantida pelo Governo

Federal. Em compensação. esse pagamento seria efetuado em tI

tulos, e as amortizações dos empréstimos então consolidados

ficavam suspensas ate 19 de julho de 1911.

Para que esse acordo fosse possTvel o Brasi 1

precir;ou 'submeter~se as diversas imposições de seus credores.

Dentre estas, incluiam~se: proibição ao Governo de contratar

novos emprestimos, tanto internos quanto externos, hipoteca

de renda alfandegária de todo o pals e, finalmente, uma forte

contenção do volume de papel~moeda em cirCUlação.

Mais uma veZ a história mostra uma face repeti

da, como se os instrumentos econõmicos não evoluissem, e como

se os dirigente~ da economia não fossem capazes de imaginar

alternativas prõprias, condizentes com os interesses internos

do paTs.

Apesar da severidade das medidas inpostas,

consolidação da divida externa proporcionou uma certa folga

ao balanço de pagamentos do Brasi 1. Es<;a folga foi reforçada
pelo inTcio de uma nova fase de prosperidade na economia mu!!

dial, a qual se fez acompanhar de uma valorização nos preços

dos principais produtor; constantes da pauta nacional de expo.!:

tação. Entretanto, esse conjunto de circunstâncias, em vez de

permitir um caminho autônomo para o pais, levou as autorid2.

des a operarem outra vez no mercado internacional, e contr!

tar novos emprestimos para obras de infra~estrutura.

Findo o prazo do acordo, em um momento que
coincidiria com o decHnio do ritmo de atividades no mundo, o

Brasil precisaria reiniciar o pagamento da divida, acrescida

agora dos juros e das amortizações dos empréstimoS' contrat2.

dos durante a vigência do Funding. Por outro lado, a proxlm.l

da de da guerra implicaria numa diminuição dos fundos dispon,i

veis para emprestimos, o que levou o Brasil a rene90ciar

pagamento de seus débitos externos celebrando o 29 "Funding
Loan" •

Pelos termos de<;se segundo acordo, o Brasil

receberia um empréstimo de 14,5 milhões de libras esterlinas,

a ser pago em tTtu10s. Esse empréstimo serviria para efetuar

o pagamento dos débitos externos, vencidos ou a vencer entre

19 de agosto de 1914 e 31 de julho de 1917. Continuariam, PQ.

rem, a ser pa90s em espécie os emprestimos referentes ao prl

meiro funding e os contraTdos para as obras do porto do Rio

de Janeiro. Em compensação, ficariam suspensas, pelo prazo de

treze anos, as amortizações de todos os emprestimos brasi.1e,i

ros, exceto aqueles decorrentes do próprio funding.

Concluido o acordo, em 1914, o Brasil passaria

!iete anos sem recorrar a novos empréstimos, o que viria a

acontecer só em 1921. Esse temporário afastamento. brasileiro

do mercado financeiro internacional pode 'ser ap1 icad"o pelos

bons res~ltados ootidos no balanço de pagamentos do paTs, nel
se perfodo. De fato. graças ii expansào das exportações bras,i
1eiras durante a guerra, o Brasil conseguiu, 'por um curto P!t

rTodo de tempo, saldar os encargos de sua dlvida e inclusive

realizar uma ligeit'a redução no montante da dTvida.

No entanto, essa rehtiva folga no balanço de

paqamentos duraria pouco tempo. Terminada a guerra. a procura
de importações. que estavam contidas em virtude do conflito,

voltaria a cre .. cer, gerando déficits no comercio exterior do

paTs. Paralelamente, a necessidade de recursos para custear

obras no Nordeste, financiar investimentos em ferrovias e com

plementar as 'receitas do Tesouro, determinaram a tomada de nQ

vos emprestimos em 1921 e 1922.

A divida externa do Brasil como Nação indepo.!!,

dente nasce em 1823, logo após a proclamação da Independê,!!

cia, quando foi negociado em Londres o primeiro empréstimo,

no valor aproximado de 3,6 milhões de libras esterlinas, para

o financiamento de dêficits orçamentãrios. Em sua garantia,f.!!,

ram hipotecados as rendas alfandegãrias do Rio de Janeiro. B~

hia, Pernambuco e Maranhão.

Já naquela epoca se observa que, nos momentos
de prosperidade do comercio mundial. o Pais não encontra difi

culdades em obter recursos no exterior e a. pol1tica de endivi
damento se beneficia dos abllndantes recursos disponiveis. Pode:

se mesmo dizer que jã então o processo de endividamento decorre
em grande parte de uma indução do exterior, com 1iquidez exce

dente, e não a uma necessidade do interior, com recursos finan

ceiros escassos. para executar seus projetos. A liberalidade tom
que eram tomados empréstimos externos impediu uma maior racion!
.1idade na aplicação dos recursos.

Como o governo garantia uma remuneração minima.

sob a forma de pagamento de juros, às apl icações dos recursos

obtidos, não tomavam necessariamente em conta as necessidades

ou a eficiência das atividades a serem desenvolvidas. Muitas fer
-rovias, por exemplo, foram construidas sem que se tenha 1evad;

em conta, na escolha de seus traçados. um posslve1 aproveitamen

to econômico. Assim, a construção de algumas delas apenas con:

tribuiu para onerar o serviço da dlvida. que, muHas vezes, jã

então, superava o saldo da balança comercial do pais, forçando

o i1 contrair novos empréstimos para cobrir as obrigações com os
anteriores.

1. A DIVIDA ANTES DE 1934

o Brasil tem sido um tradicional tomador de eE!

préstimos no mercado financeiro internacional. o que lhe tem

custoldo uma forte dependência do exterior.

A história da divida externa brasileira mostra

uma eVOlução, desde a proclamação da Indepêndencia até o agri!,

vamento da situação. nos meados da década de 60.

X. Esta CPI prop~c, por isto. que o Congre!4 S o

Nõcionul envie as dutorldudt."s Judiciai" competentt'''; requ('rlmú!l

to no >;i'ntido dt'" responsdhíll::dr pendlmente aqu~I~'::l qUl~ le:;a

rdm os interesses n<lcionüis atro'1"'~s de .H~..,rdo" Ict'mpdt; .... ltis Cll(lj

no."sos interl!sses, e d<'l concessdo dt,> bl:'nefic,os à banco~, con

trdindo dividdS com ° objeti .... o de obter vdnttlgt'ns pel;sodi;;.

Esta Seção, em grande parte, ut,i

lizou corno base principal artigos de Carlos

Von Doe11inger "Endividamento e Desenvo1vime.!!

to: algumas lições da histõria ll
, publicado em

PESQUISA E PLANEJAMENTO ECONOMICO, VaI. 6, nQ
2, agosto, 1976, pp. 407/430 e Anlbal V. Vill!

la e Wilson Suzigan llpOLrTICA DO GOVERNO E

CRESCIMENTO DA ECONOMIA BRASILEIRA:IBB9-1945",
Serie Monogrãfica, n9 10, IPEA/lNPES, Rio de

Janeiro, 1937, pp. 331/344.

so, hOJe, cumpra seu pdpel de fiscdl i::ddor do passildo recente.

l'id verddde, ; prec í 50 que o Congres!;o d~~umd sua ro?sponsab i 11

ddJe, denunc i dndo ~ Nação os re~ponsdvei S pe Io atUd I quüdr<l de

desdrticuldç~o da economia nacional em funç~o de medidas auto

rit~rid$ em defeo;a dos intl:':resses ai ienigends e antl-nucion<lis.

z. FindJmf'ntí'. c.lhe! dei'<:dr pdtentt' que d div.i

di! ~ cu Ipa dos governo,,; i rr(',;~on'i~" ,".. ~ Q dnt i ndC i t'nu i 'i dos ~ 1

tlmO$; 20 dnos, o problumu dgord ~ n",->'\o l' d<'l':> ~Wl'uç~es futll

r<'l5 que o herddr.1o. E, pclra "'nfr~nt~-Jo, ü ~<lç~tJ ... ,11 nt~Ct'<;;"õI

tür de um grdndt' t~.,ft1r~o, uma grtlnd~' sol i d.3r i t'!du.:h· n<.lClonül

i ntt!rnclC i ond I, umcl gr<.1nde i mdg I nOI(;dO e !;obrt·tudo J.Mtr iot i., mtJ.

E.,td CPI t.'.,;pl'rcl t.er dudo um puuco di!" cudd uma dt~~td" CO.~d",,,,~

mo umu mlnlmd contr·ibui .... ~o dentro do l,.,,;forçu 9cr.ll.

IClro olSiõ;umu SUd re~pons.,bí Ild,ldl' dl' d\>fend~r o.,; intt·rl'''.':H~S n~

çlon<ll~, pdrticip<'lndo de todds <.1':> n\Jqú.:i<lG'~f'5 que ,'ompromet d m

u futuro n<lcionül Junto ~ comunldtldt" du"> nuç~t~;i. ~cr~ prt'ci~u

u. [luüs mediduS SilO nece"'~drldS para qUI"! Isto

torne possi .... el. Priml;!iro, ser~ nl!c€'ss.lrio que o ';<11"90 d\~

Presidente do Sünco Centrdl sej'1 preenchido '5empre por pe";-;;OàS

que mer€'ç<lm a respe i tdb i I idadc na~ i onü I, o qUe! $~; pOSO; i ve I

Pl:lld polrticiptlÇ"do do Congresso nol uprovdçdo de seu nome, qUõn

do indic<1do pelo Presidente dn Rep~bl iCd. Sc~undo. o;erá nece1!.

;dr io er i dI" umd Com i '5$';0, no Congresso, qUI<! part i c i pe da.,; nego

ciayõe;, ouvindo os negociadorlo1$ dntes que ell:~ embdrquem

propostas, projetos e acordos, €' que os oriente pol iticdmonte,

de ~ formd a e .... ClJr que irr~'spons.i .. e Is negoc i em o; dest I no':> do

Pu i 5, e ü oft'rect'r aos patr i atas d certe::a de que, dO negoc Ia

rem conformt'! os interesses naciondis, C'ontdm com o respdldo dil

Nüção.

que o Congresc;o tenhd uma vo:: tlt I Vd

do Pa;s com O e"l,terior.

P. É funddmentdl d consciência e lu'::a l?m torno

de um<l democr<lt i ::dÇdO red I de at i ... i ddde po 1i ti ca e: udmi n i ~trd

ti Vd brds i Ie Ira. Uma dds btls&s que pt>rm i tiram o HnJ i v i dtlmsnto

foi o uso indi!;criminddo, pelo poder executi .. o, dos Decretos

Le i '5 e de todos os dl'md i '5 i nstrumentos de dbso Iut i smo da ddm i

nlstrdçdo dd economia. S~ a retomadd, pelo Congresso, do po

der de saber e de particlpdr cldS dE'cis;es que comprometem

sociedude, pe:rmitir~ administrar <1 <ltudl crise: e e ... itilr que os

dest i nos dü NU'ião cont i nuem d ser compromt:'t i dos. (' f i m do De

creto Le i ; portunto uma propostu pe Id qu ü I passar~ qu., Iqu('r

soluça0 da crise.

Q. A retomildü dolO; prerrog03t i .... dS do Congresso

tem que ser e~ecut<lda em um prílcesso dt'! transição dd economld

imit<ltivd, concentradoru, voltddd pdra o exterior, po'1r<l um,) e

conomid nacional voltüdtl polra 05 interesse~ de nossa populolç';o

fi! para a dI spon i b i I í dado? de nossos recurso,.;.

~;'H' do <!nd I v i ddmento brds i I e i 1"0, conforme SU<l 1~9 i..::.:I i nser i d"

no sistemd fin<lnceiro intprn<lcionül ,o bdSeddtl n<l id,~(')1(')9ia

no autoritdrismo do; ~Itlmo; 20 anos; qU<lis d$ verdad~ir<lS co!,!

s(>qi.j~nC'ld~ dest~ endlvidamente ;obre os jntcress(',~ da populü

çdo I: dtl Ntlç;io e SUdS gerdçÕt's futur,,,,; e como todi! <l populõ

ç~o de ... e moh i I I ztlr-s(~ em funç~o dl' so I u..: i ontlr um (."'r'1b Iemtl qUi'

egtrtlnglllu todo 'h'U futuro P o funcion<lmeflto de 50.' t'con0mid.

s. P<lra que as medidas anteriores sejam· efet i

vod(ls, neCC5SürlO que d Nação brasi leira tenha con!'tciencid de

que seus dest i nos e interesses est;]o 50 I i do1mente .... i ncu Iddos dOS

destinos e interesses do Terceiro Mundo, especialmente nõ Amé

rica Latind. É preciso, port.wto, desen .... olver 05 laços que j~

começdm a formür-se em busca de uma ação conjunta dos pd i ses e,!!

dividados, no sentido de encontrdrem forma,; de enfrentar

seus credores e reorientar Suãs economias. A sol idariedade I~

tino-americdnü ser~, portdnto, um instrumento b~5ico de luta

peld solução do problema dd divida.

um todo, tome consci;;ncitl de qUüis

N. Diante di'5to, ~ tlbsolutdmpnte urgentl;' que o

R. Isto não ser~ poss i \te I ':lem que o prob IelM da

dr .... idd seja corretamente üdminio;trado. É preciso, portanto, ~

sal" a retomüda das prerrogat iva~ do Congresso e d pdrt i c i polção

da populüç.io nos beneficios cld novü economia. partl dar d b<tse

de o;ustcnt<'Hião nQc(.>ss~ri<'l dS medidas firme.;; que dco\erão ser t2

moldas. Primeiro,; prcociso dei'lar.claro que a nilçdo brdsi lei

ru, Sl:"m repudidr ~~ a d;vidd contrõ;da pelos go ... ernos ol!,!

teriores, res~rva-se o direito de n~o reconht;>cer, nu munt<'lnte

destil dividd, todos dqueles recursos que ndo fortlm integrt'll izi!,

dos ~ na~do, por corresponderem d e'H~rcrcios cont~heis que be

ncfícíürdm olpl'ndS dOS b<lnC'os ou dOS negociadore,., ~ob a formu

de "sprí'tld~", comis~~c"s, <lgiotd~em com ta ...,,)s de ju,'os dh"lurd'lS

micüs e administrdtivd$ utrilv~S dils quais serd executada.

no~ descmpregddo~ e portdnto em rdpido prOCt~5S0 de <!'iUC.:Itedmun

to dt1 5UÜ$ esp('!c i a I i zdç';es.

const í tuc i ono'1l v igente.

T. A 50 Iução do prob Iema n.io pode, porem,

v i~ta como um fato est~t i co e uma etapd super~ve I "per se". E

Iü tem que ser v i std no seu sent ido di ndm ico, comprometendo-se

a Sole i edade a ev i t<lr ü repet i ÇdO destes fatos no ':Õfl'U futuro

M. Finalmcntt:', o custo mãior parü d Nação,

Incertt'Zd com que o seu futuro ; amuü~üdo (> constr<;lngido,

vl:"z qUI:" ds dec i $.1(>5 de seu dest i no são entregues ü b<tnque i ros e

funcion~rlo; de organismos intl:""rndCIOntlis, em purcerltl com i,!:

re5pon5~ve i s go .. erndntes nde iona i\">.

O. Se o problemu d<l d;'o'Idd foi cri'1J'1 I~m fun

çao de um updrdt o po 1i t ico, d mob I I I ::u,;;.lo nde i ond I ptlr.l r'1mpl'r

d'5 <.1mdrr<1; dtl d;vidtl ser~, 'iobretuJu, umd tlGdO pol;t iC.l. MdS,

ell' ndo poder,; Jei'lur de ter c..,n~t:i~nt:itl d<1\'\ impllt:dç~t~,; l'C(1n;?

etc .•. O primeiro pdSSO, portdnto. d,,-,: um ~ongreS~."Ll purticipu!,!

tt', ser~ propor c liderür d formuç.)o clt." umd Comis$.lo Interputi

d~rid e Intt'r-Podercs, c com d pürticipüção dt> repl""~St'ntunt l" s

dtl soe i edilde c i .... i I, pdrd t.'!st. i mtlr corrl~tumt!nl:e o mllntunt~ reco

nhecido dd dr .... idd. ;$t>gundo, reconhecido o e'ldto m,,'ntunte des

til drvidil. n Naçdo. pelo seu poder executivo reSplddt'ldo no Co.!,!

9rc5S0 e na 50cieddde, declurar~ firmemente uma MorJtórid por

um per i odo necE."ss~r í o ~ redrt icu Iaç.io de uma €'conom i <l sdud~ve I

e oi rene90ci'Hi~O dds condições de pugümento da drvid<l, sob

. formd de juros f i 1(0$ e ba i xos. anuü I idades proporc i ona i S d nos

sa exportülj:io e um prd:W longo de pügamento, de formo1 a que d

divida seja pag<l. mo'1s sem que Isto impl iquc em 5dcrificios na

cionüis dol POPUldÇão que nenhum b~neficio obteve do endividd

mento. Terceiro, p,~ra isto ~ preciso, de imedi<lto, romper

05 dcordos f i rmado$ por membros do atuill governo com o FM I e o

"pool" de ban~05 credores. Estes acordos ;;ão i legitimos, por

que sacrificam o povo pdrd beneficiur Intere5,s_e~ de grupos fi

ndnceiro,:; estrdngt:'iros, e SdO i legais porque fílrdm fjrme'ldo$ f!:.

r i ndo normas jur i dicas nac i ona i s e at~ m~smo a pr~pr i a cart<l
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(BILHÕES U$$ c"ül~~ENTE:;1

o BALANÇO DE PAGAMErnOS NO PEld úl'ü /1)68-1"132

TARELA 111.2

TABELA I I J. 1
EVOLUÇ~O DA DIVIDA EXTERNA BRUTA

E DA5 RESERVAS INTERNACIOHAIS - 1960/BD

tlS'5 bilhões

o,S
0,3
0,2
0 , 2
0,5
0 , 4
0,2
0,3
0,7
1,2
1,7
t .2
6,4
5.3
1,0
6.6
7,3

11 ,9
9 , 7
6.9
7 S
t :0
1,"

Dívida
E:xterna ~rut.l

(1)

3, I
3,2.
3 ,~

3,1
3,S
3,7
;; • .l
3,8
~ ,~

5,3
6.6
9 ,5

12,6

g:~
26.0
32,0
43 , S
49.9
53. ':l
61,4
69,7
31.3

ANO

1<)61
196Z
1963
196t
1965
1966
1~167

1!:168
1969
1970
1971
1972
1913
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1931
1982
1983

Esta fase de recrudescimento da dívida. cujos dados
principais. de contas relacionadas do balanço de pagamentos ••!
tão apresentados na Tabela rrl.2. pode ser dividida em quatro
sub-períodos distintos. durante os quais podem ser observadas
especificidades quanto ã situação do balanço de pagamentos bra
sileiro. vis-à-vis ã situação internacional; quanto ao destin~
dos recursos; e. finalmente. quanto ao peso do serviço da dTvi
da em cada perlodo.

Fontes: O}Rel.'t:õrios do Banco do Brasil HI61-f1:;;Rc1:.ltóríos da
SUMOC-196l-64; Boletins Banco CentrJ.l do Brasil, v.i
rios n95. (2) Hn International Finan("l:l.l StatistiíS
virios ni?s.

- fase do milagre - 196911973
- fase do choque - 1974/1976

fase da ilusão 1977/1976
- fase da realidade - 1979 ao presente.

o Brasi 1 ampliou de forma desmedida os seus
projetos com base em recurso'i externo!;. e abriu sua economia.
de forma descontrolada. ao capital e'itrangeiro. tanto de ri!
co como sob a forma de emprestimos. Pela primeira vez, fica
claro que o País é utilizado como absorvedor dos recursos fi
nanceiros excedentes gerados pela expansão da liquidêz inter.
naciona l.

Por outro lado. as mudanças i ntroduzi das na 1!,
gislação referente ã remessa de lucros (Lei 4131/62). e a sQ.
lução dada às indenizações das empresas estrangeiras encamp!
das no Governo GouJart foram suficientes para quebrar o r~

ceio dos investidores estrangeiros. que voltaram a realizar
aplicações no País. A partir de 1968, em conseqüência princi
palmente do aumento de liquidez no sÍ'itema financeiro intern!
cional. o Brasil passaria a contar com uma crescente oferta
de emprestimos externos. iniciando-se. então. um novo.e quali
tativamente diferente ciclo de sua longa história de endivid.!,
menta.

A política posta em prãtica a partir da segunda me
ta de dos a.nos sessenta dã origem a novo patamar na evolução dã
divida externa bruta brasileira. De um total equivalente a US$
3.1 bilhões em 1961 a dividd cresce 1entdmente a US$ 3.8 bi
lhões em 1968. passando a crescer mais rapidamente até atingir
US$ 12,6 bilhões em 1973, quando inicia sua evolução vertigino
sa. atingindo US$ 32.0 bilhões, em 1977; US$ 53.9. em 1980, ê
chegando a 1984 em níveis muito próximos dos US$ 100 bilhões.
conforme pode ser observado pela Tabela 111.1 seguinte. Esta
realidade de endividamento. por sua vez, estâ diretamente re1a
cionada com a evolução do balanço de pagamentos. -

11 I - A DIVIDA HOJE

1. O AGRAVAMENTO DA DIVIDA - 1969/80

!'fiTã(j't~
Jl

Choque lIusuo Hl.'uhdadc
i. lã -rr---;~ r,---;;~ .. ., ej

(I.li3 C•.!1 O., .0.3 .0.1: o -'o. i -3.5 '_2'.1 '.1 _1.0 pZ.8 _%.8 1.' O••

1.M '.3 ,.,
'" 4.0 I.' i.' .., 10.1 12.l 11.1 ls.~ 23.1 ~3.3

_1.tS _2'.0 _2.5 p).2 -'o.' -r..2 _\2.6 -12.2 _12.2.12.Cl_13.1 -13.0 -~2.9 -n.1 -:~.~

.. • r3:H~J ~~~trtid

h~~rU'~'

f·~Drt~;:'

Essas razões i nvi abil i zaram o rees ca 1onamen to
da dlvida externa brasileira. apesar de terem sido negociados
alguns acordo'i isolados. como o Acordo Be1l-Dantas. que ti
nham objetivos meramente emerg;nciais. De qualquer forma. po;

razões polfticas , mesmo o Acordo Bell-Oantas não chegaria a
ser cumprido I e os desequilibrio!> no balanço de pagamento'>
tornar-se-iam cada vez mais graves.

Com a mudança de regime. em março de 1964. as
razões começariam reverter seus efeitos. A orientação nitid!
mente pró-norte americana do novo governo e a sua decisdo de
atender às exigências dos investidores estrangeiros quanto
às modificações na legislação sobre d remessa de lucros (Lei
nQ 4131/62) receberam de imediato a aprovação dos credores ex
ternos. De importância fundümental para o êxito dos entend7
mentos foi. tambem. a drãstica pol1tica econômica então adot~
da. -

As negociações. visando o reescalonamento dos
debitas brasileiros. foram desenvolvidos com o apoio do gover.
no americano. Em 01.07.64 foi celebrado. em Paris. um acordo
COm 0$ principais credores do país, pelo qual o Bra'iiiJ obteve
um prazo de cinco anos. com dois de carência. para resgatar
uma dTvida de 185 milhões de dólares.

Paralelamente. iniciaram-se conversações bil!
terais entre o Brasi 1 e seus respectivos credores. objetivan
do refinanciar os debitos e a contratação de novos empréstl
mos.

Os entendimentos pós-64 , com vi stas a equaciQ.
nar a questão do endividamento brasileiro. mereCeram. também.
o apoio do Fundo Monetârio Internacional que. no quadriênio
1964/1967. emprestaria ao Pais 214 milhões de dólares (69 mi
lhões em 1964. 89 em 1965.44 em 1966 e 12 em 1967). -

A aplicação de rigoroso programa econom1CO ,
com elevado custo social, associado a uma agressiva polltica
de estlmu10s crediticios e fiscais às exportações. propiciou
um rápido ajustamento do balanço de pagamentos. que aprese,!!

tou. ate 1968. crescentes saldos positivos. Graças a es<;es
saldos. o Pais pode pagar seus compromis!íos no exterior 'iiem
necessitar recorrer a novos empréstimos. Entre 1964 a 1967. a
d'fvida externa manteve~se praticamente estâvel, passando de
3,09 para 3,37 bilhões de dólares l o que significa um cresci
menta de apenas 91:: no periodo.

Para que essas negociações obtivessem sucesso.
o Governo adotou severas medidas econômicas dentre as quais
ville lembrar as seguintes: a Instrução nQ 204 da SUMOC. que
extinguia as taxas múltiplas de câmbio; o corte nos subsídios
aos produtos importados. inclusive petróleo e trigo; a desva
lorização do cruzeiro em 100%. -

Não obstante os perversos efeitos sociais des
sas medidas, que visdvam satisfazer os interesses do,,; cred,2.
res. elas permitiram alcançar grtlnde parte dos resultados pr~

tendidos. De fato, por acordo firmado com o "Clube de Paris".
em 24.05.61. o Brasil acertou o reescalonamento de 407 mi.
lhões de dólares. obtendo um prazo de cinco anos. com uma c,ª
rência de seis meses. para o resgate desse débito.

Em que pese o relativo êxito da renegociação
da divida externa desenvolvida no Governo Jãnio Quadros. a r!,
mincia do presidente praticamente congelaria os creditas e!!
tào obtidos. Apesar dos esforços efetuados pelo novo governo.
n,]o foi possTvel chegar-se a um acordo que equacionasse satis
fatoriamente a questão do pagamento dos débitos brasileiros:
As tentativas de solucionar as dificuldades do bdlanço de p!
gamentos. incluindo o reesca10namento de sua dfvida externa.
foram fortemente prejudicados por decisões de origem externa.

A negativa do Governo João Goulart em subm,!
ter-se a uma polftica "financeira que recebesse a aprovação
dos organismos financeiros internacionais contribuiu para i,!!!
pedir os entendimentos. A frustrada experiência do Plano
Trienal. aliada à adoçdo de medidas econômicas claramente CO!!

trãrias aos interesses do capital estrangeiro (lei de remessa
de lucros. encampação da AMFORP. o caso da Hanna Corporation.
etc) criaram um clima francamente hostíl ao Governo Goulart.
tanto por parte dos investidores privados. Como por parte do
Governo americano e dos organhmos oficiais (FMI. SID. AIO.
etc) .

FONTE:

O perTodo posterior a 29 Guerra marcou Uma n.Q
va fase na relação do Brasil com o mercado financeiro intern-ª.
ciona1. A divida externa foi. gradativamente. sendo substituI
da pelos investimentos di retos e por empréstimos dos organi!.

mos oficiais (BID. FHI, AID. etc.).
Isto pode ser explicado pela pouca disponibili.

dade de recursos finanCeiros para empréstimos a paises em d!
senvolvimento. inclusive ao Brasil I porquanto o maior parte
dos fundos estavam mobilizados para a recuperação da Europa.
Esta foi uma das razõe-:: pela qual a d'fvida externa brasileira
permaneceria relativamente estável ate meados da década de
50.

3. A DIVIDA DE 1946 a 1967

Mais uma vez o Brasil lograria reduzir o montante de sua dívi
da ex terna.

EM US$ MI lHOES

No entanto, em 1927 expira o prazo de vigência
do segundo Funding. O Brasil li obrigado a reiniciar o pagame!!.
to integral de !'>uas obrigações externas, inclusive daque1ese~

prestimos contraídos posteriormente ao acordo.
Ocorrei porém , que os dec1inantes saldos come,.!:

ciais do pa'fs, combinados com a retraçào no fluxo de capitais
estrangeiros (motivada pelo inicio da Grande Depressão) torna
vam cada vez mais difícil continuar saldando debito,,; no ext~
rior. Essa situação alcançaria seu ponto crTtico em agosto de
1931. quando algun!'> emprestimos deixaram de ser amortizados.
Diante disso. o governo iniciou naqueh ano uma nova rodada
de negoci ações com seus pri nci pa i s credores.

Um novo acordo conc1u'fdo em 1932 , seguiria o
mesmo padrão dos anteriores. O Brasil emitiu 18.4 milhões de
libras esterlinas em titulas, com os quais seriam pagos os
juros dos empréstimos federais. em lib/"ds. vencidos ou ave..!!
cer entre outubro de 1931 e outubro de 1934. Da mesma forma
seriam cobertos os juros dos empréstimos. em francos, venci
dos antes de IQ de outubro de 1931. e os titulos dos empresti
mos que ainda não houvessem sido resgatados.

o Acordo de 1932 seria o último. no perlodo a!!.
terior tl. 2Q Guerra Mundial, pelo qual o Brasil recorreria
novos empréstimos para pagar dividas vencidas. A partir de
1934. o pagamento de seus débitos externos ficaria condicion-ª.
do à ocorrência de superãvi ts no balanço de pagamento,;. Essa

nova modalidade de o paTs saldar seus compromissos externos.
negociada em 1934. ficou conhecida na história econõmica n-ª.
cional como o UEsquema Oswaldo Aranha u

• Com ele. o país com~

çaria. efetivamente. a satisfazer com recursos próprio-s os ell
cargos de sua d'lvi da.

O "Esquema Oswaldo Aranha". concebido em 1934.
deveria vigorar até 1938. Dado. porém. o ~xito alcançado pelo
plano. o Decreto nQ 2085/40 estendeu a sua vigência atê ma!
ço de 1944.

As condições favorãveis vividas pelo pa'ls em
seu comercio exterior possibilitaram que um ano antes de esgQ
tada a sua va1iddde. fO'iise negociado um novo esqUeMa de pag.!
mento. conhecido como o "P1dno Souza Costa", que visava criar
formas permanentes que permitissem ao Brasil pagar a sua dívi
da em condições favoráveis.

TABELA 11.1

2. A DIvIDA DE 1934 A 1945

EVOLUÇ/io DA OlVIDA EXTERNA BRASILEIRA: 1946 - 1960

ANO DIVIDA

1946 2.054

1950 I.B62

1954 1.574

1955 1.792

1958 1.969

1960 2.534

1. - Doellinger. Carlos Von - "Endividamento e Desenvolvime!!.
to: Algumas Lições da História", Pesq. Plano Econ. 6 (2), agO

1976 pag. 422

a _ ~:l,";a dr Srniç"'"

(i~l:o""" tr.t~~f./hdn

..~ihtrr3i!J

r; _ E31.'p;a C~rt"fr·.t Ú p.!.~.

~";n. ~"'v\~e~~ A. 0-

-C.30 -0.)7 _1l.t6 C.55 .C.73 ~1.!) -l.S -1.$ -1.8 _1.5 .1.1 .2.4

rG~'~j:t}~~, ~."i~;~H' <:lu t~hliM da h,te Cen~~J1. h~~h ~S:él ~!l6 hef. lueh~a to~tl"~l u pllutra are~~~'d! ;eh h.~~h;!a ~O~ reon~btu éa

Qf ~:~.i.ia~~ ea III e el.

2. - Doellinger. S. V. et Al II "Transformação da Estrutura
das Exportações Brasileiras: 1964-70". Rio de Janeiro. IPEA/
INPS. Coleção Relatórios de Pesquisa. nQ 14.1973. pago 12.

No começo da decada de 60, a divida jã estava
em 2.534 milhões e o Brasil via-se impossibilitado de saldar
seus compromissos externos. Essa dificuldade era reforçada p~

10 desempenho francamente desfavorãvel das exportações naci2,
nais. Visando superar esses obstáculos, o Governo Jãnio QU!
dro;. empossado em janeiro dp 1961. iniciou conversações com
os credores do Brasil na bus~a de prazos mais longos para

pagamento de seus débitos.

~ - ~,·,,~Ô~~O de C~~itJh ee
'n:u lIí,d1~l

E • I!JYI~"~h Hrn~d.e

• r-;.;~t•• fi~~~GiJ"~~t~s

• :O-e.t •• Ja'fts dq·J"s,
_prnt;<f<Úcl'f
• ~:;,·t<:.\~h

• CJ~i:~is 3 ~~.h pNte •
,~tres

-~.'n 0.1 a.r.1 O.l~ O.' O., ·C.7 O•• O., 0.0 I.' 1.'

C.33 O.SI O.~S 1.31 ,., '.1 .., ,.. '.1 1.1 '" _r_.')
c.~c 1.0 I.' 2./l .., '.S ,.. ,., ,.. ... D.G U.~ Il.l 1::.5 (fi!!:.

-l).~Z·-ll.Gg .0.33 .1.1 -l.~ ·.1.2 .3.6 -'o.' -~.2 _J .., _10.7 .!l.!) -1S.1, -1-1.2

.0.1._3.18_3.13 4.j~.J6 -M _3.1 -1.S _1.8 -::.i -~-; -'o.' _5.3 .3.1 plJ.l

-C.~I .:l.S -o.i _'J.~ _1.2 pl.1 _1.9 -2.1 _1.9 -'0.1 .5.2' ".S _5.1' ..., ~S.9

O.JS 11.15 1:'.12 n.s 0."7 -n.~S O,~S '.1 lU (:.1 O., '" 1.1 _'.3
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TABELA 111 •.1.
Contús. SI.: Ice I (jn..ldd~

2-dldús Liquidos no perioo.:!o 1969/7 il

(U~$ b i I hàl<,.d

n<l.l, o Estado brasileiro. através de suas legislações especlfi
cas, passa ti assumir o papel de instrumento da polltica finan
ceira dos bancos internacionais. Em conseqtlência. no periodo, a
divida passa de US$ 26 bilhões para US$ 43,5 bilhões.

Fonte: ()do.:!08 B.í~icos BACEN.
TdbL'I,) ut I II zt.ld... pc Io Prof. lue I dno Cout i nho em pd Iestra promov i da pu 1.1 A~50e i dÇdO dos

Economrstil\:ó do DF e dtual iZuda par"d 81 e 82.

Apesar desta constatação o Governo insistiu porém em
adiar o enfrentamento do problema. tentando rolar a divida atrE
vés dos próprios bancos. A partir porem de 1981, ainda que de
forma não pública. o Governo considera a necessidade de recor
rer aos mecanismos tradicionais. implantados pelo sistema fina.'!
ceiro internacional, com a finalidade de tratar os palses deve
dores incapazes de cumprir seus compromissos internacionais.

Os principais mecanismos nesse sentido decorrem de
dois "organismos" financeiros: o FHI e o Clube de Paris.

·0 período entre as guerras foi acompanhado de depre
ciações competitivas das diferentes moedas, o que ~emonstrava a
necessidade de se estruturar um tratado multinaciona1 para reg.!!
1amentar o comportamento fi nancei ro. e mcnetãri o i nternaci ona 1.

7. - D PAPEL DO FMI

Os dados disponlveis não permi tem porém determinar o
nivel exato da diVida. Os jogos contábeis, as manipulações nas
contas de longo e curto prazos e a sonegação de dados, impede o
dimensionamento exato que faz a estimação do valor bruto saltar
dos US$ 81,3 bilhões oficiais em dezembro de 1983, apresentado
na tabela 11!.1. para USS 110 bilhões jã em março de 1983 como
estimou o Prof. Karlos Rischbieter em seu depoimento: "0 Dr.Ol,!
vo Setúbal estima que a divida total do Brasil, em 31 de março
deste ano. teria chegado a um montante da ordem de 91 bilhões
de dõ1ares americanos. Acho que é dificil ter a transparência
da informação. ainda mais que esses números mudam praticamente
de dia a ·dia. Recebo. há muitos anos. uma publicação inglesa
que analisa problemas de moeda. de câmbio de palses. Esta publl
cação, de maio deste ano. estima a divida brasileira. em alguma
coisa como 110 bilhões de dólares. e diz que, realmente. hã uma
divida consolidada. mas há o curto prazo comercial e o curto
prazo financeiro e que, nesta época, portanto. em torno de mar
ço. que é a informação do ar. Olavo Setübal, a divida brasile.i
ra teria atingido já um total de 110 bilhões, I: difTcil dizê-lo.
porque não se tem acesso correto aos dados 11.

5. - A FASE DA REALIDADE - 1979/82

6. - O APELD AO FMI

A partir dos efeitos do segundo choque do petrõleo,
combinado com o choque dos juros, jã se percebia que a economia
brasileira não seria capaz de solucionar o problema da dívida,
contando apenas com recursos próprios e sob as condi-ções espe
ciais.

Em 1979. o retorno ã conjuntura internacional reces

siva, e o segundo choque da petróleo, levaram O· Pais se defro!!.
tar com serias dificuldades. Ao mesmo tempo que se observa uma
forte deterioraçao nos termos de intercâmbio comercial. a taxa
de juros se eleva no mercado internacional.

A deterioração do Balanço de Pagamentos assume pro
porções de suma gravida~e, com uma entrada liquida de recursos
que não consegue cobrir o saldo negativo da Balança Comercial
(ver tabela 111.3). Em conseqtlência, observa~se a variação neg,!
tiva das reservas que caem em US$ 5 bilhões, variando de US$
11.9 bilhões em 1978 para US$ 9.7 bilhões em 1979 e para US$
6,9 bilhões em 1980 e para US$ 4,0 bilhões em 1982 (tabela
111.1). Em conseqÜência da taxa de juros crescentes e sob efei
to de compromissos com a divida anterior. os recursos dispendi
dos para juros e amortizações passam de US$ 14.35 bilhões para
US$ 23,73 bilhões.

Apesar da melhora na situação da Bala"nça Comercial.

ocorrida em 1981. observam-se condições agravadas pelo peso da
divida. Em 1982 a economia vê suas contas externas se deterior~

rem gravemente: ao lado do elevado serviço da divida, ocorre
uma queda abrupta da entrada de recursos. devido à crise finan
ceira internacional. Apesar do drãstico corte das importações,
o Governo termina por recorrer ao sistema financeiro internaci,2.
nal e ao FMI para fecha.r o resultaJo final do Balanço de Paga
mentos. que atingiu um saldo negativo de US$ 8.2 bilhões. O ano
se conclui com reservas de US$..t bilhões (tabela 1I!.1). grande
parte das quais referentes a moedas inconversiveis. e acentua
se o processo recessivo com a receita ortodoxa 1::10 FMI adotada
pelo Governo.

o Clube de Paris ê uma instituição que reúne os ban
cos credores para renegociar o débito 910bal do pals em dificu!
dade. Nesse sentido, o papel do Clube de Paris é simplesmente
promover reformulações nos contratos, sem intervenções especi
ais nas economias do pais devedor.

A partir porem de um certo nivel de dificuldades. os
.bancos vêem-se impossibilitados e sem o interesse de uma reneg!:!,
ciação. caso recursos adicionais não sejam injetados no pais P,!
ra que possa pagar pelo menos parte dos juros devidos. Alem di!.
so, os bancoo; passam a temer o futuro da economia do pais e co
meçam a requerer condições que amarrem a economia. de formâ
viabilizar o pagamento da divida.

Como o Cl ube de Paris é um gr:Jpo fechado entre ban
cos e. ao mesmo tempo constituldo de entes juridicamente priva
dos, sem poder legal sobre os palses, eles recorrem ao FMI. quel
ao mesmo tempo que tem o poder de injetar no pais devedor recur.
50S externos ao "capital" dos bancos credores. pode intervir.
impondo assim programas de ajustes que funcionam como aval
para que os bancos voltem a emprestar.

Estes programas de ajustes têm porém custos sociais
e econômicos adicionais que vão muito além daqueles custos ori
undos diretal"ente da própria circunstância de endividamento.
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4. - A FASE DA ILUsM - 1977/78

o periodo 77/78 se caracteriza por uma melhoria da
liquidez internacional e pela recuperação das economias avanç,!
das. A relativa nova estabilidade no preço do petrõ1eo e a in~

flação mundial, além dos incentivos internos às exportações,
permitem uma redução considerável no deficit da balança comer
cial e dos serviços produtivos. reduzindo a necessidade de fi
nanciamento do hiato de recursos. O Pals volta a estimular o
endividamento, num movimento de acompanhamento passivo do mer
cado internacional de liquidez. Os empréstimos em moeda sobem
de US$ 15.89 para US$ 19,09 bilhões. I: nesse período que a po
liUca econômica passa a restringir a tomada de recursos inter.
nos pelas estatais, para forçá-las a captar empréstimos no ex
terior, uma vez que a iniciativa privada, apesar de todas as
medidas de incentivos ã captação externa de recursos, se re
trai no cumprimento de tal tarefa. Ao perceber qpe o setor pr!
vado reage ao seu papel de absorvedor da liquide"z internacio-

equil1brio do período anterior e apresenta um deficit da ordem
de US$ 10.5 bilhões, que vai somar·se ao déficit de US$ 3,54
bilhões na balança de sell'viços.

Assim. este periodo se caracteriza por uma amplia
ção do chamado hiato de recursos externos necessários ã ativi
dade produtiva.

Em função destes requerimentos o País contrai mais
empréstimos em moeda, que crescem em 50%, elevando a divida em
mais de 100%:, no perTodo. enquanto o peso dos juros sobre a en.
trada liquida de recursos aumenta para 28~.

No fim desse período iniciam-se as eXlgencias dos
bancos internacionais para a concessão de empréstimos em moeda
em troca de que o Pais importasse bens' desnecessário'>. Como
diz o Prof. Dércio Garcia Munhoz: "O Brasil foi 'alvo disso a
partir de 1976. e lembramos que alguns episódios, jã em 19791

80. seriam tragicômicos, pois as viagens dos representantes do
Governo, na tentativa de sensibilizar os bancos, eram precedi
das de uma varredura ao nivel regional e setorial. para ver
quais os projetos que poderiam ser teitos de ultima hora, para
que importãssemos alguma coisa a fim de obtermos empréstimos em
moeda, ou seja, a chantagem começou em 1976 11

•

Em grande parte dos casos, não apenas os objetivos
desses empréstimos eram desneces5ãrios, como poderiam ser obtl
dos sem necessidade de dõ1ares. Como explicitou. em seu depoi
mento o jornalista Hélio Fernandes. a respeito da Ponte Rio-Nl
terõi: liA ponte foi construída como são feitas todas as pon
tes: com ferro brasileiro, tijolo brasileiro. terra brasilei
ra, areia brasileira. ãgua brasileira, mão-de-obra brasileira
e custou 400 milhões de dólares emprestados pelo Grupo Rots
child. que acabamos de pagar no ano passado. Porque esses 400
milhões de dólares que foram tomados a titulo de construir a

Ponte Rio-Niterói, não foram para a ponte, pagaram juros da di.
vida. comissões e mais nada. Era tudo jogado fora. Se quisess!l
mos fazer a ponte com cruzeiros, teria sido feita, era a mesma
coisa. não havia nenhum problema".
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3. - A FASE DD CHOQUE - 1974/76

Fonte: BoIL·t in~ UO Bdnco do BrulSi I
(u) Tr<'ln!';portt~ e ~;pguros f" pugümentos por conceito de t.:·enologiui
(b) NdO inclui rt"invn.,;tlmentO':l;

(c) Illclui b;'nusi - < .' omis-
(d) N~o est~o computddos os "<"ilores relati::,:os a Trt.1n!:;fcrcnclü~ UnllatcrdlS, e~ros e

s~('::;, v i agens i nternt.lc i onu i s, trdn~Ferl'nci a~ governümentt11 s e outrOf> sC'rv I ;;os. f

[)estd~ C'Ullte:l~ ~ po':>sivel determinar os COQficit.'lIt.~!'; uprC5(l'IIt.ldo~ na Tdbela l' .4.,
que p('rmitC'm umü dn~·1 i~c do qUl' ocorreu com a dividu e",torna br.l!';i leira no periodo de <;';('U rt.'cru-
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I V

Com o primeiro choque do petrõleo, o periodo 19741

1976 ê marcado por uma situação adversa no mercado internacio
nal. Os termos de intercâmbio se deterioram, cai. o movimento
do comércio e o Brasil tem seu ritmo de crescimento das expor
tações diminuldo. Apesar de desaceleradas com relação ao peri!:!,
do anterior, as taxas anuais de crescimento do produto mantiv!
ram·se elevadas. o que implicou em aumento das importações jã
gravemente comprometidas devido ao impulso do aumento do preço
do petróleo e a um saldo negativo para os serviços produtivos.

Seja qual for o coeficiente utilizado. observa-se
que o periodo se caracteriza por uma deterioração das contas
externas. Em conseqüência. a balança comercial sai do quase-

2. - A FASE DO MILAGRE - 1969-73

TABELA 111.4

ALGUMAS RE 1AÇÕES E COEF ICIENTES SOBRE ° ENO IVIOAMENTO EXTERNO

1%)

o primeiro periodo, entre 1969 e 1973, corresponde
ao chamado periodo do "milagre" econômico brasileiro, quando
o discurso oficial considerava imprescind'fvel o aporte de po,!!
panças externas para financiar o, crescimento. Os empréstimos
estrangeiros se justificariam, assim, corno a. forma de cobrir
o hiato de recursos necessários ao crescimento, ou seja, como
forma de cobrir o saldo negativo do balanço de mercadorias e
serviços produtivos. As ampliações no nível das reservas ~

das exportações, por sua vez, eram vistas como fundamentais p!
ra aumentar a credibilidade do Pais, e assim permitir novas

entradas de emprestimos e financiamentos.
Neste periodo. dados os estimulos diretos ou indi

re .... tos, observou-se um crescimento no coeficiente de importa
ções sobre a oferta global. O crescimento das exportações. no
entanto, beneficiado por estímulos internos e sustentado pela
expansão do comercio mundial. conseguiu acompanhar o ritmo de
crescimento das importações, observando-se evolução mais ou
menos equilibrada das balanças comerciais.

A maior parte das entradas liquidas desta etapa
foi destinada ã cobertura dos juros da divida (23t das entra
das líquidas) e ao aumento das reservas que, no periodo. tiv~

ram uma variação liquida de US$ 6.16 bilhões. Percebe-se que
o Pais absorveu empréstimos e financiamentos em montante bem
superior ao chamado hiato de recursos necessãrios ao cresci
mento, usado como base de justificação da polltica de endivi
damento.

Tudo se passava portanto, como diz O Dr. Fernando
Gasparian. em seu depoimento. segundo a absurda lõgica de "a!
guem tomar um empréstimo no banco. sacar apenas 50~. ficar r~

cebendo um' reduzido juro sobre o saldo em depósito, enquanto
pagava um elevado juro sobre o valor sacado". Isto indica que
o processo de endividamento requer uma explicação diferente
daquela apresentada oficialmente. Sob~~_~uando se obser
va a estranha coincidência de que-Treste mesmo periodo o sist,!
ma financeiro apresenta uma elevada liquidez e de que diversos
outros palses, especialmente do Terceiro Mundo, ingressam tam
bem em um ciclo de endividamento crescente.
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Com a crise recente na "etapa da real idade" dos ül ti
mos anos. I) FlH volta ao cen~l"io intel"nac-lonal como "avalista"
dos reft::l'idoJs palses cujo endivida8cnto atingiu volume tão ele~

vado que os bdn~(l(:iros intel'nacionais, temerosos de não reave-

r importante salientar que, já na década de 50, o

"poo l" de recursos que o FMI dispunha ficava muito aquem do m0E.
tante que 05 paises do Terceiro Mundo solicitavam em seus esfo!.
ços para equilibrar seus balanços de pagamentos e vencer os es
trangulamentos externos dos seus modelos de desenvolvimento.

Ao longo dos anos segui ntes os recursos do FMI se

apresentariam pouco atraentes. por três razões. Primeiro. pela

limitação de seus recursos disponíveis. Segúndo, como jã foi
vi:;to, porque o mercado de eurodõlares colocou nas mãos dos pai
ses do Terceiro Mundo um volume fantãstico de dõlares que eram

facilmente captados sem que o país que contrais se a dívida ti
vesse que se comprometer com o "pacote" de políticas econômicas

ortodoxas que acompanham os empréstimos concedidos pelo FMI.
Terceiro, porque as necessidades de industrialização dessas ec.Q.
nomias entravam em ChOqlll': CI)I'1 as referidas politic''l'3'

Portanto. a receíta do FMI nada mais ê do que uma
tentativa de criar condições para permitir que o mecanismo mon~

tãrio do Balanço de Pagamento volte a operar. Mas a base monet,,[
ria também depende do credito interno das autoridades monetã

rias ao setor publico e ao setor privado. Neste sentida, as me
tas estabelecida'i pelo Fundo, de contração de credito ao setor
privado e ao setor publico. objetivam gardntir a retração da b~

se monetária correspondente ao déficit previsto no Balanço de
Pagamento.

Definindo o montante do deficit do Balanço de Paga-
mento suportável para a economia, determina·se. em conseqfiên-

cia. a evolução permitida para a base monetária.
Fixadas as metas de variação desejada dao;; Reservas

Internacionais Líquidas e a .... ariação desejada da base monetária,
obtêm~se o comportamento do crédito interno. O montante de crédi
to interno passa ti. ser o instrumento pelo qual a economia torna
via as metas de produção e déficit externo viá....eis.

Entende-!ie, portanto, as razões pelas quais o estabe
lecimento de um teto na oferta do credito interno torna-se a va
riãvel chave, no ajuste proposto pelo Fundo.

Coerentemente com esta racionõ.lidade. o FMI procura

atacar a inflação. uma vez que seus manuais apresentam os aumen
tos nos preços como conseqüência. de um excesso de demanda na eC2
nomia. Do ponto de vista social, ê claro (j absurdo de falar em

eXce!iSO de demanda em países onde BOi: da população está abaixo
da linha de pobreza. Por sua vez. do ponto de vista econõmico. e

groHeiramente estúpido deixar de perceber as causas estruturais

da inflação, inclusive aquelas decorrente~ da estrutura de prod!!
ção com elevado conteúdo importado. cujos preços se elevam nas

suas origens. em decorrência de fenômenos alheios às decisões do

pais em crise. Na prãtica. porem. a luta contra a inflação reco

men....dada pelo Fundo cumpre também um papel de defesa dos interez.
ses doa países desenvolvidos, uma vez que tenta~se assim impedir
que a inflação destes pahes retornem com efeitos realimentado

res. nos produtos por eles importados dos paTses em de'ienvolvi
mento. Se todas as medidas do Fundo fossem e~ecutadas em todos
os palses, e dessem os resultados esperados os paises ricos po
deriam assim transferir impunemente seus aU!'1~ntos de preços ao
exteri or.

Em outras palavras: se o diagnóstico proposto pelo

FMI estivesse cl!!rto. o seu corretivo - redução da demanda inte.!.
na - implicaria automaticamente em uma redução na taxa de infla

ção, alem da intencional redução do déficit no balanço de paga
mento. Dal, para evitar que um do'i sintomas persista mesmo de

pois do remédio, procura-se atacar por outros meios os sintomas

atraves de outros meios. a fim de manter o prestlgio do) seu
"staff U e de suas teorias.

Por outro lado, pode-se dizer que a luta contra a in·
flação. desejada por todos, é um pretexto psicolõ'Jico para justi.

ficar a redução da demanda, via redução do cridito, a fin dl'1 r~

duzir o déficit no Balanço de Pagamentos.
Por outro lado, os rlanuais do ::~~:} '::s~urern que o m.,!:.

c.anisr.'lo de indexação pode pr8ju!Jio.:.:.il" o ~').I~, :ol,;.j::l inflação.

ternos. De novo. a redução das exportações fOJ'çava a ociosidade
aos recursos domésticos. ainda que fosse por UI1 problema de po

lTtica interna de preço'i e não por falta de demanda externa, cQ

mo no caso anterior.

Em ambos os casos há deo;êmprego ~ déficit externo.

Mas, de um ponto de vista econômico. em nenhUM deles SE:! pode di.
zer que hã exce~so de demanda. Contabilmente, ao déficit em

transações correntes em ambos os casos corresponder"â tanto um
excesso do gasto dos residentes sobre a renda nacional. como um

excesso do investimento sobre a poupança dOl'1estica. Entretanto.
a cura para o problema em nenhum dos dois casos residirâ numa
contração da demanda interna ou elevação autônoma da poupança
interna. No primeiro caso. o que se requer e uma retomada da e.::.
pansão econômica internacional: no segundo, uma desvalorização

da taxa de câmbio real. Ambos os movimentos pro .... ocarão. de for
ma induzida. uma elevação da demanda interna, a qual. entretan
to, serã mais do que compensada pelo aumento dd produção do
país e, portanto, da poupança interna".

Torna-se particularmente difícil aceitar o diagnõsti

co do FMI quando uma economia experimenta desemprego e capacid~

de ociosa nos setores produtores de bens exportáveis e de bens
potencialmente substitui dores de importações como e exatamente

o caso do Brasil. E o problema se agrava porque o "staff ll do

Fundo. alem de atribuir- o dBequilíbrio externo ao excesso de
demanda interna. explica esta última pelo excesso de liquidez

interna da economia em crise.

A racionalidade da polTtica monetária do Fundo se e!
plica na observação de que o deficit do Balanço de Pagamentos

Gorresponde a uma salda liquida de divisas, isto é: a venda de
divisas dos exportadores para 65 autoridades monetárias e menor

do que a compra de divisas feitas pelo importadores. Dessa for-
ma, o déficit no Balanço de Pagamentos implica uma redução da

oferta de moeda na economia, o que. por sua vez. provoca uma
elevação na taxa de juros e, por conseqüência, uma contração
dos gastos e das importações.

Supondo que a contração da base monetária devido ã
saída liquida de divisas não seja compensada por operações de

mercado aberto (compra de titulo do governo em poder do públi
co), enquanto houver deficit no Balanço de Pagamentos a base mQ.
netária estará caindo e portanto a liquidez da economia também
com conseqlJente redução na demanda agregada.

A ideia por trãs das propostas de austeridade. in-
cluidas no'i programas de ajuste. decorrem exatamente da concep

ção de que há uma relação equivalente. inversã. do nível da
oferta de moeda influindo sobre o déficit do Balanço de Pagame!!.
tos. o que permitiria a gradual eliminação deste déficit por

meio de Uma retração da demanda interna e da moeda em circula
ção.

rem 0$ recur:;05 emprestados. passaram a eXlg1r o aval do Fundo

como pre-requisito para renovação dos emprestimos.
O aval do Fundo Monetário est.l POI" sua vez condicio~

nado ã adoção de um programa de estabil iZolÇão.

8. - O PROGRAMA DE ESTABllIZAÇAO

Um pais proc.ura o FMI quando enfrenta uma situação

de estrangulamento externo. o que se expressa sob forma de défi
cits permanentes na sua Balança de Pagamentos. devido ã sua in

capacidade de conseguir no mercado internacional um volume de
recursos suficiente para financíar a parcela de seu déficit
transações correntes. não c.oberta pela entrada de investimentos
di retos.

Quando isso ocorre, as reserva'i internacionais do
país se exaurem rapidamente, como ocorreu com o Brasil nos ú1ti
mos anos. deixando o pais extremamente vulnerável e sem maiores
opções. dentro das atuais regras do jogo do sistema financeiro

internacional, o que o leva a recorrer ao FMI.
Para obter 05 recursos de que carece, alem de se su~

meter às regra!i financeiras de taxas de juros e prazos de paga
mentos para reembolso ao FMI do emprestimo que receberã, o pai'i

tem que se submeter a determinadas condições que assegurariam,
segundo ao; autoridades do Fundo, um reajuste da- economia do
país, de forma a eliminar os desequilíbrios que ele apresenta,
e que, segundo o FMI, são derivados da leviandade ou erros de

política econômica pelo governo do pais "estrangulado ll
•

Obviamente, pelas razões expostas anteriormente. as
politicas "desejáveis", sob o ponto de vista da Diretoria do

Fundo são as consistentes com os interesses do comercio mundial
a partir da õtica dos países desenvolvidos, particularmente ad
versas para os países do Terceiro Mundo. As ajudas financeiras

do FMI passam a associar~se com programas de estabilização, que
atingem profundamente a economia domestica do país recorrente.

uma vez que incluem políticas de limitações quantitativas ã ex
pansão do crédito pelos bancos centrais. requerimento de reser

vas para bancos comerciais, limitações ao endivida~ento exte.!.
no. contenção nos gastos governamentai'> ingerência na política
salarial, etc •••

Observa-se. porém, que estes "planos de ajustamento"

fir.)llados entre o governo do paTs e as autorid.ldes do FMI. têm
por base concepções falhas e absolutamente imcompatTveis com a
realidade e os interesses do pais recorrente. O FMI condiciona

sua ajuda financeira ao país "estrangulado", a una série de me
didas econômicas a serem adotadas pelo pais com o objetivo de

ajustar o déficit do Balanço de Pagamentos.
Em primeiro lugar, O FMI impõe, o que é perfeitamen

te "lõgico ll
• que o pais se comprometa a restabelecer seu eQuilI

brio no Balanço de Pagamento. através de uma ampliação nas ex.
portações e uma redução nas importações. Não toma em conta, po~

rém, dois aspectos. A) As exportações de um pais s·io uma ativi

dade bilateral que requer um comprador externo. COr:lO enfatizou,
em seu depoimeto, o Prof. Dercío Munhoz, do ponto de vista 912
bal, a cada superá .... it em um país corresponde, necl::'!ssariamente,

Um déficit, em algum outro pais, já que por razão simplesmente

contãbil. o balanço de pagamentos do mundo necessariamente es~

tará em equilibrio. O "FMI. portanto. já parte de uma estraté_
gia equivocada. uma vez que o programa de ajuste ê proposto
apena!i a cada país deficitário, sem que nenhuma providência s~

ja adotada para corrigir os superávits dos demais países. B)

Quando recorre ao FMI, o país em crise já reduziu suas importo!
ções aos níveis minimos possiveis de acordo com as necessida
des bãsicas de suas populações, em alimentos e insumos e equi
pamentos indurõtriais. A adoção das medidas propostas implica.
portanto, em uma redução na atividade industrial e no nível de

vida das populações, e até mesmo em um agravamento da situação
alimentar das populações desses paises.

Em segundo lugar, o próprio programa de ajuste apr.!
senta graves ameaças ã economia do país que solicita o apoio

do Fundo. Por trás do programa de aju'ite proposto pelo FMI e
xiste a idéia de que o pais enfrenta problemas de balanço de
pagamentos quando "gasta além de seus meios". ou seja, quando

a demanda interna excede os recursos disponiveis. Esta afirma
ção tem origem em um raciocTnio mecânico, com base em uma ide!!,

tidade matemática de onde se tira a conclusão contábil de que

a diferença entre os gastos domésticos e a renda domestica
igual ao déficit em transações correntes. Entretanto, esta i
dentidade está longe de constituir uma teoria interpretativa ~

dequada, uma vez que a explicação do FMI baseia~se em dois
pressupostos bãsicos: o primeiro, de que õ excesso de importa w

ções pode ser satisfeito por produção interna, desde que a ca
pacidade instalada não esteja plenamente utilizada; o segundo.

que as exportações poderiam aumentar, caso os recursos empreg!

dos na produção destinada ao mercado interno fossem deslocados
para a produção destina ã exportaçâo.

Estas hipõteses. quando verdadeiras para economias
capitalistas avançadas. em geral deixam de ser para economias
perifericas, cujo parque industrial e 'iemi-integrado, depende!!.

do da importação de bens de capital e insumos básicos, e en
frentando demandas inelásticas por suas exportações de produ-

tos primãrios e/ou mercados protegidos para suas exportações de

manufaturados.
Desta forma, no caso dos paises em desenvolvimento.

o ajustamento proposto pelo FMI impl icará em reduçõe'i da produ

ção interna e do nlvel de emprego, tanto teoricamente, COMO na
prãtica da história destas interrupções.

Proft::ssor Edrnar Bacha coloca o problema de r.lanch·a

explicita em seu artigo: I1Prõlogo para a Terceira Carta": "Con

sidere-se Uln caso tlpico da dec,ldd de cinqfiO::'nta. em que OS pr.Q.
dutos exportados fic.avam "'Jravosos ll

• devido ao fato de que a

desvalorização caiflhial ndo acompanhava a ~levdção dos custos i!l

20,0
2S ,6
4,0
3,3
S,8
8,8

32,S

t DO TOTAL DE
VOTO NO F.M.I.

França, Alemanha. Islãndia,

(b)

(a) Bélgica. Inglaterra. Dinamarca,
!tál ia. Luxemburgo. Hol anda;

(b) Austrália. Austria, Finlãndia. Nova Zelãndia, Noruega. Sué-
cia, Irlanda;

(c) OPEP - Organização dos Países Exportadores de Petrõleo.
Fonte: F.M.I. - Annual Report, 1978 - pp 142-144. Dado que gra!!,
de parte das decisões dependem da aprovação de 80% ou 75X de vo
to. os Estados Unidos e a Comunidade Econômica Europeia têm. e~
tão, o poder de vetar as propostas que não lhes interessem.
o o Existem. basicamente. duas formas de captar recursos

no Fundo. Uma maneira dita regular que se baseia nos montantes

das respectivas quotas. E outra através dos chamados "acordos
stand by",que não foram previstos no acordo original. mas repr~

sentam a grande maioria das transações atuais em moeda estran

geira. O K5tand by" garante aos países membros o direito de sa

car um montante específico de recursos, além daqueles que lhes
são assegurados pela sua quota dentro do perlodo previamente e~

tabelecido. com a condição de que durante as negociações o mem

bro explicite suas "intenções". em termos de poHtica econômi-

PAIS DU GRUPO

LU .A.
Comunidade Européia (a)
Japão
Canadá
Outros paises desenvolvidos
Países da OPEP (c)
Demais países

o centro do '.ii!;tem~ reconstruido. atraves da confe
rência realizada em Bretton-Woods, em julho de 1944. e o Fundo

Monetário Internacional. cuja criação deu-se atravês de um aco.!:

do firmado e assinado por 44 nações. No final de 1945, um nüme~

1"0 suficiente de pai5e.:; já havia ratificado o acordo e em março

de 1946 realizou-se a pri~eira reunião dos dirigentes. o conhe~

cido BOolrd E.i Governo!"!::. que decidiu localizar a sede da insti.
tuição em Washington DC.

Em março de 1947. o FMI começa a operar com a final.i

dade precípua de facilitar o desenvolvimento "harmonioso" do c,2,
mércio internacional. propondo-se. em conformidade com o acordo
que lhe deu origem, a:

1. promover a cooperação monetãria internacional;

2. facilitar a expansão do comercio internacional,
visando a obtenção de altos níveis de emprego
renda real para os países membros;

3. promover a estabilidade das taxas de câmbio;

4. trabalhar em prol de um sistema multilateral de

pagamentos para as transações entre países. dimi~

nuindo os controles de cãmbio e as depreciações

competitivas;

5. criar a confiança entre naçõeo; membros. dando-

lhes a oportunidade de corrigir desaJustes no B~

lanço de Pagamentos e evitando que medidas destro!!
tivas de prosperidade nacional e internacional

fossem adotadas;

6. tornar os desequilíbrios das Balanças de Pagamen

tos cada vez menores em magnitude e severidade.

Observa~se portanto que o FMI não teve qualquer fini!.

lidade vinculada com o processo de desenvolvimento do Terceiro
Mundo, em cujos paises ele hoje especialmente opera. Os reais

objetivos se centraram, como hoje se centram, em regulamentar o
funcionamento do sistema financeiro ,internacional. depois da

guerra. dar uma saídó aos grandes capitais acumulados nos EUA.
durante o conflito mundial, e expandir e regularizar as corren
tes de comercio afetadas pela Crise de 30 e~pela guerra.

Para que o FMI pudesse operar. ele deveria contar
com recursos para emprestar aos paises membros em momentos de
desequilibrios transitórios de balanços de pagaMentos. Criou

se então um "poolll de moedas desses paises. mediante o qual o
Fundo poderia funcionar como "tãbua de salvação", emprestando

moeda corrente aos participantes que apre'>entassem problemas no

cumprimento dos seus compromissos externos. O direito dos paT

ses membros de obter financiamentos, assim como o peso dos seus
respectivos votos nas diferentes decisões do FMI seriam propor

cionais ã magnitude de suas cotas. Nestas condições. obviamen
te, os países capi tal is tas avançados. pri nci pa 1men te os Es tados

Unidos. assumiram o controle do Fundo.
Atualmente o FMI inclui 137 dos 150 países do bloco

não comunista - (mais a Rumenia e Iugoslávia), cujo poder de v,2,

to estã discriminado na tabela:
PODER DE VOTO
JUNHO OE 1978
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dar a impertinência no sentido de reduzir a indexação através
de mudanças na política salarial.

As demais metas estabelecidas pelo Fundo são corr:pl~

mentüres e tendem a reforçar 05 instrumentos monetários. Estab~

lecido um teto para o cr~díto inte-rno. cabe estabelecer um 1 ími.
te para a parcela de recursos que se destina ao setor público.
Assim se expl ica a procura de reduzir o deficit do orçamento do

governo que inclui o serviço da dIvida pública interna e que os

tecnicos do Fundo chamam as Necessidades Financeiras do Setor
Publico - (NF5P). Isto explica porque o programa de ajuste com

preende a elevação das receitas fiscais. a eliminação de progr~

mas de subSIdias, bem como a redução das despesa~ de capital

das empresas eo;;tatais. Todas estas m~didas com efeitos diretos

sobre a redução da demanda e. portanto. empobrecimento da socig,
dade.

Resumindo, os programas de ajuste do Fundo consis

tem numa bateria de instrumentos monetários e fiscais de manei

ra a reduzir acentuadamente a demanda interna. Obviamente. se!!,
do o diagnóstico incorreto. a receita para a cura também o é.
O desequilíbrio externo que prevalece-em boa parte das econo~

mias perifericas e particularmente no caso do Brasil, convive
com a capacidade ociosa e com o desemprego. e. portanto. não r~

sul ta de excessos de demanda.

Como resultado da polTtica do Fundo, estas economias
sofrem melhoras em suas Balanças Comerciais a custa de violen~

tas contrações nos níveis de atividade interna com um custo so~

cial elevadíssimo pela redução de renda e emprego, alem de com~

prometer o padrão de crescimento futuro, pela desestruturação
de seu parque industrial.

Por outro lado, o conjunto das medida!'; recomendadas

pelo Fundo é estabelecido antes que qualquer recurso seja liber!

do para cobrir o déficit dos países. Este conjunto de medidas

fica definido e consubstanciado em um documento aprovado pelo

Board do FMI, e assinado pelos dirigentes desse organismo e Pf
los representantes legais do pa'ís tomador do empréstimo. Este

contrato de empréstimo, onde o pais se compromete a seguir as

recomendações dos técnicos do Fundo e a cumprir suas metas. ch!
ma-se. eufemisticamente, de Carta de Intenção.

Nos paises democrãticos, as condições destas "car-
tas" são amplamente debatidas em todos os foruns. sobretudo no

Congresso. em função das amplas, complexas e perversas conse~

qtJências que decorrem das mesmas, sobre d economia e a socieda
de do pais que se submete.

No caso do Brasil. porém. as negociações das inte!!
ções, das metas e dos instrumentos foram negociados e assinados
sigilosamente pelos representantes do Governo. nas pessoas de

quatro funcionários publicos. investidos do poder de jogar "li
vremente" com os destinos de toda a Nação e suas gerações futu~

ras, sem dar justificativas nem explicações. A anãlise das 5
cartas firmadas mostram as raizes das graves conseqtJéncias que

advieram ã economia brasileira. nos ultimos dois anos, e os er
ros e as irreponsabilidades cívicas e profissionais daqueles
que as assinaram.

9. - AS CARTAS DE INTENÇAD FIRMADAS PELO BRASIL

As cartas de intenção firmada<; pelo governo brasi1ei
ro junto ao FMI, que ate agora somam cinco, em vésperas de ser

assinada ti sexta. revelam de forma clara o enfoque monetarista
acima descrito, bem como os percaíços de sua aplicação.

A meta básica de todas elas consistiu em zerar o Ba-
lanço de Pagamentos. Os instrumentos principais para obtenção

desta meta consistem no arrocho monetãrio e no aperto fiscal.

A primeira rodada de negociações foi marcada pela
carta ao Fundo,de janeiro e do adendo de fevereiro. de 83.

De acordo com a primeira carta, o aumento estabeleci
do do crédito interno liquido foi limitado em 66%. para uma in=

flação prevista de 70%. no ano de 83. O aperto fiscal consistiu
~.,na meta de reduzir as necessidades financeiras do setor publico

de 13,8% - previsto para 1982 - para 7,9% do PIS. Devido ao ma]
desempenho do setor externo em janeiro de 83. foi ·;implemetltada

uma maxidesvalorização em fevereiro e as metas da carta de in

tenções foram revistas no adendo de fevereiro. Neste, a infla
ção prevista passa de 70~ para 90%. As metas trimestrais moneti
rias e fiscais também foram revistas conforme a tabela seguinte:

METAS TRIMESTRAIS VALORES NOMINAIS (CR$ tri 1hôes)

31/de'/82 31/mar/83 30/jun/B3 30/,et/83 31/dez/B3

COl 5,Z 6,15 6,95 7,55 B,30

NFSP 9,0 2,BO 5,0 6,60 B,80

Note-se Que o déficit operacional corresp0r'ldeu a 6~

do PIB em 82 e a meta acordada com o Fundo implicaria. na me

lhor das hipõtec:.es (inflação de 901). num superãvit operacional
de 3,65:'_. Obviamente. tal política era totalmente irrea1ista.te,!!

do em vista a aceleração da taxa de inflação que atingiu 211~

em 83. Entretanto. a contração das despesas públicas foram con
sideráveis. e apesar da relação NFSP/P1B ter atingido 17.% mui

to acima dos 8,B'X aCOI"dados, o déficit operdcional caiu. ape
nas. ate 2,5% do PIB. Mas. a um elevado curso, uma vez que esta
redução do deficit operacional do setor publ ico foi responsável
em grande pdrte pela reces.são profunda e o elevado nível de de~

semprego que sofreu a economia em 1983.

O i ns ucesso do programa de es tabil i zação exp 1 i c i tado

cartas de janeiro e fevereiro levaram ã suspensão da 1 iber~

ção dos recursos do FMI e dos bancos comerciais.

A nova rodada de negociações deu margem a um novo
programa de estabilização, conforme as cartas de intenção de s!

tembro de 83 e adendo de novembro de 83.

As metas monetárias estabelecidas nestas cartas.
alem de se referirem ao Cl"edito Domestico Liquido (ou mel.hor a

uma redefinição deste). foram complementadas por metas alterna
tivas de expansão dos meios de pagamento e da base monetãria. A
expansão dos meios de pagamento e da base foi fixada em 90% pa

ra o ano de 83. a despeito do reconhecimento de que a inflação
havia ultrapassado em muito o limite de 90% previamente estabe

lecido. Ficava claro que os técnicos do F'HI acreditavam que o
arrocho monetãrio acabaria por dominar a inflação.

A vinculação do valor das necessidades financeiras
do setor púb1i-co ã taxa de inflação foi reconhecida e levou ao

estabelecimento de criterios explicitos para o montante do Dé
ficit Operacional do Setor Publico. O limite estabelecido para
o Déficit Operacional foi de 2,7% do PIB. Em principio. as va
riáveis monetãrias se comportaram dentro dos limites propostos
e o Oeficit Operacional do Setor Publico esteve aquém da meta.
atingindo 2,51: do PIB em 83.

A ultima carta de intençãe firmada ate esta data.
em março de 84. reafirma basicamente as metas monetárias das

cartas anteriores. fixando o crescimento dos meios de pagamento
e da base monetãria em 50% para o ano de 84. Por outro lado. e~

tabelece urna redução do Déficit Global do Setor Público. de

17,9%. que se verificou em 83, para um nivel entre 11 e 13'1 do

PIB. e uma redução do déficit operacional, de 2,5% para um su

perávit de, pelo menos, O,3t: do PIB.
Considerando uma taxa de inflação para o ano de 84

não inferior a 200;;. nota-se o carãter contracionista das medi

das reafirmadas na última carta de intenção.

Esta descrição suscinta dos acordos firmados pelo
Governo brasileiro com o FMI. não apenas confirma o enfoque
equivocado do Fundo, como sugere o grau de profundidade com que
a economia está sendo afetada por esta política, conforme se v~

rã. mais adiante. no capitulo VI. correspondente aos custos da
divida.

lO. - OS CAPTAOORES DOS RECURSOS EXTERNOS

a) INTROOUÇAü

Em seu jã clãssico artigo "Notas sobre o I:ndividamen
to Brasileiro nos Anos Setenta". Davidoff Cruz(l) apresenta im=

portantes resultados de sua pesquisa sobre os tomadores domésti.

cos de crédito externo no periodo 1972/80.
A anãlise privilegia a caracterização dos usuários

finais das operações de captação direta. que constituem a prin

cipal fonte de recursos externos. Essas operações abarcam a
grande maioria das operações, de empréstimos em moeda. realiza

das pela economia brasileira no período 1972/BO (em 1979. atin~

giu 85'X do total de empréstimos em moeda) e são aquelas para as
quais hã disponibilidade de dados a nível de tomador final.

b) AS CAPTAÇOES PUBLICAS

A Tabela 111.5 mostra a primeira grande caracteristi

ca do ponto de vista dos tomadores. A dívida externa.-.que pode
inicialmente ser caracterizada como uma divida privada. se vai
transformando progressivamente em divida publica. com uma cres

cente "es tatização" das tomadas diretas realizadas junto ao Si§.
tema Financeiro Internacional. Nos anos de 1972 e 1973, primei
ro período de forte aceleração do ingresso de recursos exter

nos. o setor privado respondia por 75% e 60,3% •. respectivamen

te. do total captado via Lei nQ 'L 131. Em 1975 o setor privado
tem sua participação reduzida para cerca de 501:, enquanto que
em 1980 a predominância jã ê quase absoluta do setor publico.
que responde por cerca de 77% das captações totais.

das captações totais efetuadas nos molde!; da lei nQ 4.1.31 reslJ.!

ta, principalmente. dos el"presti1l1os contratados por Gmprcsas DÊ.
bli·;as de dois setores econômicos: energia e siderurgia.

TA9[l~ ; 11.f
[lArIH:r,T1~')S [~W)[D" (LEI IlQ 4.'3lj

(Hr~çl)[·; I!;UrA5 tIlUJII" REALIZADAS ~Ell) ~UCP ~r.lJUCú. ';.U;'-,'ID~

os rRPIC IPAIS :;ETQPE" DE ATIVIl!~)E 197;;-1980

fonte: Ider-. p. 15
fontl" d"s dados brut(.'Os; RegistrQ., l'f'!t>lados ju~to ã r1~o:~1 ilação

e Registro de Capital E~tnngeiro~ ~ FIIlCE. l!o Bar"o Central
doSra.,11.

O setor de energia participava em 4'.; do total capt.a

do em 1972/76 crescendo sua participação a po1rtir dõque1e""ano,

atingindo 25.1% do total captado pelos setores publico e priva
do em 1980. O acrescimo na participação deveu-se. fundamental

mente, às vultosas tomadas da!> empresas: ELETROBR1\S. CESP. Ihi.
pu~Binacional. NUCLEBRAS e Light Serviços de Eletricidade S/A.

como pode ser observado pela Tabela 111.7 seguinte.

T"IlHA]I!.7
EMI'RE:STlHOSEMIIDEIlA (tEl NQA.131J

SETOR ~OBlICO cAPTAÇOES BRUTA r, REAlIZA!W; PELO SrT'lP DE EJjEI<GIA
1972-19<311

~.-,w,

[,r'~~B~A~ ]'~ o
~ .. o U'~

'Bij~ ~""':tu
1*.S IO~.O no <o,

'00
~·oo "\U6Cl~~ ,~o S ·~o.,

C"IS'
11:.0

'co
.~..~s

'" .. .~ ~ '" ~41 ~
tEtO ."C!tf '.0 ". no :~o '" 'Bl*0""0

'tg ,~oco~n1;." ..C.,ISC \00
l'''~' ;.:')"
C!~~s

'" 'CSO
["I'M~Jl '"' ,;,Iõ""lõ:lk; ..~o 'J~O

,ro, l'C'

F'onte: Td.... p. 100 _.
Fonte des dados brutos: Il.l'gütros j!fj!tuados junto 11 F1scal1nçeo

" Registro de Capitai~ Estran9l"iros • FUCE. do Banco Central
do Bra~l1.

A partir de 1977. após a ativação do terceiro estã

gio do programa siderúrgico nacional, o setor de siderurgia g!
nha importância na captação de recursos, com uma distribuição

entre as empresas do setor, conforme a Tabela nQ 111.8.

T~9fLA 111.8
EfI~RrsTIMO~ EM fl()HI~ (lEI li? 4.131)

~·E{O~ ~lI11llC() CAI'TAç!ln (lPiJTA~ ftE~L1ZA~A~ !'ElO ~EiO~. Df $IC[IIU~

GJA 1972·1980 -

Fonte- Jd(!J1.Il. 101
f<l~t" dos dados brutt;~: 1l~9ht...o~ efet'H.:!::OS junto i F'itca1iu"ib

e R1"9,~tro:l de Capitai~ Estranqp.fro~ - FUCE. 0:10 Barco Central
do Bra~i 1.

Os setores de intermediação financeira e de adminis~

tração pública também tivernm considerãvel importância na cres~

cente "estatização" da divida externa da decada dos setenta. A
Tabela 111.9 mostra a importãncia do Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico - BNDE ~ e dos bancos estatais C0ll10 agentes

importantes de tomada de recursos enquanto que a Tabela nQ

111.10 apresenta o montante da divida incorrida pelos governos

estaduais e algumas prefeituras.
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do BrH11

CDL: Credlto DomestlCo LlqUldú
NfSP: Necessidades Financeiras do Setor Publico

Percebe-se que o aumento estabelecido para o Credito

Domestico Llquido foi de 62,"';, enquanto a inflação prevista
era de 90%. Evidencia~se. então, que a polltica de arrocho mon!

tãrio era claramente contracionista. O contraponto fiscal deste
contracionismo fica claro. quando se observa a redução substan
cial do Déficit Operacional do Setor Público. impllcito no teto

estabelecido das Necessidades Financeiras do Setor Público.
r bom lembrar que o valor das necessidades financei

ras do setor público consiste na soma do deficit operacional e
do aumento do valor nominal da dívida, sendo que este último v~

ria diretamente com a inflação. Considerando que a dívida plibl.i
ca total se situava, em dezembro de 1982, em torno de Cr$ 12

trilhões, as necessidades financeiras por conta do aUlllento no
valor da dívida constituiam aproximadamente Cr$ 12.4 trilhões
(para uma inflação de 90X). Isto implicava na necessidade de um

superãvit Dperacional do setor publico da ordem de Cd· 3.6 tri
lhões. para que a meta acordada com o FMl foc:.5e cUl:lpri,ja.

No período 1912/76 as captações privadas se mantêm

praticamente constantes em valores correntes. em torno de 1.9
bilhão de dõ1ares anuais; crescem no bienio 1977178 e caem a s~

guir até atingirem. em 1980, o montante mais baixo de todo o PE.

riodo estudado. 1,1 bi1h~o de dólares. Por outro lado, '-'s c;;pt~

ções públicas crescem sistematicamente no perlodo 1972J79, cai.!!.
do apenas no último ano da serie, para 4,8 bilhões de dólares.

A Tabela 111.6 apresenta a anã1ise setorial das cap-
tações publ icas. llIostrandl) que seu peso crescente no conjunto
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Este capltulo u1.111za. basicamente. os Q(Jadro~ c o~ dados
apresentados pelo Dr. Davidoff em seu artigo. Para rlilÍores
detalhes ver: Cruz, Paulo Davidoff ~ Notas sobre o Endivida
mento Ex~erno Brasileiro nos Ano~ Setenta. Desenvolvimel'ito
Capittl1ista no Brasil nQ 2. São Paulo. Ed. Brasll1ense,19B3
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Durante o pedodo considerado. os setores de trans
porte e telecomunicações decresceram suas participações na tom.ª

da de recursos externo~. passando de uma maior importância reI-ª.
tiva em seu início para um posição secundária ao seu final. Até
meados dos anos setenta, o setor de transportes e o mais impor

tante tomador de recursos externos; no perlodo 1976178 apresen
ta uma participação de cerca de 12,5% do total das captações; e

nos dois anos seguintes tem sua particípaçdo reduzida para 6,5%
em 1979; e 2,4'::. em 1980. A Tabela 111.11 apresenta as empresàs

do setor pú..... blico responsáveis pelas captações realizadas pelo
setor de transportes. A SUNAMAN - Superintendência -da Marinha
Mercante ê a maior tomadora do setor. com 24% 1:105 empréstimos

no período. Nos anos 1972 a 1975 os maiores empristimos são
aqueles tomados pelo Departameonto Nacional de Estradas de Roda

gem - ONER. Já: no triênio 1975/77, os principais tomadores são
a Rede Ferroviária Federal - REFESA - ao intensificar os traba

lhos de construção da Ferrovia do Aço, e a Companhia do Metrõ

do Ri.o de Janeiro.
A perda de importância do setor na tomada de recur

SOs externos resulta da poHtica de arrocho do gasto público, o

qual impõs desaceleração generalizada dt! divero;os programas de
transportes constantes do 11 PND.

TABELA 111.11
EMPR[STlHOSEHHOEDA (LEINQ4.131)

SETOR peBUtO CAPTAÇOES OIHJiAS REALlZAOAS PELO SETOR DE TIlAIl$
POIlT[5191Z.,.19l!O

lJ!;"CO

..,,1 "7'
T,,"''''

." ,u~

I'~) ";'1
n~o

:~, ~ ·OH.!
·I'~S. '" .. :~~o ~u ~
....,·tft.l >O, '" l'Ct' :~~" UJl
ftt'I~. n~.~ :.~ ~ ... ~H'
O";;~'>;;,"ÁS IJ.J
CIR_'", .~ o
.~u '100 JOO ." 1'0'

co·., ." IO!~~4

I ':~"

'" '00:;

I I
it,,>!. "~o·) $.'"t: I R _ ftC~ : I : i L :.,.,

t<C~'SR ~

,."

~.,~ 7 I:l: "'" .., -;:;,

Devido às inver5ões do setor atrave5 dos projetos

deslanchados pelo II PNIl, o setor de telecomunicaçõe5 apresenta

maior expressão na captação de recursos durante o periodo 1974/

76 ~ em torno de 7"1. do total captado pelos setores publico e
privado. A Tabela 111.12 discrimina os principais tomadores de
empréstimos em moeda pelo setor de telecomunicações no periodo
considerado.

TABELA lU .12
EHPREsTlHOSEHMOElJA (LEINQ4.1Jl)

SETOR POBtlCO CAPTAÇDfS ll~lITAS RrAlIUllAS PELO SETOR DE TELECO
HIJ'lICAÇOES 1912·19M
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fllllte: Ide.. ,p.l04
fOllte dos dados bl"utllS: Registros efetuadllS jUllto i FiHalinç.io

e Reolstro de Capitais Estl"anoeiros. FlllCE,do BancoCl"ntral
do Brasil.

c) AS CAPTAÇOES PRIVADAS

Em seu depoimento na CPI, Davidoff analisou também
as principais caracterlsticas dos tomadores de empréstimos no

setor privado. O que se observa é o crescente peso da captação
pública - a "estatização" da divida ~ sendo o movimento comple

mentiu- ã perda de importãncia relativa das tomadas realizadas
por empresas de capital nacional e externo.

A Tabela III.13 mostra as captações brutas anuais
realizadas pelo setor privado, segundo a propriedade do capital

do tomador.
As empresas de capital nacional passam de uma capta~

ção média anual da ordem de 670 milhões de dõlares no biênio

1972/73 para uma captação da ordem de 230 milhões em 1975,
que significou uma queda de participação relativa de cerca de
25% em 1972/73 para apenas 6.2% das captações totais em 1975,
mantendo a partir dai uma participação pouco signifjcativa no

conjunto das tomadas realizadas na Lei nQ 4.131.
As empresas de capital externo que são~ durante todo

o periodo, as principais tomadoras privadas de recursos, via

Lei nQ 4.131, captam volumes crescentes de recursos externos no
periodo 1972/78, declinando a partir dai.

TABELA IU.13
EMPR[STU10S EM HOEDA (LEI N9 4.131)

CAPTAÇDES !UlUTAS ANUAIS REALIZADAS PELO SETOR PRIVADO, SEGUNDO
A PROPIHEDAOE DO CIoPJTAt DO TOMADOR 1912·!I0

..., .. ""I" ~ "".", ~ '""', ... ~ '"""u" .. "" ... ~ -~" .. ~ "~" .... "',."" ~ "",.. ~

fOllte: Idelll, p.18
fOllte dos dadllS brutos; lteghtros efetuados jUlIto i fhcal1uçiill

e Iltghtro de Capitais htrallgl"1rlls· FJRCl, do BaIlCO Central
do Bl"Isll.

Os resultados mostrados na Tabela III.13 indicam que
as operações de captação direta, via Lei nQ 4.131, privilegiam
as grandes empresas, em especial as de capital externo' (2), mo!
trando também que o segmento de capital privado nacional sõ te

ve alguma expressão nesta modalidade de levantamento de .-recur
50S externos nos anos de auge do ciclo expansivo. ·de 1972
1973. No conjunto, as empresas de capital externo foram respon-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 1) Suplemento

sãveis por 80% de todas as tomada~ de emprestimo pelo setor prl

vado.
Após 1978. as empresas internacionais r~duzem brus.c~

mente o volume de suas captações, no momento em que tem inicio

o aprofundamento do processo de "estatização" da divida externa.
A Tabela. III .14 apresenta as captações via Lei nQ

ê.131 realizadas pelo setor privado, segundo o macro setor de

atividade; d indüstrid d8 trôntjfQrmüção é o setol' de atividade
que mais absorve recur5.05..

TABELA IU.14
EHPpr~TIHI)~ EM "(H tA (LEI "9 4Dl)

(APTAçOr; 6lllfíA~ ANt'A!'; RFALlZA[:AS l'ElO !>HCR HIVAOO, su;nwo
HACPO~srTOti. C'E AilVIc.IoOE 1972-1%0
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~~~~:\d~~e~;d~~ ~~utos; R~g-jstrtls efetuadtls iUllto i fhCalinç;tl
e R~gistrtl de Caplt~1<> Estri!"geiros ~ flRCE, dll Banco Celltral
do BrllSil.

{2j Segundo Davidtlff ("lltn op. cit., pp. 9l!-9J. as empresa~ de

i:~ j ~~~ ~~;~~~~ ~~~~mm::~sd~o~d~:a~~~mc~~l t~It~~~~~~~~~t:' aall~:;
I"TIlpreu ou grupo 1lldu~trhl sedhdll no I"Jtulor e 1ntegralltl" da
1 isti! d~ ~OO luiorE's des EUA lllJ de 100 lllalorC'~ lIiO-lmedca"H
di! revista fc·rturl" ou. alternatlvl,"~ntl". com atUi!ç~O"1l m'1nimll

j~~ ~:~~r;;~~e~o~()~1" 1~1~~~~~l! 2~~l!d~ t ~~~~ ii! ~) ~ ~n~~í:~~l!~~~\~~~i
~a~ llU gruptl 1l1dustrhl sedhdll IItl uteriol" Que n<io preenche

~l~~~~~d~ ~~~~~~~~~oa~ }~aa~~~i~:(~b~d~~; ..f~ ~~l ~Srd:i!~r~e(~~~:
u! llE'rtencente a um banco ou srupo flnal'ceiro (om sede ntll"lte

~~~~~á!~~ld:~ ~~l~t;:~-5-~~r~;as:~p~:~:m~;e~:~f~~~ex~:~~~~l~~;~
re~pl"ct1vtl lleruntlla1 de C\1ntrt>le. atl hdll de pelo llleOllS ullla 1'11I
pl"l!~a cu grupo lIi!cillnal e/ol1 ettati!l ce!!! ~art1c1paçio il)ual llÜ
maier.

Em 1972. este setor de atividade era responsável por
47.5':: das captações totais, enquanto que em 1980 respondia por

apenas 12,7":,. A contração da tomada dê emprestimos por este se.a
mento e, sob a õtica setorial, o principal responsãvel pela per

da de ;lIpórtância sofrida pelo setor privado no conjunto dos e;
prestimos em moeda. -

Os setores de construção civil, de comercio e servi

ços, formados, fundamentalmente, por capital privado nacional,
são ir"Lportantes tomadores de emprestimos apenas nos anos de au
ge do ciclo expansivo - entre 6 e 7% das captações totais nos
anos de 1972/74 ~ passando a partir daí para percentuais signi
ficativamente reduzidos.

O setor de mineração amplia 5ua participação no co.!!.

junto das captações entre 1975 e 1978. Os principais. tomadores
no periodo são: Samarco Mineração S/A. Feterco Mineração S/A,

Mineração Marex S/A, Mineração Trindade - SAMITRI e Mineração
Rio Norte S/A.

As principais firmas tOlladores no setor financeiro
são as filiais de grandes conglomerados financeiros internacio
nais como Manufacturs Hanover S/A, Arrendamento Mercantil

Citicorp Leasing S/A Arrendamento Mercantil. No setor de infra
e5trutura o principal tomador foi a Light Serviços de Eletrici
dade S/A.

Segundo gêneros da indústria de trensformação, a T~

bela 111.15 apre5enta uma análise desagregada das captações rea

lizadas pelo 5~or privado. Os gêneros material de transporte;
quimica apresentam elevada participação 'desde o inicio do praio
do até 1978, decrescendo a partir daí. No gênero material d;

transportes a principal tomadora é a indüstria automobilistica,
destacando-se, para os anos 1972/75, as seguintes empresas tom!

doras: General Motors do Brasil S/A, Ford Brasil S/A e Fábrica
Nacional de Motores S/A; a partir de 1976. as empresas mais re

presentativas passam a ser a Fiat Automóveis S/A e a Fiat Die
sel do Brasil S/A.

TAIlHA 111.15
EHPRl;'ST1HO~ EM tlC[OA (LEI NQ 4,131)

CMTl.ÇllES BPUTAS ANU'-IS ltEALlZMAS PELO SETOR PRlVAIlO, SEGUNOO
r;fNERO$CA ItlDOSiR1AOE1RA'lSFORI'"Ç1l01Sll·198:l

rentl": Idrm, p.82
fellte dO$ dadlls bruttls: Regi stros ~fl'tuados juntll i fiscal i:açiío

e Rtghtrtl de Capitah Estrano~irll$ - FaCE. dll Bancll CI"ntra1
do Bra~il.

~ Valores ttt1 ..adtls a pi!rtir di! a.ll:ostri! do setor priudo •

A partir de 1975 o peso maior em termos de tomadas de

empréstimos desloca-se para as industrias de bens de capital do
gênero material de transportes como tratores e equipamentos agrl
colas e rodoviários. As principais empresas, em termos de volume
de emprestimos, são: Cartepillar do Brasil S/A, Massey Ferguson

do Brasil S/A. Indüstria e Comercio e Fiat A11is Tratores e Mâ
qui nas Rodovi ãri as.

A industria quimica apresenta participação elevada e

relativamente constante na tomada de empréstimos externos ate
1976, perdendo posição a partir dai. As principais empresas tom.!
doras são: Dow Quimica S/A e Carbocloro S/A Industrias Quimicas.

No caso de indústria de material eletrico e de comun.:!.

cações, as principais empresas em 'Volume dê empréstimos são;

Siemens S/A, Ericsson do Brasil Comercio e Indústria S/A e AEG
Telefunken do Brasil S/A. Estas indústrias mantêm uma particip!.
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ção oscilante de 3ié e 50,;. ate 1977. declinando. a partir dai)atê
tornarem-se deSpreZlvGi!;. O mesmo comportamento ocorre com a i,!!

düstria J'!Iecânica que atinge 0,5'% em 1980.
No ca50 das indústrias de minerais não-metálicos,

têxtil e produtos alimfi!ntares, a participação da ordem de 3t·

no triênio 1972/74 e desprezível de 1975 em diante.

IV • O ASPECIO LEGAl DD UJDIVIDAMENTO

Os futuros historiadores da economia brasilei
ra certamente se perguntarão um dia C0:'10 f 01 possivel que o
PaIs atingisse o nlvel de endividamento a que chegou, sem Que

mecanismos de controle fossem acionddos. Além da pY'õpría lõgi
ca e ideologia qUE:' definiu a divida, dois fatos caberiam e..!!

tâo ser estudados: o m,HCO que permitiu o endividamento sem
controle, e o próprio mecaniSMO administrativo, através do

qual se tomavam os empréstimos. Com base nestes dois aspectos

o gruj)O que tomava as dHisões econõmicas põ....de agir 1ivreme,!!

te. gerando o funcionamento da máquina da dlvida e)(terna, co.!!.
forme 0'5 seus prôprios interesses e conveniência.

Nos regimes democráticos, onde os tecnicos que
administram a economia prestam contas de seus atos, o Congre,1

50 NHional funciona como mecanismo de controle. No caso do
Brasil. este mecani!'.mo não existia, sob o regime autoritã
rio. A instituição do Decreto-lei. conferindo ao Poder Exec!:!,
tivo o poder de manipular livre'llente a economia, permitiu a

cobertura para o funcionamento irresponsável da máquina de en
dividar-se; e a leviandade da ideologia tecnocrata gerou os
instrumentos neces5ãrios para que, impunemente. funcionllsse o

mecanismo de endividamento.
A CPI não se dedicou especifical'lente ã análise

de cada operação de captação de recursos; entretanto, todas
as informações chegada!'. ã CPI, através da imprensa, de parti
cipantes" nas negociações e de tecnicos independentes, são un.[
nimes em confirmar a leviandade com que os nossos negociad.Q.

res assumiram a responsabilidade de firmar contratos de e!!!.

prestimos sob condições claramente nocivi!s para o Brasil.
Foi um fato comum. nos último5 anos, que os e~

préstimos carecessem, de5de sua própria origem) de uma justif:!.
cativa real. Muitos dos empréstimos eram calçados eM projetos

sem razão produtiva. Dessa forma, os recursos da dlvida co!!.

traida se destinavam à compra de equipamentos desnecessários
ou inadequados ã utilização programada. Tudo para que um mon~

tante llQuido de divisas ficasse livre para ingressar no Pais

e ser j"ecanaliz ..ldo para pagamento de juros da divida ant!
rior.

Os emprestimos têm concretizado mediante i.!!
crementos contratuais que não são suficientemente analisados.

O Governo brasileiro tem se apoiado na análise jurldica dos
contratos por uma pequena equipe de Procuradores do Hiniste
rio da Fazenda, que, além de sobrecarregada. não poderia err
tender a totalidade das implicações das filigranas e armadi
lhas legais dos contratos, quase todos regidos por leis e.§.
trangeiras. Enquanto isso. cada banco internacional contava
com seu próprio aparelho de assessores legais, além de utili
zar, no Exterior e no Brasi 1. os mais importantes e sofisti
cados escritórios de advocacia. Mais grave ainda é que a as:
sessoria jUrldica dos bancos e remunerada, integralmente, pe

los ll'Iutuãrios. Considerando-se que o Banco Central autoriZ;
a" remessa de recursos em moeda estrangeira. na proporção m!

dia de O. H· dos empréstimos, para reembolso de despesas CO!!
tratuais, pode ser estimado que somentê o montante pago aos

advogàdos estrangeiros dos bancos atinge a cifra de algumas

centenas de milhôes de dõlares, sem se computar as despesa5

em cruzeiros relativas a Itonorãrios de advogados brasileiros
dos credores.

Para enfrentar esse exercito de advogados,

Ministério da Fazenda tem utilizado meia dúzia de seus prQ.

prios Procuradores para analisar os milhares de contratos, n~

gociar os mesmos e viajar pelo mundo inteiro, com ordem e.!
pressa de seus superiores para aprovar as condições de emprê~

timos no prazo mais curto e com o mínimo de entraves.

Deve ser enfati zado que ainda no caso de que
essa equi pe de Procuradores fosse numerosa e os contratos fo§.
sem negociados sem pressões, a própria circunstãncia de não

contar, o Governo brasileiro, com a assistencia de advogados
estrangeiros, especialistas, em l,;ada caso, na lei escolhida
para qualificar e reger as obrigações contratuai5 (inglesa,

novaiorquina, alemã. japonesa, francesa, su{ça. luxemburguesa
e de outros centros financeiros internacionais), teria deter:

minado a aceitação de clãusulas e condições desastrosas. A d,!
fesa do Procurador Geral da Fazenda contra requerimento do

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Bra5.il, dirigidoao
Procurador Geral da República, para que encaminhasse represe,!!

t'ação ao Supremo Tribunal Federal. visando a declaração de i.!!,

constitucionalidade do acordo com os credores estrangeiros d~

nominado Projeto 2, e um testemunho disso, como adiante se

demonstrarão

Cumpre salientar, entretanto. que a responsab,i

lidade pelos termos e condições financeiras dos emprestimosc!

be, diretamente. aos Ministros da Área Econômica e ao Banco
Central do Brasil. O Brasil 5empre pagou os maiores "spreads"

do mercado, muito superiores aos negociados pela Argentina,

Venezuela e até pelas prõprias multi nacionais que aqui oP.!
ramo A filosofia básica da decantada "adminhtração da divl
da", reiteradament:e exposta pelo Ministro Delfim Netto em seus

contatos com a imprensa, era de que os "spreads" não se con.§.

titufam em questão relevante. pois o importante seria asseg~

rar o permanente fluxo de recursos em moeda estrangeira. O Mi
nistro Karlos Richsbieter, que tentou e conseguiu, com relati
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Vo êxit'o, baixar O!; " spre áds" de quase 31 para 0,75%. foi in~

tensamente criticado nos circu10s da burocracia governam~nta1,

porque apôs a concessão de um credito de um bi lhão de dólares

ao Brasil, nas novas condições, 05 credores nos castigaram, d~

tendo o fluxo dos empréstimos por um perTodo de cinco meses.

1 - O MARCO LEGAL AUTORIT~RIO E A RESPONSABILIDADE DO PODER

EXECUTIVO

A questão da legalidade dos empréstimos só ch~

gou a ser discutida na imprensa em geral, nas revistas jur1di

ca's especializadas, depois de 1983, passado o It se tembro negro ll

de 1982, quando quebrou o México e cessou o fluxo de emprésti.

mos para o Brasil. levando o Governo il. exaurir as poucas r~

servas. até chl'gar ã inadimplência em dezembro de 1982 e d!

cidir a ida ao FMI e negociar os acordos chamados Projetos

e 2 sob condições escandalosamente humilhantes.

Os advogados participantes das negociações,

seja pela obrigação de sigilo profissional, seja por medo de

perd&rem os empregos, seja por estarem candidamente convenci

dos de que não obteriam dos bancos cláusulas contratuais qu;

melhor servi~sem o interesse nacional e di! necessidade imp~

riosa da tomada dos emprestimos, ou seja por corrupção e fal

ta de patriotismo. não puderam ou não quiseram revelar quai~

quer crlticas que , porventura. lhe tivessem ocorrido sabre:

legalidade desses contratos.

Em maio de 1983, o Ministro Delfim Ne'1to. ao ser

interpelado. no Senado, pelo Senador Fábio Lucena se era

verdadeiro que. nos acordos recentemente assinados com os cr!

dores estrangeiros. o Brasil houvera concordado com a eve.!!,

tual penhora dos bens "comerciais lJ do Banco Central do Br!

sil, com o seu habitual desllpreço a congressistas. a pergun

tas e à verdade I respondeu que, para penhorar um milfmetr~
que fosse do nosso território, os bancos teriam que armar

uma esquadra de guerra. Na verdade I os nossos credores jamais

pensaram em expedições navais contra o Brasil, e se nos impu

seram tal condição. é porque o Banco Central tem depósitos e;

moeda estrangeira e valores mobiliários no Exterior, que po

dem ser confiscados por jUlles estrangeiros para o pagament~

de nossas dlvi das. Tal cláusula tem o objetivo preciso de evi

tar que o Brasil venha a alegar jUlzO que o Banco Central ~
um Agente do Tesouro Nacional e, conseqOentemente , esses dep.Q.

sitos e valores lhe pertencem de direito, como nação sober!

na, gozando de imunidade jurisdicional de acordo com o Direi

to Internacional e com as próprias leis dos palses estrangel

ros a que tais juizes devem respeito a obediência.

Em resposta ao Ministro. ° Senador Humberto Lu
cena. L,der do PMDB. exibiu, em discurso pronunciado no Sen;

do em 7 de junho de 1983, cópia do acordo chamado tOjeto 2:
comprovando que o Brasil não somente aceitaria a re erida con

dição, como outras muitas. extremamente humilhante que adia,!!

te se descrevem.

o discurso foi publicado no "D~.ãr, o do Congres

50" e c~pias_do contrato chegaram ao Instituto (los Advogado~
do Brasll e a Ordem dos Advogados do Brasi 1. ue prontamente

reagiram. A Revista "Senhor" nQ 125 , de ~O de agosto de 1983,

pa'gs. 26 a 28, transcreveu as cláusulas mais contundentes do

acordo.

O Projeto 2 foi unanimente condenado. pelo Co.!!

selho Federal da D.A.S., em sessão de 4 de julho de 1983, e

pelo plenãrio do I.A.B. em 20 de julho de 1983. O Conselho

Federal da O.A.S, por seu Presidente, Dl". Mário Sergio Duarte

Gdrcla, ingressou com o pedido de declaração de inconstituciQ.

nalidade acima referido e adiante comentado, cuja tramitação

foi sustada pelo então Procurador Geral da República. Uma

ação popular visando a responsabilidade dos signatários do

acordo acha~se em curso na 6a. Vara Federal do Rio de Janeiro.

a) Autorização legal dos Empréstimos Externos

A Constituição da República de 1946. em seu

art. 65, inciso VI, estabelece ser da competência do Congre1,

50 Nacional, com a sanção do Presidente da República, "autori

zar abertura de credito ••. "

A regra. portanto, na contratação de empristi~

mos externos I era sua autorização previa pelo Congresso Naci.Q.

nal, mediante leis regularmente propostas. livremente discuti

das e votadas pelos representantes do povo e sancionadas pelo

Chefe do Podel'" Executivo.

Desse perlodo são, por exemplo, as Leis 1.518,

de 24 de dezembro de 1951, 4.457. de 6 de novembro de 1964 e

5.000, de 24 de maio de 1966. A primeira autoriza o Poder Ex~

cutivo a dar garantia do Tesouro Nacional a operação de credi

to, até o limite de US$ 750.000.000,00 (setecentos e cinqü·en.

ta milhões de dólares), destinados ao reaparelhamento de po!.

tos. sistemas de transportes. aumento da capacidade de armaz~

namento, frigorfficos e matadouros. elevação do potencial de

energia eletrica e desenvolvimento de indústrias e agricult!:!,

ra. A segunda, eleva esse limite para um total de

USS 2.250.000.000,00 (dois bilhões, duzentos e cinquenta mi

lhões de dõlal'"es). E a tercei ri! dispõe sobre a concessão do

aval do Tesouro Nacional a operações de Credito nú Exterior.

dispondo que a garantia poderia ser concedida. diretamente.p~

lo Ministro da Fazenda, em determinados Casos e prevendo. o,!!

trossim, que a sua outorga, em qualquer hipõtese esti!.ria co.!!

dicionada ao pronunciamento prévio e expresso do Ministro do

Planejamento sobre grau de prioridades do projeto a que os r!!.

cursos do financiamento eram destinados. dentro dos programas

nacionais de investimentos.
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Com o Movimento Militar de 1964. essa prerrogi!.

tiva foi usurpada - nos momentos de recesso parlamentar - a

partir de 27 de outubro de 1965. mediante a edição do Ato In1,

titucional nQ 2 (art. 31, parágrafo único) e do Ato Comphme!!

tar nQ 27 (art. 2Q) I que permitiu ao Poder Executivo baixar

decretos-leis em todas as matérias previstas' na Constituição.

enquanto durasse o referi do recesso.

Inümeros foram os decretos~leis e decretos

baixados ã sombra desse'3 dispositivos excepcionais, ora a!!!.

pliando a destinação a outras áreas até então não previstas,

dos creditas externos obtidos, ora autorizando a contratação

de novos emprêstimos. ora elevando o seu limite ate o Decr.,g

to 71.315, de 6 de novembro de 1972.

°OecretowLei 1.312. de 15 de fevereil'"o de

197(.. inovou nessa área. ao aboHr a referenda ao valor em

dólares, na autorização palta contratar novos créditos exte.r:

nos. que passou a ser expresso em cruzeiros e sujeita, autom,!

ticar:',ente. ã correção monetãria, no início de cada ano.

,Os sucessivos aumentos do endividamento, aut.Q.

rizados por decretos~leis, mantinham-se, porem. dentro de um

parãoetro, com seu teto perfeitamente fixado. Assim, por exe!!1

plo. o Decreto;-Lei nQ 1.460. de 22 de maio de 1976, aUmentou

esse limite p..aJ:a Cr$ 43.000.000.000.00 (quarenta e tres bi

lhões de cruzeiros), e o Decreto-Lei 1.562. de 19 de julho de

1977. promoveu o seu reajuste p.a.r:.iI Cr$ 1l0.OOD.DOO.ODO,00(ce.!l

to e dez bilhões de cruzeiros).

A partir de 21 de dezembrú de 1978. no enta,!!

to. uma simples qUêS tão semântica ~ a mudança da preposição

~. pela prerosiçi'to !!!!. nos novos diploma~ editados alterou

profundamente o limite de empréstimos externos. com evidente

intuito de impedir que a opinião púb1iciJ , mediante o simples

eXall'E do texto de cada autori zaçao gerada no cadi nho do E)tec.!!

tivo. pudesse verificar a quantas andava o endividamento do

Pa"ís .

Naquela data. com efeito, o Decreto-Lei nQ

1.651. aumentou teto do endividamento em Cr$

280.000.000.000,00 (duzentos e oitenta bilhões de cruzeiros).

Politicamente. era mais favorável ao Governo utilizar tal ar.

tiflcio, do que dizer que o limite estava sendo reajustado

.2..!!:! Cr$ 390.000.000.000,00 (trezentos e noventa bilhaes de

cruzeiros). importânciii resu.Jtante da soma do teto autorizado

pelo Decreto-lei 1.460{70 Cr$ 110.000.000.000 , 00 (cento e dez

bilhões de cruzeiros) e do novo reajuste Cr$ 280.000.000.000 , 00

(duzentos e oitenta bilhões de cruzeiros).

Findos· atos institucionais e complementares.

passou a vigir, em sua plenitude. a Constituição da República.

com suas falhas. resultantes não sõ da sua própria origem,

quanto de emendas feitas de afogadilho que a transformaram

em uma colcha de retalhos. repleta de remendos.

De qualquer forma, ã Lei Maior deveria ter se

curvado, integralmente. o Chefe do Poder Executivo na contrª"

tação de emprestimos externos. como em todos 05 atos da vida

publica.

Não o fez. como veremos adiante. Continuou, i!!.

constitucionalmente, a editar decretos-leis em matéria de cr~

ditos externos, autorizou livremente sua contratação como se

ela não implicasse no aumento das despesas do Estado. inclusi

ve pela responsabilidade decorrente do pagamento de juros,

além do reembolso do principal.
Confere o art. 55, da Constituição da R.epübli w

ca, em seu inciso 11. ao Presidente da R.epublica. a prerrog~

tiva de expedir decretos-leis. em casOs de urgência ou de i.!l

teres se publico, sobre finanças publicas. e tem sido esse

dispositivo invocado pelo Poder Executivo, para autorizar

contratação de novos emprestimos externos.

Esquece·se. no entanto. o Governo. que o ref~

rido artigo E:!statui, verbis:

I1Art. 55. O Presidente da República, em casos

de urgência ou de interesse público relevante.

e desde que não haja aumento de despesa. podg

rã expedir decretos~leis sobre as seguintes m~

têrias (sem grifas no original):

(~)

11 ~ finanças püblicas •.• "

Ora. não se poderá dizer que a constituição

de emprestimos no exterior não implica aumento de despesas

(vedando constitucioni31mente via Decreto-tei). Estas são d~

correntes da prõpria natureza da operação. jã que não se tr,!

ta de creditos obtido!'> gratuitamente: deve rã o principal, na

sua liquidação, ser obrigatoriamente acrescido dos juros

demais taxas acordadas.

(}s próprios tecnocratas que passaram a lagi!

lar sobre praticamente tud() o que e relevante na condução da

economia e das finanças brasileiras. com o advento do regime

militar, tinham uma vaga noç~o da pertinência desse conceito.

Tanto e assim que o Decreto 62.700. de 18 de maio de 1968. pc!.

teriormente consolidado no art. 4Q do Decreto-Lei 1.312 de 15

de fevereiro de 1974 (em sua versão original. alterada 3 anos

depois. como em seguida se menciona), condicionava a contrati!.

ção de empréstimos externos pelos õrgãos e entidades da Admi

nistração Pública Federal Direta ou Indireta ao previo e e,!

pressa pronunciamento do Ministro do Planejamento llsobre a

existência de previsão dos correspondentes recursos orçament!

Como. na prática. essa exigência legal nunca

funciona. até porque o orçamento e anual e o prazo m'fnimo dos
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emprestimo!'> externos. na epoca, era de 5 anos, o próprio G.Q.

verno alterou o dispositivo comentado. através do Decreto-Lei

1.518. de 17 de junho de 1977. substituindo o mencionado r~

quisito legal pela declaração da mesma autoridade "sobre a C!

paci dade de pagamento do empréstimo pelo õrgão lt
•

Seja como for, pelo menos no que tange aos em.

pré!otimos diretamente contratados pela União. isto e. aqueles

em relação aos quais a responsabilidade não e meramente eve.!l

tual. como no caso das garantias. parece evidente que impli

cam em aUmento de despesa, pois os recursos destinados ao se!,

viço da dlvida integram. necessariamente. o orçamento fiscal.

Nem se alegue, outrossim, com o disposto no

art. 57. da Constituição Federal.~:

"Art. 57. r da competência exclusiva do Presi

dente da República a iniciativa das leis que:

I - disponham ':lobre materia financeira;"

A iniciativa é do Presidente da República. mas

compete ao Congresso Nacional julgar. livremente, da conv~

niência de sua aprovação.

b) Declaração de Inconstitucionalidade

Os decretos~leis que autorizam a contratação

de novos emprestimos externos ou elevem seus limites. a par.

til" da derrogação dos atos excepcionais. não representam I por..

tanto. atos jurídicos perfeitos. por falta de dois requisitos

bãsicos: agente capaz e forma prescrita ou não defesa em lei

(art. 82. do Cõdigo Civil). Nulo é o ato juridico praticado

por agente incapaz. quando não revestir a forma prescrita em

lei. ou quando for preterida alguma solenidade que a lei co,!!.

sidere essencial para a sua validadE!.

Essencial ã validade de um diploma legal que

aumente a despesa pública é sua aprovação pelo Congres50 N~

cional, mediante propústa prévia ~ sob a forma de projeto de

lei - do Presidente da República. Neo autorizado este pela

Constituição. a expedir decretos-leis que disponham sobre m!

téria financeira elevilndo a despesa, ao praticar o ato, deixa

pdtente sua nulidade. Essa nulidade pode ser alegada por qual

quer interessado e , ullla vez declarada pelQ Poder Judiciãrio l

torna sem efeito todos os atos praticados ao abl"igo do ato n!!,

10. Ao contrário dos atos anuláveis. que podem ser ratific!

dos pelas partes interessadas. o ato nulo é como se jamais

houvesse existido e. Com ele, dissolvem~se. autor:1aticamente,

os <;eus efeitos.

~ulos por inconstitucionais, os decretos-leis

do E>.ecutivo. expedidos apõs a derrogação dos atos excepci.Q.

nais. exigem. no entanto, que essa nulidade seja declarada,cQ.

mo decorrência de sua inconstitucionalidade.

E. uma vez declaradas inconstitucionais.

!'>eus efeitos não aproveita a prescrição do art. 55 § 2Q. da

Constituição da República. pois este prevê. apenas, que a r,!

jeição de deçreto~lei (pelo Congresso Nacional) não implicará

na nulidade dos atos praticados durante a sua vigência.

Um decreto~lei. cuja inconstitucionalidiide foi

reconhecida pelo Poder Judiciário. não i rejeitado. mas tido

por inexistente antes e depois do julgado.

2 - A HUMILHAÇM DAS CONDIÇOES IMPOSTAS E A ABDICAÇAo DA

SOBERANIA NACIONAL

Embora cada contrato de empréstimo entre o Sr!

sil e bancos internacionais esteja eivado de ilegalidade p~

las razões acima discutidas e pela aceitação de certas clâusl:!.

las que ferem a soberania nacional, os chamiidos Projeto 1 e

2, de negociação global. firmados em fevereiro de 1983. apr,!

sentam aspectos de gravidade que superam tudo o qUe seria e.§.

perado de autoridades responsáveis.

Como acima se comenta. o primei 1"0 brado de

alerta. de que resultaram. diretamente. todos os posteriores

pronunciamentos dos órgãos representativos dos advDgados br!

sileiros. foi dado pelo Senador I-lumberto Lucena. atraves de

discurso, pronunciado na sessão de 7 de junho de 1983.

No acordo chamado Projeto 2. celebrado entre o

Banco Central e um consórcio de bancos estrangeiros liderados

pelo Citibank. o Brasil l'"enuncfa ao foro privilegiado. ao di
reito de alegar questões de soberania. e concorda com a penh.Q.

rabilidade dos bens "comerciais" do Banco Central.

O Acordo que tem o Tesouro Nacional como Gara!!.

tidor, dispõe. entre outras estipulações. resumidamente o s,!

guinte:

a) nA garantia e vãlida, independenteme.!!,

te da validade de qualquer disposição

contratual (p.46).

b) °Brasil aceita o foro judicial de N.Q.
va Iorque e de Londres para 'discussão

e julgamento do Acordo (p.76).

c) O Brasil renuncia a qualquer direito de

alegar questões de soberania na discu1.

são do acordo e. conseqüentemente. ã
imunidade jurisdicional (p.79).

d) O Brasil aceita a constitUição de jui
zo arbi tral , que será composto por um

representante de cada parte e um ter.

ceiro escolhido dentre os membros da

Ordem dos Advogados de Nova Iorque

(p. 78).

e} O Brasil aceita o laudo arbitral, i.!!,

condicionalmente. sem reexam(! do meri

to (p. 58).

f) O laudo arbitral se fundamenta rã excl,!!.

sivamente nas leis de Nova Iorque, não



compromi ssos
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podendo ser invocado o principio de
equ; dade ou qualquer outro (p. 78).

g) O Banco Central aceita o foro estra.!!.
geiro e, mais, consente, de forma irr!."1'
gãvel, que em caso de liti'gio. possa
ser citado pelo correio. no exterior
ou no Brasil (p.76). desprezando assim
toda a jurisprudência do Supremo Trib.!:!,
nal Federal.

h) O emprestimo se vencerã antecipadame.!!.
te caso 50% dos bancos. a seu JUlzo.n.Q.
tificarem o Banco Central ou o Brasil

de que ocorreu qualquer fato ou cir.
cunstância que leve a crer que o Br!
si 1 ou o Banco Centra 1 não serão cap.!

zes. de honrar seus
(p.63) .

i) O Banco Central aceita que. em caso de
execução, a penhQra recaia sobre seus
bens usados em atividades comerciais
(p. 77 "C").

j) O Brasil se submete às leis de Nova
Iorque e ao disposto na "Convention of
the Settlement of Investiment Disputes
between States and Nationals of Other
States ll

• convenção celebrada sob os

auspi'cios do Banco Mundial. em 1966, e
jamais subscrita pelo Brasil.

1) O Banco Central obriga-se a fornecer.
mensalmente. as alterações salariais
decorrentes da poli'tica de correção.
conforme os reajustes calculados com
base no INPC".

Evidentemente. o discurso abordou os pontos que
feriram. diretamente. a sensibilidade poHtica do Senador.não
sendo possível. nele se incluir a análise dO' detalhes dos as
pectos juri'dicos de um instrumento de mais de uma centena d;
pãginas. em linguagem pouco acessivel aos leigos. Ao mesmo.
se sucederam as manifestações dos õrgãos de representação
profissional da classe dos advogados. calcadas no estudo de
juristas de notõrio saber sobre o conteúdo do contrato. que,
no fundamental. acolheram as criticas do Sênador.

A representação do .Conselho Federal da O.A.B.
ao Procurador Geral da República. já mencionada •. desenvolve
muitos dos aspectos previamente abordados no discurso do 11
der do PMDB. acrescenta outros argumentos, entre os quais os
segui ntes:

a} Não sendo o Projeto 2 simples ato esti
pulativo de partes convenientes em novos
empréstimos de. praticamente. todas as
amortizações da divida brasileira ti se

vencerem no ano de 1983. tem. na verdade,
mesma natureza de um tratado, por conter uma
considerável série de disposições normativas.
impondo-se. conseqüentemente. para a sua vali
dade. que fosse submetido ã ratificações pel~

Congresso Nacional "ex vi" do disposto no arti
90 44. inciso I. combinado com o artigo 81. i;
ciso X. da Constituição Federal. -

b) Os conflitos internacionilis para cuja solu
ção poderia o Brasil submeter-se ã arbitrage;
na conformidade do .que dispõe o artigo 79 da
nossa Constituição. são aquelas que podem sur
gir entre Estados soberanos. decorrente d-;;
"i9fS imperis". nunca os liti'gios de natureza
ecA'nõmica. resultantes do "ins gestionis". e.!!.
tre o Brasil e empresas privadas estrangeiras.

c) Preci samente por adotar. em sua Constitui
ç~o a posição referida no item anterior. o Br;
sil jamais subscreveu o tratato internacional
denominado "Convention of the Settlement of
Investment Disputes between States. and
Nationals of Other States", adotado agora por
contrato. e que assim. praticamente equipara
os Estados aos indivíduos estrangeiros. para
solução de litigios entre 05 mesmos.

A resposta da Procuradoria Geral da Fazenda N,!
cional estã vaz.ada em longuíssimo parecer publicado no Diãrio
Oficilll da União. Seção I. de 10 de janeiro de 1984. pa9s.
413 a 432.

Ainda que se possa argumentar que certos aspec
tos juridicos. co,mo o da legalidade da contratação e o da su~

missão a eventual arbitramento no Exterior. comportem, por
sua natureza eminentemente técnica. intermináveis discussões
doutrinárias. com os juristas cindidos em correntes de pensa
mento. a verdade é que a prôpria letra do contrato deixa evi
dente que os bancos nos impuseram tudo o que queriam. sem

menor cerimõnia.
O exemplo mais marcante e o disposto na clâus.!:!,

la 6.01 (h). que dispõe que:
"Outras circunstâncias. Se o Agente. a pedido
ou com consentimento de mais de 50% dos bancos.
notificar o Banco Central e o Fiador de que

ocorreU algum evento. ou surgiu alguma circuns
tância que constitui motivo para acredÚar que
o Banco Central ou o Fiador pode não cumprir
(ou pode não ter condições de cumprir) normal
mente as suas obrigações decorrentes deste
acordo ou das garantias.
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o Agente deverá. a requerimento dos bancos. ou
poderá. com o consentimento de mais de 50% dos
bancos, ou de 2/3 dos bancos (em casos especI
ficas previstos no Acordo). por meio de nota
ao Banco Central e ao Fiador, (1) declarar ter.
minados o direito e a obrigação de o Banco
Central abrir depósito e (2) vencidos e imediÊ.
tamente devidos o total do principal de Depôs!
tos a pagar. o total de juros acrescidos e não
pagos e todas as demais quantias devidas nos
termos deste acordo e garantias. que imediat!!
mente se tornarão devidas e pagáveis, tudo i.i
so acrescido de juros e sem necessidade de re
presentação. de pedi do, de protesto. ou de pos
terior notificação de gualguer espécie. a que
por este mei o expressamente renunci am o Banco
Central e o Fiador".

Ao argumento do Conselho Federal da O.A.B. de
que essa disposição constitui cláusula protestativa. leonina
e, portanto. nula. por se constituir em condições imoral, que
coloca uma das partes contratantes ã: mercê do capri cho da ao!:!.
tra, responde. a Procuradoria. que tal condição seria merame!!..
te - e não absolutamente - protestativa. isto porque:

tiA recisão contratual. no caso. não se operÊ.

ria de pleno direito. porque as condições
pactuadas não resolvem. por si. o ·contrato. A
circunstâncÍi!l teria de ser provada e discutida
em Ju{zo. Aos bancos credores caberiam o ônus
da prova ".

Resposta absolutamente irrelevante diante da
realidade de que os bancos credores podem. nos termos da l!
tra do contrato. declarar o Brasil inadimplente "sem necessi
dade de representação. de pedido, de protesto ou de posterio;
verificação de qualquer espécie". a que. pelo instrumento co!!.
tratual. "expressamente renunciam o Banco Central e o Fiador'~

isto e o Brasil?

Não é com o prôsito fútil de humilhar ao Br!!
sil que os bancos credores condicionam os emprestimos ã renú.!!.
cia da soberania e qualificam os nossos bens como "comer
ciais". r que tanto a lei americana de 1976 ("'Foreigm
Sovereigm Immunities Act"). como a lei inglesa de 1978(States
Immunity Act}. definem. com toda clareza. que seus jutzes
tribunais podem exercer atos de jurisdição sobre Estados e.§.
trangei ros se estes houverem expressamente renunci ado às suas
imunidades de soberano ou quando os conflitos forem de natur!
za comercial.

Ainda que fosse possivel tolerar que o procedi
mento de arbitragem seja legal e constitucional. e deixando
de comentar o que jã foi dito sobre a submissão às regras de
um tratado internacional que o Brasil nunca subscreveu. ou
ã renúncia previa ã aplicação do princi'pio da eqüidade. indis
pensãvel a um arbitramento justo. o segredo de uma arbitrage;
imparcial é o processo de escolha do ãrbitro desempatador.
No caso do Projeto 2. ele seria escolhido pelo Presidente do
Banco Mundial. Embora o Banco Mundial seja uma organização i,!!
ternacional de objetivos supra nacionais. e público e notõrio
que os países desenvolvidos. a que pertencem os bancos cred.Q
res. dispõem da maioria de suas quotas e, portanto. são eles
que elegem o Presidente do Banco Mundial. tradicionalmente um
norte-americano. Se tivessem o mi'nimo de autoncimia~ patrioti~

mo e seriedade, os nossos negociadores poderiam ter adotado
a solução preconizada pelo próprio Banco Mundial. na clãusula
10.04 (c) da!> "Condições Aplicãveis aos Contratos de Empresti
mo e Garantia". anexo de todo!> 05 contratos de financiamento
daquela instituição. que prescreve que o árbitro desempatador
deverã ser escolhido pelo Presidente da Corte Internacional de
Haia ou pelo Secretãri-o Geral das Nações Unidas.

Finalmente. para que seja possi'vel avaliar
degradação e o aviltamento em que se deram as negociações de
nossos emprC;stimos obtidos por um regime erigido em nome do
patriotismo mais exaltado. transcreve-se abaixo os requesitos
dos rehtõrios que o Banco Central se obrigou a apresentar
aos credores. Não se trata aqui de um projeto. um empreedime,!!
to econômico determinado. em cujo sucesso os . financiadores
pudessem ter natural interesse. mas da prõpria condução da vi
da nacional. e não se trata aqui. também. de um organismo i~
ternacional como o FMI. que. teoricamente. poderia estar nos
ajudando. se prescrevesse. como condições dos seus empresti
mos, diretrizes mais adequadas às peculhriedades de noss~
economia, mas de bancos comerciais estrangeiros. dedicados.
de certa forma. a diferentes atividades de agio'tagem mundial .•
Mais do que muitas das outras cláusulas anteriormente estuda
das. estes relatórios que visam desnudar nossa economia e e~
tregar informações que facilitem o controle de nossas rique
zas e de· nosso destino são um :ac:inte à seguran~a Nacional~
Ainda mais degradante é que o único respeito ao sigilo deco!.
re não de respeito ao Brasil como Estado soberano. mas ao FHI.

lia} Necessidades de emprestimo ao setor públi
co nacional.
b) Mudança liquida verificada no total da di
vida externa (exclusive Petrobrás).
c} Creditas liquidos domesticas da autoridade
monetãrfa.
d) Reservas monetãrias líquidas da autoridade
monetária (ajustada ã. monetarização de ouro,
DES e credito não-em-dólar ã taxa cambial de

31.12.83 e excluindo qualquer redução de li
nhas de curto prazo necessãrias refinanci..!!,
mento de empréstimos-pontes).

Setembro de 1985

e} Mudança percentual no câmbio cruzeiro-dõ w

lar, relacionada com a mudança percentual do
Tndice Geral de Preços.
2) Logo que possível e até onde não seja e!
pressamente proibido pelo FMI. o relatório fi
nal da missão do F"MI. submetido ã aprovação do
conselho daquele organismo.
3) Dentro de cinco dias a contar da apresent!
ção ao F"MI. dado!> detalhado!> sobre os itens de
(1) acima.
4} Ate cinco dias após o acordo com o FMI. n.Q.
tificação das modificações feitas pelo FMI.
5) Mensalmente. logo que fique disponível. mas
não mais de 60 dias apõs o fim do mês. a difg
rença verificada na posição de caixa' do Banco
Central. com detalhes. em relação ao mes ant~

rior e aos ültimos seis meses.
6} Men!>almente logo que disponivel. mas não
mais de 60 dias após o fim do trimestre do c,!

lendário, uma relação detalhada do total das
di'vidas externas do Brasil, a longo e a curto
prazo.
7} Semestralmente, dentro de 60 dias a contar
do fim do ano ou do semestre. um relatório. r!,
]ativamente detalhado. descrevendo 05 progre~

sos feitos pelo Brasil na implementação do pr.Q.
grama econômico descrito no Memorando de Infor.
mação.
B} Dentro de cinco dias a contar da apresenta
ção ao FMI. qualquer informação prestada a eoi
se organismo; e dentro de outros cinco dias a
contar do recebimento. atê onde não for espe
cificamente proibido pelo orgilnismo. todo rel!.
tório elaborado pelo pessoal do FMI sobre

Brasi 1.
9) Inclu1'dos no boletim mensal de informação.
dados ou "dissidios". isto ê: mudanças perce.!l
tuais no salãrio garilntido pela fôrmuh sal,!
rial oficial.

lO} Qualquer outra informação financeira. esta
t1'stica ou de ordem geral acerca do Brasil. que
qualquer banco. por intermédio do agente, Po!
sa razoavelmente pedir, inclusive sobre oper!
ções do Banco Central. financeiras ou outras.

Alem disso. o Banco Central empenharã os melh.Q.
res esforços para aumentar a cobertura fiscal
no boletim informativo mensal. incluindo nele:

a) Um relatôrio do conjunto da situação finan-
ceira do setor empresarial estatal. baseado
em dados disponi'veis da Sest. agência da
Seplan que coordena os orçamentos das est!

tais.
b} Os elementos sobre credito subsidiado. com
dados jã inclui'dos no boletim informativo me}!

sal.
c) Uma tabela trimestral de que constem. co,!!.
juntamente. os dados di sponi'vei s referentes aos
três principais aspectos do setor de finanças
públicas - orçamento do Tesouro Federal. empr!,
5as estatais e elementos fiscais do orçamento

monetãri o.
d} Notas que harmonizam a diferença entre o v.Q..
lume do deficit em (C) e o do FMI. medido peh
necessidade de empréstimos líquidos ao setor

público".

v - A IDEOLOGIA DA DrVIDA

Para qualquer um que estuda os depoimentos

feitos durante as sessões da CPI, fica claro a existência de
uma racionalidade conduzindo o processo de endividamento. Ob
serva-se que 05 depoentes tem consciência de que o endivid!
mento tão brusco. tão intenso. e tão generalizado. em todo o
mundo. não poderia ocorrer sem que causas gerais houvessem
intervi do em cada dos palses.

Especificamente para o caso do Brasil, 7 cal!,
sas bãsi cas podem ser i nvocadas como vetores que conduzi ram a
Nação para a presente situação: a) os requerimentos do modelo
de crescimento concentrador; b} o excesso de liquidez intern,!
cional; c) as taxas de juros internacionais; d) a poli'ticaba.!!.
cãrJa nacional; e) a imprevidência da administração pública
brasileira. agravada pela impunidade dos seus executivos; f)
a corrupção, freqüente nas relações entre o sistema financei
ro internacional e os administradores da maioria dos paises;
g) a irresponsabilidade dos governantes e o uso deturpado de
empresas públicas. privadas e multinacionais.

1 - A REALIDADE DA DrVIDA

Em decorrencia de uma divida equivalente a
US$ 668,3 bilhões dl!rante o ano de 1983. os paises do Terce;!.

ro Mundo transferiram para os bancos internacionais. sob a
forma de juros. um total de US$: 40 bilhões. o que transforma
estes pai'ses pobres em virtuais exportadores de capital para
os pai'ses ricos. onde situam-se as sedes dos bancos credores.

Para se ter uma idéia do nivel que total repr,!

senta. e suficiente dizer que raros "ai'ses do mundo têm PIBs



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça~feira 3 013

Fontr: Estl.ldlS.p.rt1rdrd.dDspubl1cadflsn. Cl'lnjunturl
[cMõ.iu, ••h/84, voI. 38 - n(l 5 • pi,. 97.

TABf:LA Y. Z

TAXAS AMiJAIS DE tREStlKENTO DA DfvlDA NOS V1NTE

""IS ENDIVIDADOS pAlSES DO TERtEUlO "liNDO - 1983

X exceção da lugos1ãvia (crescimento de apenas
2. U). do Iri cuja dlvida reduziu·se drasticamente em função
das muito especiais caracteristicas do novo governo islâmico,
e da Argélia, Arábia Saudit~ e Iraque, que são grande prod!!,
tores de petróleo, todos os demais países tiveram elevadas
taxas de crescimento aumentadas. n? periodo. Em alguns casos.
como Argentina, Chile,".Nigéria e Portugal, as taxas de cresci

Observa-se que no período 73-83, a taxa médh
de crescimento anual foi de 18.5%. I.. exceção dos dois últimos
anos, onde em função das receHões de cada país a dívida redE.
ziu seu crescimento, durante todo o perlodo a dlvida cresceu
anualmente a taxas superiores ou muito prôximas a 20%.

Apeur das especificidades de cada pais, o f~

r,õmeno de crescimento da divida é relativamente comum a todos

eles. Tomando·se o perlodo 79-82, pode-se observar taxas m!
dias anuais (acumuladas) elevadas para quase todos os paises,
conforme a tabela V. 2 illbaixo.

US! blHiiu

Oevedores HBll 1981 19132 1963

01.8rasfl ',3 -.' 11,3 ., 130
(12. Me;clco 50 '.' ',I O., 60
03. Arrntfn. 1.l 1.'

,.
'" lO

04, VrnUlIell 1.5 7.0 7., 7.0 10
os. Arai1h 1.5 11 ,. ,. 50
06. ReD. Coréh 1.' 1.' '.1 '.0 25
07. Irá O., 0._ 0.7 0.5 15
06. lu usTivh 1 7 1.6 1.5 1.' 10
09. Chflr O.' 11 '.7 L' 10
10. Indonisia 1.0 17 1 , 1.' '50
11. [ !t, O., 06 O., 0.7 "12. Aríbia S.udlt. 0.7 0,7 O, O.' 10
lJ. H1f1erh 0.5 O, O' O., 60
!t. Ir.ue O.' O, 07 07 15

IS. Prru O, 07 O' 1.0 15
16. FUi fnu 0,6 0.7 1.0 1.1 lO
17. Gricia O.' 10 '.0 O' 10
18. Turufl O, 0.7 1,7 1,1 10
\9. "ortu.l 0.5 0.7 00 10 10
20. fndh O, " O, 07 "
ot.l 20 p.Tus 24.6 31.8 37.5·38.4
Sdototll 10,S 13 ,li 14,6 19,8 f10sDDCs

Fl'lntr: Conjllntur. EconCII1C1, luio/84, volo 36 -"9 s.

Finalmente. para tOrnar a situação ainda mais
dramática, a divida externa dos -paTse~ do Terceiro Mundo pas
sa a ser seriamente afetada também pelo recrude'cimento das
práticas protecionistas por parte das economias avançadas.

Em conseqüência de tudo isto. um crescente nQ
mero de palses em desenvolvimento têm sido forçados a negQ.
ciar novas condições de pagamento com seus credores e a reco!
rer ao FMI, na busca de aval e de novos emprestimos. Em que
pese essas tentativas a prática está demonstrando que a sol~

ção para o problema do endividamento dos países do Terceiro
Mundo não. pode ser buscada nos programas ortodoxos de estabi·
lização recomendados pelo Fundo Monetárfo Internacfonal. nem

eWl negociações financeiras com os cre·deru; Ela exige, ao co!!,
trãrio~ a adoção de u•• nova ordem econõmica internl;\ciona1,
pois, C01l10 diz em seu depoimento. o Professor Carlos lessa.....
A crise mundial dos anos 80 é ulRa crise estrutural. de natur,!.
za secular, que coloca em questão todas a~s formas bisicas sob
as quais se organiza a economia mundial. Todas elas estão te,!!
dendo a obso1e:cencia. sem que tenha sUo plasmado um novo p!
drão ll

•

De ullla maneira resumida, o fenômeno do endivi
da.ento dos palses do Terceiro Mundo situa·Se dentro de uma
lógica de acontecimentos iniciados em Bretton Woods. conspi
rando para que as economias dos paises em desenvolvimento si.!.
vam aos propõsitos de dinamização da economia e das finanças
dos paises industrializados, e seguindo uma sucessão histór!
ca que de uma maneira extremamente simplificada pode ser apr!
sentada conforme o esquema abaixo:

a) Importação pelos paises em desenvolvimento,
de bens produzfdos nos paises deseovolvi
dos.

b) Importaçâo pelos pa"lses em desenvolvimento
de capital e equipamento para a produção,
nestes paises. por empresas multinacionais
dos bens antes importados.

3 - O MECANiSMO DO ENOIVIOAMENTO

c) Importação pelos países em desenvolvimento
de insumos necessários ã produção e ao co.!!,
sumo dos bens antes importados.

d) Tomada de emprestimospe10s países em deseE,
volvimento. para cobrir a elevação nos pr!
ços dos insumos. especialmente o petrô1eo
e o capital, alem de aumentar reservas. ex~

cutar projetos desnecessãrios, etc ...
e) Tomada de empréstimos pelos palses em dese.!!.

volvimento para cobrir a própria divida. r,2
lando-a de forma acrescida.

f) Ida ao FMI para obter aval e recursos nece.!
sã"rios para cobrir a divida. com as conse
quentes medidas refessivas necessãrias par;
gerar o saldo no.b-~lanço comercial.

g} Inso1ubilidade dos pa"lses: financeira. mani
festada na impossibilidade de pagar seus
compromissos, mesmo contando com o apoio do
FMI; econõmi ca. em função da recessão prov.!!,
cada pela tentativa de cumprir as metas fi
xadas pelo FMI; e social, derivada da pen-ª.
ria e das tensôes geradas pelas lIedidas i!.
postas por esse organisMoi e iMpasse polit!
co decorrente das contradições" instabili
dade e dificuldades que a divida e seu CU!

to e a recessio provocam.

TABELA V. 3

Quando diz que O problema da divida brasileira
é de o1'"igeM internacional, o Governo brasileiro deixa de ob
servar quais são as verdadeiras causas "internacionais d~ste:e~
dividamento e não assume que o problema internacional reperc,!!
te no Brasi 1 devido às caracter;sti cas da própria estrutura
da economia brasilei ra.

A partir de 1930. em função da crise intern!

ciona1 que fechou o Brasil em relação aos seus importadores e
exportadores, a economia brasileira inicia seu processo de
industrialização. at~aves da substituição de importações dos
bens de consumo antes importados para o conjunto da popul!

JURO~ ANU,!,IS PMOS PELOS 20 M,!,tllUS PAfs[s
EM D~ SENVOLV!MENTo

o resuJtado da combinação desses fatores foi
o acelerado crescimento da dlvida externa dos pahes do Te!.
ceiro Mundo, a qual passou de aproximadamente US$ 130 bilhões,
em 1973. para cerca de US$ 400 bilhões de dô1ares em 1979.
Pode-se portanto dizer que este vertiginoso processo de endi.
vidamento decorreu por um lado tanto da necessidade do sist~

ma bancário internacional reciclar tanto os petrodólares,
obtidos dos membros da OPEP, como 05 eurodó1ares d'U:ocrentes
dos deficits norte·americanosi e, por outro, da necessidade
dos paises em desenvolvimento não exportadores de petrõ1eo
de financiar os vu1tuosos deficits decorrentes da importação
deste produto, d~ pagamento de juros para cobrir a divida a.!!.
terior, assim como pal:'a financiar os aumentos dos preços dos
produtos exportados pelos paises desenvolvidos. que transf~

riam seus aumentos de custos para os pa'lses pobres.

mento foram superiores aos 20'%. Nos demais casos. fora Índia,
Turquia e Egito, onde a taxa esteve pouco abaixo de 10';. tQ.
dos os parses cresceram a taxa que variaram dentro de 11%

12%.

Convêm lembrar que esses déficits dos palses
em desenvolvimento espelhavam, de certa forma, o processo de
ajustamento das economias desenvolvidas ã nova realidade. C.!!,
mo explicita o Prof. Der.cio Munhoz em seu depoimento. as n.!
ções desenvolvidas. em !>"eu conjunto conseguiraa transferir,
num curto esp.ço de tempo, seus próprios' déficits eM trens.!.
ções correntes para os palses do Terceiro Mundo.

Em decorrência desses novos aumentos nos pr~

ços do petrõ1eo e das altas taxas de juros. os paises do Te!.
ceiro Mundo W!m continuamente agravadas as dificuldades de
seus balanços de pagamentos. Isso pode ser claramente observo!
do na Tabela V.3 onde verifica-se que com excessão de tres
paises, todos os outros apresentavam crescimento no montante
de juros pagos no perlodo.

gos.

Isso foi possive1 devido ã dependência que es
ses paises têm de importações de insumos, equipal\entos. tecn.!!,
10gia e capital, em conseqüência do modelo de desenvolvimento
econômico por eles adotado. t. medida que a dlvida externa dos
palses em desenvolvimento ia se expandindo, o serviço dessa
dlvida (pagamento de juros e amortizações) passaria a abso!.
ver uma proporção crescente das receitas de exportações des-
ses paises. Esta situação iria se agravar a partir de 1979,
quando, paralelamente ao segundo choque do petróleo, ini·
ciar-se·ia um moviMento ascendente das taxas de juros intern,!
cionais.

Nos anos 70, o endividamento exbrno dos paI.
ses do Terceiro Mundo, portanto, cumpre a função de enxugar
o excesso de 1iquidez no sistema bancirio internacional, fu..!!.
cionando como mecanisWlo de valorização do capital excedente
que não encontraria aplicação rentãvel no circuito produtivo
das economfas centrais.

Estimulados p-ela relativa facilidade de acesso
aos empréstimos internacionais. que atê 1973 podiam ser obti
dos a taxas de juros reais negativas, muitos países em deseE,
volvimento procuraram acelerar os programas de industrializ.,!
çio iniciados nos anos 50. EIIl outubro de 1973 o longo ciClo
de crescimento expansivo apresentado pela economia nopõs-gue!.
ra seria bruscamente interrompido pela espetacular elevação
dos preços do petróleo. Embora deva ser aceito que o aumento
do preço do petróleo não tenha representado o fator fundame..!!.
tal para a inversão do ciclo econômico (de ascendente para
descendente), a verdade ê que af)ós a ocorrência daquele eveE,
to as economias avançadas têm alternado perlodos de forte re,
cessão, acompanhados de altas taxas de inflação, com curtas
fases de dêbi 1 recuperação. "

coincidência deste crescimento generalizado
no endividamento dos pafses do Terceiro Mundo só pode de co!.
rer de fenômenos econõmico~financeiros comuns, de escala mu!!,
dia1. De fato, cada um desses paises, ao igual do queostlpassou
com o Brasil, conforme se apresentará com mais detalhes. viu
se integrado em um processo global de liquidez financeira
e de inserção na 1õgica da economia mundial, cujas conseqüên
cias foram o findividamento.

A partir de 1945, o poder dos EUA como criador
da mOeda internacional, associado aos enormes e persistentes
deficits nos balanços de pagamento deste pars. levaram a uma
maciça transferência de dõlares dos Estados Unidos para o re~

to do mundo, os quais se concentram, basicamente, na Europa.
Esse acúmulo de dólares, em poder dos bancos centrais e 0E.
tras instituições européias, iria dar origem ao chamado merc!
do de euro-dõ1ares ou euromercado. Estas circunstâncias fo!
riam com que, ao final da década de 60 e inicio dos anos 70.
se manifestasse um. excesso de liquidez no mercado internacio

nal.
Frente a este excesso de 1iquidez e a frãgi1

demanda por emprestimos da parte de c1 ientes europeus tradi
cionais' os ban-queiros internacionais passaram a buscar novos
clientes, constituldos basicamente pelos paises subdesenvo1vi
dos e/ou em desenvo1~imento. Esses parses passaram a ter ace!
50 aos empréstimos internacionais em condições mais favorã
veis, tais como taxas de juros mais baixas e prazos mais lo!!,
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1975
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1960
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1. HiJ<lcfl
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4. WrnUllfll

2 - O PROCESSO OE ENOIVIOAMENTO

superiores ao total de juros pagos. Na América Latina, em
1983. apenas 3 palses H Brasil. México e Argentina. tinham
PIBs superiores a tal valor. Os US$ 60 bilhões equivalem aprQ.

ximadamente a produção anual de pafses como a Noruega - US$

58 bilhões; Turquia, US$ ()3 bilhões. ou Dinamarca US$ 63 bi
lhões. Tudo se passa. portanto, como se, a cada ano. as papE.
lações do Terceiro Mundo transferissem para fora de suas fron
teiras o equivalente econômico a cada um destes tres países~
Pode-se afirmar, portanto, que sob a forma de juros, cada ci
dadão deve transferir anualmente aos países ricos, uma part;
do produto de seu trabalho, para aumentar as rendas dos ba,!!
queiras internacionais. Dito de outra forma, a cada dia, cada
cidadão do Terceiro Mundo dedica algumas horas de trabalho p~

ra produzir bens que serão mais tarde transferidos para as po
pulações dos pafses ricos ou serão acumuladas nos cofres do~
banqueiros internacionais.

A realidade é que cada um desses paises é abri.
gado a gerar crescentes excedentes nos seus balanços come!.
ciais. Estes excedentes, apresentados como vitórias das polí
ticas econômicas dos governos. de fato representam transferê;
cia líquida de bens. ou seja, de trabalho, dos países pobre~
aos pafses ricos.

Mais perverso ainda é o fato de que a necessi H

dade de canalizar estes recursos para os palses ricos exige,
de imediato, a redução nas importações de alimentos, de remi
dios e de equipamentos. cujas conseqüência recaem diretamente
sobre as populações mais pobres, privada.s por um lado de ali
mentação. cujOt; preços se elevam, e, por outro, de novos e!!!.
pregos que, por falta de equipamentos, não são criados nas
proporções necessárias. Ainda mais grave, quando estes pa1'ses
se vêem incapues de administrar suas dividas. recorrem ao
Fundo Monetário Internacional, submetendo suas economias
soberanias a este organismo, cuja receita ortodoxa agrava ai.!!.
da mais .as dificuldades econômicas e sociais.

o recente processo de endividamento no
ro Mundo apresenta·se como um fenômeno global,

elevadas taxas de .cresciMento da dlvida de todos os
Tabela V.1.
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çãa. A partir pas anos 50. 11 economia inicia seu rumo em dir!
ção ã produção de bens de consumo sofi sti cados. dos quais
automóvel é o principal exemplo. Este rumo requereu um modelo
tecnológico e de capital que sõ seria posslvel através da i~

portação de tecnologia e de recursos financeiros.
A economia e a sociedade passarram a adaptar-se

assim às novas condições. buscando copiar as estruturas ec.2.
nõmicas caracterTs·ticas dos pahes industrializados. O pais
consumidor e produtor dos mesmos bens que caracterizam os
palses de economia modernas; ganha uma estrutura produtiva e.
portanto. uma dinâmica própria. independente da real disponi
bilidade interna de recursos da economia e das caracterlsti
cas da sociedade. uma vez que a produção requeria grandes
quantidades de insumos importados e os produtos se destinavam
a uma sociedade de renda mais elevada do que a que caracteri

zava o Brasi 1.
Quando. no começo dos anos 60. esta estrutura

divorciada da realidade apres.enta sinais r;le crise. o golpe
militar de 64 ocorre com 11 finalidade implicita de continuar
autoritariamente o rumo da economia integrada no centro metr.Q.
po1itano dos pahes desenvolvidos. Com as novas condições poli
ticas. a economia ê aberta ao capital estrangeiro. o Estado
assume o papel de acumulador a serviço da dinãmica do setor
industrial privado. a politica salarial é feita para crialrrne.r.
cada atraves da concentração da renda e poupança. implanta-se
a infra~estrutura que serve ã nova indústria e. sobretudo.
inicia-se a captação de recursos externos que provocariam.in~

vi tave lmente. o endi vi damento crescente.
Este endividamento não ê por isto fruto do

acaso ou de conjunturas mais ou menos desfavoráveis. ele tem
uma lógica própria derivada de razões de estrutura económica.
e do quadro politico-administrativo implantado.

4 - A DEMANDA DOS RECURSOS

Em cada um dos pahes endividados. especial
mente aqueles de maiores dimensões. há' uma caracterTstica ce;
tral comum: a meta deliberada de transformar suas economias.,d;
forma a repetir o exito "consumista~ das economias desenvolvi
das. buscando produzir os me5mos produtos caros e tecnologici
mente sofisticados que Caracterizam as economias dos EUA e da
Europa Ocidental.

Nestas condições. para realizar o salto. não
restaria a estas economias outras alternativas. do que buscar
recursos financeiros e tecnológicos no exterior. para que.

. trazendo capital. permitissem a imporhção de equipamentos
e de insumos não disponlveis.

No periodo inicialcdo modelo de industrializ.!
ção rãpido e imitativo a economia permitiu uma elevada renta
bilidade ao capital de risco. que investe diretamente na im
plantação de fábricas no pâls. Na medida. porém, em que esta;
oportunidades de investimento vão se esgotando. devido a e.!
trangulamentos de mercado. a economia passa a requerer um
maior esfo~ço de acumulação interna em grande parte realizado
pelo próprio Estado. e a recorrer ao capital de pl1~t"htimos

desde o exterior. para financiar a importação de equipamentos
e insumos.

O apelo ao capital externo ê portanto uma ca
racterlstica intrTnseca do modelo de desenvolvimento depende;
te e voltado para o exterior. Se em uma primeira etapa este
apelo é satisfeito com a entrada no Pais de recursos sob a
forma de capital de risco. em uma segunda fase. esgotadas as
possibilidades iniciais. a salda do endividamento aparece c.Q.

mo uma caracterlstica interna da economia. Mas. se este endi
vidamento pode inicialmente ser explicado com base nas neces
sidades internas do modelo. a partir de um certo momento e~

tas razões apresentam-se insuficientes para explicar a dime!!,
são total dos recursos abtidos no exterior e do conseqüent!
mente endivi damento.

Ocorre que uma economia recorre a capital e!

terno com a finalidade explícita de financiar suas import!
ções. No caso do Bras; 1. porém. o chamado hiato de recursos
necessãrios ã execução dos planos de inversões foram. em mui
tos anos. bastante inferiores ao~ recursos temados nos bancos
internacionais. sob a forma de emprestimos. uma vez que a eCR
nomia brasileira dispunha de capacidade para suprir. intern!.
mente. grande parte destas necessidades. Neste sentido,a~xpli

cação da divida fica insuficiente quando tenta-se limita-la.
como o faz o Governo. através das necessidades econômicas p!

ra financiar o desenvolvimento.

Jâ em 1973, quando a elevação no preço do p!.
trõleo e usada para justifi car os empréstimos no exterior, e
posslvel estimar que a dívida. ao final daquele ano. superou

em US$ 7 bilhões as reais necessidades do Pah.

A aquisiçiie de máquinas e equipamentos
terior também não justifica o nlvel do endividamento.
se consi dera que em grande parte dos casos o produtor
nal poderia estar apto a produzir esses bens no Pa1s.

Aqui fica transparente uma das diversas mani
festações da dislexia que tem caracterizado o processo de
crescimento da economia brasileira. administrada sem outra
coerencia e eficiência de longo prazo, alem de servir aOS i!!,
teresses de acumulação do capihl nacional e internacional,
inici~mente industrial e depois financeiro.

Observa-se. por exemplo. a incoerencia entre

as diversas metas estabelecidas entre um momento e outro. Ini
cialmente as autoridades apresentam a importância da articul!.
çâo entre os projetos das empresas estatais e o interesse e~
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presarial privado para o fornecimento das mâquinas e equi
pamentos para os novos projetos, especialmente aqueles execu
tados pelas estatais. Em consonância com as proposições do 11

PND. o setor produtor de bens de capital foi incentivado a e~

pandi r-se fortemente.
Mas. além de ter~se claramente exagerado na e!

pan~ão da capacidade produtiva do setor de bens de capital,
o setor recem expandido ficou logo depois sem encomendas po!.
que os projetos de investimentos das estatais dependiam de fi

nanciamentos externos, e estes só eram concedidos vinculados

à venda de-mãquinas e equipamentos provenientes dos palses
desenvolvi dos. Os bancos. ao mesmo tempo que vendedores de di
nheiro que não necessitávamos. funcionavam como especie de
agentes de vendas de máquinas que podedamos fabricar no
Pals.

A realidade fi que o setor produtivo nacional,
que foi usado para justificar o endividamento inicial. como
se este fosse causado por necessidade de poupança externa. e
logo depois relegado pela polltica econõmica. e usado com~
instrumento de captação de recursos financeiros externos. Por
sua vez. as e-:õtatais. cujos projetos eram em parte justifica
dos para ocupar demanda para o setor privado nacional. são lQ
go depois manipuladas para a ~btenção de recursos externos,
inicialmente desnecessãrios ao Pals. e depois "necessârios"
apenas para pagar os compromissos assumidos pela própria d1vi
da na sua etapa anterior.

Dessa forma. o modelo de crescimento. cujas
caracteristicas de perversidade interna são conhecidas, não
seria, "per-si", capazes de explicar toda a dimensão da dívi
da. que decorre de causas externas.

5 - A LIQUIDEZ INIERNACIONAL

Um determinante para o processo de endividamen
to do Terceiro Mundo foi a farta disponibilidade de divisas
no mercado financeiro internacional ã proc.ura de aplicação
rentável.

Essa ampla disponibilidade de liquidez. decor
re do crescimento do crédito internacional em proporção suPs
rior ã expansão do comercio internacional e do investimento
produti vo mundi a 1.

A dica da dos 50 e uma hse de rápida expansão
do comércio mundial. que se faz acompanhar de um intenso cre!
cimento de produtividade e da tt1xa de lucro. Essas condições
começam a se erodir no decorrei" dos anos 60. quando o capital
produtivo intensifica seu movimento de internacionalização

atravês da participação crescente das empresas transnacionais
nos mercados anteriormente atendidos pelas exportações. Com o
acirramento da concorrência entre USA. Europa Ocidental e J~

pão. são estimuladas inversões intensivas em capital.
O crescimento da inflação nesses paises seria

resultante da tentativa. promovida pelos detentores'de exce
dentes de capital, de, no plano monetário. compensar a queda
de rentabilidade real da economia. Nessas condições. ao invés
de ser imputada a desvios ou erros da pol1tica monetária. a
inflação assume um sentido internacional de adiar a crise da
realização do capital, que não encontra aplicações produtivas
nos pa1ses desenvolvidos. Concomitantemente a proliferação
dos investimentos diretos. as aplicações puramente financei
ras nos países do Terceiro Mundo passam a constituir~se em a1
ternativa de aplicação desse excesso de liquidez. cujo montaI!.
te irã crescer substancialmente eom elevados excedentes de ji
visas gerados em decorrência da elevação de preç9s do petr.§.
leo.

Essa internacionalização do credito. que se s!,
gue aos movimentos anteriores de internacionalização do capi
tal comercial e industrial. coincide com uma fase de relativa
estagnação da economia ocidental. A decorrente mM:JttpHtftqáo
das aplicações na esfera financeira, em resposta ã queda de
rentabilidade das aplicações produtivas. desemboca num prooê!
so de crise. uma vez que os juros e amortizações só podem ser
pagos se houver geração de tlucros e se houver arti culação e!!
tre as esferas produtivas e financeiras.

O divórcio entre acumulação real e financeira.
que se torna vislvel através dos movimentos divergentes dos
ciclos do capital produtivo e financeiro. com a patolõgicael!:.
fantiase assumida pelo último. e reveladoro ainda. da ausên
cia de quaisquer mecanismos internacionais de controle. Os
instrumentos ã disposição das instituições nacionais (bancos
centrais) e internacionais como FMI. Banco Mundial. Banco In
teramericano de Desenvolvimento. têm~se revelado limitados p!
ra influenciar esses movimentos assimétricos. indutores da
crise.

Cabe ressaltar que o forte crescimento da li
qui dez internacional. que se dã a partir de 1970. conceI!.

trou-se preponderantemente no sistema financeiro privado. o
que alem de ter provocado uma mudança na estrutura da dlvida
do Terceiro Mundo. tornou-se fator responsável pela sua acen
tuada aceleração. com a subida das taxas de juros- internaci2,
nais.

Anteriormente. a parte majoritãria da dívida
dos parses subdesenvo 1vi dos da Amêri ca La ti na estava prepond!
rantemente ligada a entidades internacionais tipo Banco Mu!!,
dial. Banco Interamericano de Desenvolvimento e Instituições
governamentais tipo USAID. Eximbank. etc ••• contratada quase
integralmente em taxas de juros fixas. Com O crescimento da

liquidez internacional. a partir dos anos 70 , em mãos princi
palmente dos agentes financeiros privados formados por cerca
de 1500 bancos. a estrutura da divida dos pahes em desenvo!
vimento se altera em direção do Sistema Financeiro Internaci.Q.
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nal não governamental. No caso do Brasil. esse Sistema to!,
na-se credor de 87% da divida registrada. a maior parte co!!.
tratada em moeda e a taxas de juros flutuantes.

As causas imediatas que explicam o crescimento
da liquidez internacional. numa primeira fase, após 1950, são
os persistentes dêficits incorridos pelos EUA nas suas contas
externas e no conseq'üente acúmulo de grandes saldos financei
ros nos Bancos Centrais dos paTses mais desenvolvidos e ta!!!
bem nas empresas transnacionais. que se tornam ainda mais e,!
pressivas após 1971. quando o governo norte-americano decide
suspender a convertibilidade do dõlar em ouro. Após 1973 esta
expansão adquire um impulso especial com os vultosos excede!!,
te!> nos balanços de pagamentos dos pahes produtores de petr.2,
leo. que passam a ser reciclados pelo sistema bancário inte!
nacional. Olavo Setúbi'll. em seu depoimento. apresenta a ci
fra. estimi:lda pelo Banco Morgan. segundo o qual o volume de.!
ses recursos financeiros. em março de 1983. representava mais

de US$ 2 tri lhões.
O endi vi damento do Tercei ro Mundo se faz. ta.!

bem. com um importante componente especulativo. Assim. e ao

contrário do afirmado no discurso oficial dos governantes dos
paTses endividados do Terceiro Mundo. a demanda de finanei!.
mentos externos para aquisição de petróleo. realização de in
versões produtivas ou mesmo para consumo. compreenderiam ap;
nas uma parcela - não preponderante - do total dos crédito;
que atualmente constitui a dlvida desses países. A aplicação
usuâria e especulativa que sempre foi importante tornou-sepr.!
dominante ã medida que os governos incorriam. sistemati~amen

te. em novas dívidas para pagar os serviços da dlvida ant!
rior, sob taxas 'de juros e de risco crescentes.

Os depoetltes próximos da linha oficial nos ü1
timos anos. (Madeira Serrano. Galveas, Paulo Lyra e Mário Si
monsen) reconhecem o papel da liquidez como tutor indutor do
endi vi damento. co 1ocando~o porem como um e1ementa posi ti vo a
ser aproveitado pelas economias dos países do Terceiro Mundo.
Argumentam estes economistas, de que o PaTs necessitava de r.!
cursos externos para financiar seus projetos de desenvo1vime!!,
to diante de uma poupança interna reduzida. Nestas condições.
a elevada liquidez internacional permitiria ao PaTs benefi
ciar-se em um mercado onde os bancos lutavam para aplicar Co e
as taxas de juros eram. conseqüentemente. baixas.

Em seu depoimento. Madeira Serrano apresentlll1la
farta documentação estatlstica, mostrando de que forma os m.Q.
vimentos ascendentes e descendentes da liquidez internacional
(vinculada tanto aos movimentos e ã intensidade dos défici
ts-superãvits da Balança de Pagamento norte~americana e a;
volume de excedentes financeiros gerados pelos palses export!,
dores de petrõleo) provocaram movimentos. inversos na taxa de
juros. influenciando o processo de endividamento da econOMia
brasileira. Reconhecendo a correção da economia procurar ben,!
ficiar-se das taxas de juros favoráveis. ele atribui o aume,!!
to desmensurado da dívida brasileira a uma rigidez estrutural
de ajustes de sua economia aos novos preços do petróleo. ã di
minuição dos preços das exportações e ao aumento dos preços
das importações, principa"lmente aquelas oriundas dos países

desenvolvidos. que teriam transferido aos compradores de seus
produtos aos aumentos nos preços do petrõleo em benefTcio de

suas economias.

Nesse contexto, Davidoff cont~a-argumenta. em
seu deplllÍmento. que apenas uma pequena parcela dos recursoset
ternos. internalizados no periodo de crescimento da dlvida.
foi dirigida ao financiamento do desenvolvimento. Sua argume!!
taçâo se desenvolve sobre o conceito tradicion!l de poupança
externa - défi ci t da balança de transações correntes -. cujo
montante. após deduzido o ingresso de capitais de risco. sem
pre teria sido substancialmente inferior ã entrada lJquida d-;
emprestimos e financiamentos. Dessa forma. o endividamento se
caracterizaria muito mais como uma acumulação de reservas in
ternacionais. atraves de movimentos especulativos de capi
tais.. o Pais se endividava. pagando juros. apenas para dispor
de reservas que daria a garantia para obter novos emprêsti
mos. Nessa situação seria ullla conseqüencia lógica que a econ.Q.
mia fosse obrigada a inventar projetos cujos objetivos eram.
sobretudo. justificar a aplicação dos recursos a serem tom,!
dos no exterior com a finalidade de pagar juros e amortização
de recursos anteriormente tomados emprestados no exterior •••

Alem disso. para que tais recursos fossem ju.!
tificados. era necessário implantar uma complen malha de i!!.
teresses e medidils de poHtica econômica. do que um exemplo
são a política bancãria brasileira e a "administração" da t,!

Xii de juros interna.

6 - A pOLfTICA BANC~RIA BRASILEIRA

Embora a liquidez internacional fosse ulIla co.!!
dição preliminar para criar as bues que justificasseM itabso!
ção de capital no Pals. isto não seria possivel se não fosse
montado um sistema que articulasse as taxas internacionais de
juros com as taxas internas. torniWo os re'cursos externos
mais atraentes no "ercado nacional.

No caso brasileiro, assim COI\lO de outros paI
ses do Terceira Mundo. as equipes no poder da • administração
econômica. dude meados dos anos 60. vêm defini'tlo urna poHti
ca bancária cuje:-objetivo central e atrelar o sistema finan-

ceiro brasi leiro ao sistema financeiro internacional.
Estabeleceu-se uma articulação entre o sistema

financeiro domé~tico e o si'stema financeiro internacio~1I1. do

que. segundo o Professor Carlos Lessa. cria-se a seguinte
dicotomia. "Uma economia introspectiva do ponto de vista c.Q.
mercial p,1'l5sa 'a ser extrovertida do ponto de vista financeiro
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ou seja. a economia. brasileira se abriu ã circulação financei
ra internacional numa extensão muito maior do que ela está i!!.
tegrada ao comércio intêrnacional ll

•

De início. graças a baixas taxas internaci.Q.
nais decorrentes da elevada liquidez internacional. as medi
das foram simplesmente de caráter administrativo. através da
legislação, como a Resolução nQ 63. que facilitava o processo
de internalização do capital. Na medida. porém, em que a li
qui dez internacional se contrai com a redução dos superávits
nas balanças comerciais dos países petroleiros, e com o risco
do endividamento de alguns paíse·s, as taxas de juros interni
cionais sobem e os executores da política monetãria brasilel
ra tomam as primeiras medidas no sentido de elevar a tax~ de
juros interna. Criam dessa forma um diferencial que mantem a
atratividade. mesmo sob condições de risco cambial. o qual
passa a ser em parte coberto pelo próprio governo. através de
medidas diretamente financeiras ou fiscais.

Em condições de equil1brio da balança comer
cial. essa decisão estimulou a captação especulativa de d;ivi
sas. Isso não sã acelerou o endividame.nto externo desnecessi
rio, como tambem o endividamento interno. Este último pela n~

cessidade de retirar-meio circulante gerado pela conversoo de!
sa massa de divisas em cruzeiros. que passou a pressionar os

preços.
A descrição da relação entre endividamento e~

terno e interno no perfodo e muito bem sumariada no depoirlle,!!

to do Professor Carlos Lessa na CPI, do qual pode ser extraI
do o seg*inte trecho cu6a frll5e final. com uma bela imagem
poetica, resume todft a dramaticidade dos "dois grandes vetores
da atual crise: "Em 1977/78 a nossa POl1ticll econômica passou
a estimular o endividamento externo COMO uma decisão de poli

tica econômica. ~ o perl0do em que Mario Henrique Simonsen.
como Ministro, pratica a seguinte política: internamente ele
eleva violentamente o patamar da taxa de juros e busca red~

zir o custo dos (recursos contratados externamente. Ele o faz
apertando i nternamente a ci rcül ação monetãri a. usando os mec!
nismos de refinanciamento da d1vida interna para .forçar a to!
Xli. de juros para cima. liberando de qualquer controle a taxa
de juros interna e. externamente. lIlantendo a taxa de câmbio
brasileira correndo por baixo da- taxa de inflação. Volta a
cr.escer o endividamente:'externo. apesar de o Brasil não ter.
no biênio 77/78. nenhum desequiHbrio comercial. Durante esse
período. as piores dimensões da armadilha especulativa jã e!
tão inteiramente visi'veis. Durante esses anos especular em
cruzei ros tem um prêmio. dado que é possi'vel. endividando-se
em moeda estrangeira. ganhar uma diferença expressiva pwapli
cações financeiras intern",s. Pura e simplesmente um emprêsti
mo externo é contratado e aplicado no mercado financeiro i!!.
terno e com o ganho de uma expressiva diferença. Claro que.
ao fazer isso. quando entram dólares, estã se expandindo a
quanti dade de cruzei ros. Ao expi!ndi r a quãnti dade de crazei
ros. a política monetãria enxuga os cruzeiros. a d'lvida públi
ca cresce, aumenta a circulação de títulos. Todo o sistema e§.
tã se inchando especulativamente ••• Durante esse perTodo é C.Q.
mo se tivesse dado o empurrão definitivo nas duas bolas de n!
ve. A bola de neve da dlvida externa e a bola de neve da dTvi
da pública interna se despregaram das enco~tas das montanhas
e passaram. a partir dai'. a rolar a1ucinadamente".

~ claro que a montagem desse sistema de atrel!
JIlento. favorecendo a entrada de recursos. fossem quais fossem
as condições externas e fossem quais fossem as .conseqüências
da entrada. sã seria possTvel através de um entrelaçamento
de interesses entre os agentes governamentais, os banqueiros.
nacionais e internacionais. e todos os inte~mediãrios e espe~

culadores.
r esta iterrelação em uma malha de interesses,

que intercambiam vantagens. que permitiu a implantação do si.§.
tema de at~relamento entre os dois 'sistemas financeiros, brasi

hjro e internacional, em fluxos de entrllda sob a forma de e!!!.

préstimos e de saida sob a forma de juros e amortiZações.
Um dado deste entrelaçamento de interesses pe§.

soais estã demonstra do no intercâmbio de banqueiros naciQ.
nais que se tornam ministros. definem as leis e renunciam p-ª.
ra ocupar cargos nas diretorias de bancos illternUienais. as
sim como as dezenas de funcionários de segundo e terceiro e,!
calão do governo e dos bancos que se intercambiam em um perm-ª.
nente fluxo.

Ni'l sua maioria, porém. esses agentes, ao depQ.
rem na CPI ou em suas análises publicas. evitam explicitar a
lógica das relações entre as poHticas bancãrias brasileiras
e internacional. limitando-se apenas a explicar as causas di!
elevação da taxa de juros externa e suas conseq'úências sbbre
o nlvel de endividamento, como se a dependênCia e todas as
conseqüências fossem inevitáveis e como se todas as medidas
tomadas tivessem o papel de corrigi-las.

Para os membros do governo ou aqueles que esti
veram nele, a idéia de transferencia de recursos se refere
apenas ao imediato conjuntural. não havendo uma consciência
abrangente. estt-utural. que englobe o longo prazo da Nação.
Para eles. a transferência inverte de sentido no momento em
que a taxa de juros interna sobe. atraindo capital especulati
vo que permite o pagamento do serviço da divida.

Já: Celso Furtado relaciona a internacionaliza

ção do sistema financeiro brasileiro com O processo de endivi
damento, situando suas origens na reforma bancária de 1964 e
na Lei do Mercado de Capitais: de 1965; Argumenta que o proce§.
so de transformação do sistema bancário nacional fez-se. si
multaneamente. com a transnacionalizaçâ'o desse sistema - atr!,
Jando-o e i ntegrando-o no si s tema fi nancei 1"0 i nternaci ona1,
atraves da captação e refinanciaRlento com recursos externos.
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Essa captação era estimulada pelas baixas taxas de juros que
prevaleciam no mercado internacional da epoca. Isso favorecia
as filiais no Brasil de empresas multinacionais, que passaram
a dispor de linhas de credito elásticas. alimentadas do ext~

rior a juros mais baixos do que os que prevaleciam no País.

Nesse peri'odo. ressaltou Furtado ém seu depo.:!.
mento. o mais forte crescimento do endividamento correspondeu
ã contrapartida dessa abertura de linhas de credito feitosaos
bancos e empresas estrangeiras situadas no Brasil. O Banco
Central assumia o risco do câmbio dos recursos externos que o
sistema financeiro privado não consegui.'l'epassar para os t,2.
madores finais.

Mais recentemente. os excedentes financeiros
contra{ram~se em virtude de vãrios fatores: a queda do preço
"sal do petróleo a partir de 1979, o conseqüente decHnio do
excedente dal derivado, e a simultãnea e crescente utilização
interna do mesmo pelos paises petroHferos ·(em 1974 o exc~

dente petroHfero o disponível representava 50% das exportações
dos palses da OPEP. vindo a situar-se em 30'1: em 1979-80); e:
adoção de políticas econômicas anti-inflacionárias e recessi
vas pelos países desenvolvi dos. 11 J:lartir da segunda metade
da decada passada; e o forte afluxo de divisas aos Estados
Unidos. para financiar os crescentes déficits de seu setor
publico. A conseqüência natural foi uma violenta elevação da
taxa de juros. especialmente a partir de 1979.

7 • AS TAXAS DE JUROS INTERNACIORAIS

As taxas de juros internacionais que. em ter
, mos reais. foram negativas durante os exercícios de elevada li
quidez. ascendem fortemente quando ocorre a contração desta
liquidez. A aceleração mais fQrte das taxas de juros deu-se a
partir de meados de 1979, quando se situavam em 11,5%, di,!
parando para 21.5% em deu:mbro de 1980.

Furtado situa o começo do desmantelamento do
sistema financeiro domestico nessa epoca. quando o Governo.
para manter o afluxo de recursossexternos. elevou as taxas;~de

juros internas para acompanhar sua ascensão a nível intern~

cional. o que praticamente levou ã imobilização dos investi
mentos produtivos na economia. atra{dos rapidamente para as
mais rentávei 5 esp~clil ações fhancei ras.

O forte impacto da ascensão das taxas de juros

internacionais sobre a dívida brasileira decorre. como jã se
viu. do fato da maior parte dessa ter sido contratada a taxas
de juros f1 utuantes.

Essa elevação provocou nos países do Terceiro
Mundo um acelerado crescimento da dívida já existente. em f-ª.
ce da incapacidade da maior parte desses pai'ses de amorti
zã-la ou mesmo pagar os juros sobre ela incidentes. conduzi!!.
do, assim, ã contratação de novos emprestimos para a chamada
rol agem da dhida. Esses novos emprestimos passaram a ser on!.
rados por custos crescent~s, tom os spreads tanto mais elev!'
dos quanto maior a dívida do tomador e a tolerância dos negQ.
dadores.

O impacto da elevação dos juros internacionais
sobre o crescimento da di'vida brasileira é tema exaustivame!!.
te tratado pelos depoentes da linha oficial. geralmente com
um enfoque fatalista de aceitação passiva dessa realidade e

justificador das políticas recessivas internas adotadas para
acomodar o País a essa nova realidade externa. Em seu depoi
menta. o ex-Presidente do Banco Central. Carlos Langoni. afir
ma: "Saímos •.. de taxas de juros internacionais negativas,
ou seja•• inferiores ã inflação. para taxas de juros da ordem
de 15% e ate 20% acima da inflação. Qualquer pais, menos d~

senvolvido. que sofresse um impacto dessa natureza. teria que
senti r essas restrições. objetivas. reais e ternos que convi
ver com elas'."; Madeira Serrano. depois de caracterizar o. que
denomina "choques externos" que agravaram a situação do bala,!!.
ço de pagamentos, afirma que: "Neste quadro, o Brasil foi di
reta e severamente afetado pelos acontecimentos internaciQ.
nais. fato que tornou imperativo acelerar o ritmo do ajusto!·
menta econôm; co ã nova real idade mundial 11 •

"Nesse contexto (restrições de liquidez e j!:!.

ros crescentes) e ã luz do objetivo de honrar prontamente tQ.
dos os compromi ssos ã medi da que se fossem vencendo foram ef~

tuadas vãrias operações consideradas in'dispensáveis para sup~

rar o impacto da crise internacional". Entre essas estava a
manutenção de uma taxa de juros desproporcionalmente elevada.

com õ finalidade de manter a atratividade ao capital estra!!.

gei 1"0.

Viacava desenvolve um raciocínio ambi'guo ao r!
lacionar a elevação das taxas internacionais de juros, com a
recuperação econômica norte~americana (polltica de fi nanei.!
menta de seu deficit publico). afirmando que essa recuper.!
ção econômica "fez com que possamos exportar mais para os E,!
tados Uni"dos". E ilustra seu argumento com o superávit comer
eial do Brasil com aquele paTs em 1982. de 2.7 bilhões de dQ..
lares. Embora, em outro trecho de seu depoimento. reconheça
os efeitos da degradação dos termos de intercâmbio sobre o vQ.
Tume da dfvida. prefere ignorá-Ta no seu raciocinio justifici

dor anterior.

Aparentemente inexiste ate o momento uma cifra
oficial que quantifique o impacto do crescimento dos juros i!!.
ternacionais sobre a dlvida externa brasileira. O Prof. De!:
cio Munhoz. em seu depoimento afirmoU que "aproximadamente
50% da dTvida e originá"rio apenas de juros". Em depttimento
na Escola Superior de Guerra, o Ministro Ernane Galv~as apre
sentou o seguinte quadro de perdas decorrentes da elevação

na taxa de juros.
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ACR(;CIHOS DE ENCARGOS 00 BRASIl. COM A ALHo DA TAXA DE JUROS IIITERNOS

US$BIl.HllE'i

Juros Bruto Aplleando o coe fi Diferença Anual de lHferl!nr;lI Aeullluhda
ANO pagos dente 0.0668 ~Õ JuroSPlI'IOs e que dI! Juro~

(.) breotot1l1 clad'f ~erlalll p.lglJs se os (d) - (e t )- (c t -l1vfda de cada uo- Juros se lunthu
(b) SI!III ao nlvel da ti

xade 1!J73 -
lei" fi) • (bJ

1973 839.S 1139.'i 0,0 0,0
1914 1310.1 1146,1 223.4 223.4
1915 11162,1 1414," 448,5 671,9
1916 2090.9 1135,8 35'>.1 1021,0
1911 1462,4 2140.1 322.3 1349,3
1918 3343.8 2906.S 4H.3 1786.6
1919 '>3H.!! 3J336 2013.9 3600.6
19(10 74S7.0 3591,0 3116D.0 1660,5
l'1tl1 10305.2 4102.2 621l3.0 13863.5
198Z 12550,6 4652.9 7891.1 21161.2
1983 10262.6 5"4"31,1 4!lJO.~ 26591,7

(bl ~ Juros que serín. pagos anual.ente, quandl) flant1da a fI~sma rei!,

çiio de Juros efet1Hflente pagos sobre o tot.a1 dadfv1o::1a re,l!.
tradade 1973.

Fonte: 8anco Central do Brnll - Edraldo de pronunch_ento do 51'.
Hfnistro Ernane GlIlven na Escola 'iupel'fol'de Guerra.
14/06/84,

Diversos outros depoentes apresentam estimati
vas desse impacto. Vi acava. embora hça a ressal va de que se
trata de uma estimativa grosse'ira. afirma que: "talvez uns
40% de nossa dlvida seja decorrente, somente de juros sobre
juros. sobre juro.s u

• Madeira Serrano estima esse impacto em
US$ 16 bilhões no peri'odo 1974-B2. Langoni afirma que ••• "até
1978 a parcela de juros, no total da di'vida. era relativame!!.
te pequena, porque o es.toque da d1"vida não era mui to grande e
a taxa de juros era muito baixaI!. Até 1978. portanto, o efei
to teria sido relativamente modesto. A aceleração da divida.

,em virtude do crescimento das taxas de juros, teria ocorrido
a partir desse ano. Dal até 1982 o peso dos juros teria cre~

cido a ponto de. em 1980, 05 juros (devidos) praticamente se
tornaram equivalentes aos gastos com petróleo. A partir de
1981 superam o gasto com:~J:létrõ·leo. estimando Langoni que v.!
nham a situllr-se em mais de US$ 11 bilhões em 1"984.

De acordo com Pecora a evolução do dispêndio
com juros. como percentual do déficit em transações corren-
tes, teria evolu{do de 50t em 1980 pua 70% em 1981 e 66% em
1982. Herbert Levy afirma que a parte legítima da dívida e!
terna brasileira corresponde a aprox.imadamente. 33 bilhões de
dólares em fins de 1982. Concluir-se-ia que os 36 bilhões de
dólares adicionais, contabilizados pelos bancos internaci.Q.
nais e aceitos pelo Governo seriam ilegítimos. por serem d~

correntes de uma decisão unilateral do governo norte-americi
no em manter o dõlar sobrevalorizado para a cobertura de seus
défi ci ts.

Rischbieter apresenta resultado de cãlculos pe
los quais o efeito combinado do segundo choque do petróleo e
a elevação dos juros representaria um acréscimo próximo a 40

bilhões de dólares: na d'lvida brasileira.
Não cabe concentrar na ascensão dos juros i!!.

ternacionais a única fonte de transferência' clandestinas de
recursos. promovida pelos países credores. Outros mecanismos
de ajustâmento adotados pelos países centrais. em resposta ã
elevação dos preços do petróleo foram a majoração monopolista
dos preços de suas exportações e o protecionismo de suas in

dús tri as.

8 • DETERIDR1Ç~O NOS TERMOS DE JNTERC~M8IO

Os efeitos da deterioração nos termos de inte!

cãmbio e do protecionismo nos paises desenvolvidos sobre a dI
vida do mundo subdesenvolvido foram tão ou mais depreciativos
que a ascensão das taxas de juros. A evolução dos termos de
intercâmbio estão retratadas na tabela abaixo que mostra que.
ent'~e 1977 e 1982, os preços das exportações brasileiras caí
ram em quase 46%, em relação aos das importações, considera,!!.
do-se todos 05 bens transanacionados externamente, e em 32%.

se desses bens se exclui o petróleo.

TABELA V. 4

EVOLUÇ;l;O OOS TERMOS DE INTE!lC):HB10CDHERCIAL

DO BRASIL COM O EXTERIOIl NOPER'fOOO 1970·S'

fHDICE DE RELACllEs DE TRIlCA (1911-100)

,!,NOS TOTAL BCb. PETIlIlLEO

1910 90 68
1911 82 65

19n 87 72

1913 9S 82
1914 18 78

1915 16 76
1916 85 85
1!H7 100 100
1!J18 86 S4
1919 18 81
1980 6'i 78
1981 55 71
1982 54 68

FDnte: llt1atorlo!lt'tIla"eoCentr.1,

o economista Jose Serra estima que o .custo m!
dio da dfvida externa. entendido como tal a relação entre os
juros Hquido~ pagos ao exterior e a divida bruta média, ele
vou-se de 4.7% em 1973 para 7.1% em 1978 e 14.7% em 1982. ;
que o Indice de intercâmbio em 1983 equivale ~ quase a metade
do que era cinco anos antes.

Comparando o resultado real do comércio brasi
leiro com o saldo estimado na hipãtese de permanência do lnd1
ce de relações de trocas de 1978. corrigindo os saldos reai;
pela inflação do dólar. Serra estimou o custo decorrente da
deterioração dos termos de intercâmbio em US$ 31.935 milhôes
no período de 1978 a 1982.
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Considerando a hipótese de permanência da taxa
média de juros no nível de 1978 (7, U), avaliou em US$

15.509,5 milhões, o custo derivado do acréscimo da dIvida de

1979 a 1982. Em conjunto, a degradação dos termos de troca e

1'1 elevação das taxas de juros. teriüm acarretado uma perda Pi
ra a economia brasileira de cerca de US$ 4B bilhões. pratic,!
mente a metade da dTvi da externa.

Os meios oficialistas, reconhecendo a deteria
ração dos termos de intercâmbio, em vez de tirar desta obse~

vação a consciencia da vulnerabilidade e dependência de nossa
economia, preferem utilizar a transferência decorrente e o
sacriflcio da população. como razões para louvar "o espirito

de luta do homem brasileiro", como foi dito pelo Ministro Del
fim Netto.

Já em 1982, o Ministro Delfim Netto. em pale,i
tra realizada na EscoJa Superior de Guerra Naval. a 15 de s!

tembro, depois de mostrar que o lndice de relações de trocas
havia decaido para 62 em relação a 1979, afirmava: llsignifica
que. para trazer do exterior uma tonelada de importações, eu

tenho que mandar para o exterior 1.600 quilos de exportação.

Neste periodo nõs perdemos 40X, 39% poder de compra de nOlisas
exportações. Isto dã uma idéia do cavalar esforço para faz~r

a curva das exportações ultrapassar. como ultrapassou, a das

importações. Foi preciso muito mais trabalho nacional para
utilizar o equilíbrio neste perIodo".

Em depoimento prestado na Cãmara dos Dep.!!.
tados, a 28 de junho de 1983, explicando o esforço brasileiro

de ajustamento à situação criada pelo segundo choque de petr-ª.

leo, em 1979. o Ministro reh.tou o seguinte: "As nOssas expor.
tações passaram de 12 bilhões e 600 milhões de dõlares, em

1978, para 23 bilhões e 300 milhões de dólares, em 1981. Mas.

o mais importante não é o aumento das exportações. O mais i!!!
portante é o desdobramento desse aumento: 6H desse aumento fo
ram realizados por um aumento flsico das ex.portações. Iss~
mostra que a economia brasileira havia desenvolvido um poder

de competição extremamente elevado e havia conseguido ampliar
o volume fIsico de suas exportações em 671:, em apenas quatro

anos. o que fi um resulti!do simplesmente extraordinãrio. Isso,
porque os preços cresceram apenas 19%".

"De forma que o ajuste do segufldd choque do pe
trõleo, ao contrãrio do que aconteceu com o primeiro devem-s;
muito mais a um esforço fisico e a uma ampliação das exporta

ções flsicas do que ao ganho nos preços. As importações, po;
sua vez. cresceram de 18 bilhões de dólares para 22 bilhõesde
dólares. ['evelando um crescimento significativo, mas também

mostrando uma coisa importante: houve uma queda no volume das
importações. de 6';, e um aumento nos preços das importações
de 70~. Isso significa que todo o aumento das importações foi

devi do ao aumento de preços. enquanto que todo o aumento das
exportações. foi devido ao esforço nacional para ampliar fisi
camente as exportações. Hã, aqui, uma di ferença fundamental

entre os dois movimentos: do lado da exportação. e um aumento
fisico. aumento que exigiu uma contribuição maior do trabalho
nacional, enquanto se verificava. do:lado das importações. um
mero aumento de preços, uma mera captura de parcela importa!!

te de nosso Produto. em decorrência do aumento do preço do p!.
trõleo. As relações de troca. nesse perlodo. inverteram-se de
forma absolutamente surpreendente. Se tomarmos 1978 como base

(1978 foi o ano anterior no segundo chóquc) e 1981 como ref,g
rênc1a, verificaremo!> que as nossas rc13çõcs de troca cairam

de 100 para 64, ou seja, era preciso um esforço consideravel

mente maior da economia nacional para pagar o mesmo volume de

importações. Grossai ramente. isto sign; fi ca que prati camente
uma tonelada exportada. em 1978. comprava mil quilos de impor.

tado!>; em 19B1 essa mesma tonelada passou a valer 640 qui

los" •

A realidade e que os dados mostravam o total da
dependência do Pais em relação ao exterior. uma vez na medida
que os preços de nossas exportações caem em relação às impor.
tações, torna-se nece-s,sãrio recorrer a emprestimos estrangei

ros para cobrir as necessidades de importação. Isto e ainda
mais grave quando se observa que grande parte dos preços dos

produ tos que importamos, como também daque 1es que exportamos.

são administrados por carteís ou por firmas oligopolizadas .L!
mentavelmente, porem, no caso das importações. não temos qual

quer poder de influir contra a elevação dos preços. enquanto

que no caso das exportações, para evitar queda nos preços, no.!
sa influencia e limitada apenas aos raros casos dos produtos
em-,.,que participarmos, minoritariamente. de acordos internaci!!.

nais',>.N.,a. maior parte dos casos, como afirmou o Presiiente N'y!.

rere, da Tamzania, no encontro de Cancun. Msomos obrigados
a escutar a BSC ou pagar a Réuters para saber os preços de

nossos produtos" ••

O surpreendente e que os governantes dos regi
mes autoritários e conservadores do Terceiro Mundo. como no
Brasil, ao observar esta realidade. nio entendam toda a di

mensão desta dependência e não tomem qualquer medida no sentI
do de defender a economia nacional, tornando~a menos vulnerã
velo Ao contrário, mantem uma firme crença no futuro de um~
aliança com os palses do Primeiro Mundo, cujos interesses não
apenas são fonflitantes com os nossos. como tambem nos são im
postos através das leis do mercado. Ainda mais. nossos gover.

nantes concentram sobre a OPEP e' o pet~õleo o papel dos vi
1ões da crise internacional e a nsponubilidade com a det!

rioração dos termos de intercâmbio de nosso comercio. F:m vez
de denunciarem corretamente as causas da deterioração dos te!..

mos de i ntercâmbi o como decorrentes basi camente das medi das im

postas pelos pafses ricos, tanto na redução dos preços dospr!!.

dutos que nos compram. como na transferência. integral e a!!!.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção nSuplemeoto

p1iada, para nossas economias de elevação de seus preços d~

correntes do petrõleo.

9 - AUTORITARISMO E IMPREVIDENCIA

Shtematicamente. o endividamento externo bri!.
sileiro foi apresentado pelo Governo como algo desejável

que devia ser aprofundado em nome do crescimento interno. A
questão da vulnerabilidade da economia brasileira â situação
internacional jamais foi contemplada de forma conveniente,
nem como decorrência do próprio modelo de crescimento adota

do. nem em função da dependência em relação ao financiament~
atraves de recursos externos. Apesar da deterioração das co,!!

dições econômicas internacionais, das constantes crIticas fei
tas por estudiosos da área acadêmica e mesmo por técnicos do

próprio Governo ao modelo e ã opção pelo capital externo, ja

mais o Governo aceitou a idéia de que o endividamento trazi~
riscos impHtitos.

O Prof. Carlos Lessa coloca este aspecto, em
seu depoimento. ao afirmar categoricil.mente. "Antes de 1973.
no âmbito do próprio organismo de planejamento federal j~ se
faziam I"studos que advertiam quanto aos riscos do que na oc~

sião era exaltado como o modelo que havia permitido o "mil,!

gre brasileiro". Não eram crlticas de proressores. do espaço
acadêmico; eram críticas feiias por técnicos do prõprio sis

tema de planejamento e que foram inclusive objetos de publica
ção. textos que estão ã venda ao público. A verdade ti que at~
1973 as advertências quanto ao risco da armadilha financeira

que se estava armando no Pais eram rejeitados arrogantemente
com a afirmativa de que o Brasil dispunha do melhor sistema

de administração de dIvida externa do mundo. Mais ainda. di
zia-se que haviamos tido tal genialidade na criação. de um co;
junto de re9ras. que. quando a'" inflação americana se acelero~
no inicio dos anos 70. houve alguém que ate sugerisse que o
Brasil poderia dar alguma assistência tecnica aos americanos
pari! aprenderem a lidar com o processo inflacionãrio".

Ao longo de todo o perlodo, e mesmo nas vesp~

ras de recorrer ao FMI. as autoridades econômice-financeiras

do Governo brasileiro eram unânimes em repetir que o I'Pais

era suficientemente grande". "que os pessimi'stas eram maus

brasileiros. com interesses ideológicos". e que "era preciso
aproveitar o capital barato disponlvel".

Naquele momento jã se percebia o desastre. que
logo ocorreria. e se os Ministros insistiam em negar a reali
dada, era porque tinham interesses pessoais no endividamento:
ou porque eram movidos por forte incompetência e imprevidê,!!
ci a.

A primeira fase do processo de endividamentor~

cente li a que precede o primeiro choque do petróleo. e vai de
1968 a 1973. A posição oficial sobre a entrada de capital e!
terno acha-se transcrita em diversos documentos da epoca,
destacando-se a pà1estra proferida pelo então Presidente do

Banco Central do Brasil. Paulo Lyra, na Escola Superior de
Guerra. em outubro de 1970. e o Anexo Especial nQ 11 do Bol!,

tim do Banco Central do Brasi 1 de julho de 1973.

A tõnica do pensamento oficial na época era ti

de que "dever e bom. mas é preciso saber dever n ou a de que
"deve quem pode e aqueles nos quais a comunidade financeira
i nternaciona 1 canti 1'111.

Três idei~s se destact:ll:l na posição oficial. A

primeira é a da inevitabilidade do endividaménto para, via

poupança externa. financiar o crescimento acelerado. já que

a filosofitl oficial dizia que o hiato de recursos era ti. re!
trição dominante ao crescimento do Pais. A segunda e a de que
as reservas e as exportações deveriam crescer para garanti!,
o aUMento do endividamento futuro. Finalmente, e em decorrên
cia das duÕls primeiras idéias. a administração do endividame~
to se restringi a a atender para o perfil do mesmo no que ta.!!
ge ao prazo médio de amortização, deixando-se ao mercado
alocação dos recursos que entrassem no Pais.

Um grave equivoco. ou interesses illcito5:iCha

se contido nessa polftica de "crescimento com endividamento

livre": o desconhecimento de que a restrição externa ao cre!
cimento decorre da falta de divisas para financiar os insumos

e equipamentos importados e não a limitações globais no nfvel
de poupança.

Ao assumir que o estrangulamento ao crescimen

to decorria da ba.ixa poupança nacional, e que a solução a e!
te probJella estava no endividamento externo. cujos recursos
se a locari am 1ivremente na economia, os governantes cometeram

graves atos de imprevidência que vieram a comprometer todo o
futuro da economia e da. sociedade brasileira. HEsqueceram que
uma oferta de divisas alem dos requerimentos especificos para

satisfazer as necessidades de importação. levam a uma liber!

ção dessas importações alem das necessidades. ou a uma elev~

ção das reservas internacionais. No primeiro Cil.SO ocorre uma
concorrencia estrangeira ao nosso setor produtivo com poss!

veis efeitos nocivos para o emprego. No segundo. as autorida

des monetárias são obrigadas a emitir cruzeiros' para cobri;
as necessidades de moeda local decorrentes das divisas, com
conseqüente pressão inflacioniria (que viria i! ser camuflada
atraves da manipulação de dados) ou restrição dos gastos do
orçamento fiscal. ou uma polTtica setorial de arrocho e uma

arrecadação fiscal crescente.

No periodo 69/73. observa-se que depois de d!t

duzidas as entradas liquida.s de investimento. as necessidades
a serem cobertas com recursos pternos era de apenas US$ 0.92

bilhões. enquanto a contratação lTquida de empréstimos e fi

nanciamento foi de USS 6.8 bi lhões, mostrando que a chamada

Ilnecessidade de poupança extenna Mera muito menor que a entr!

Setembro de 1985

da de recursos verificada em seu nome. O destino principal

dos recursos foi ampliar as reservtls. cuja variação no peri!!.
do foi de USS 6,0 bilhões. obrigando-se a economia nacional a

pagar juros, com taxas variáveis que nós não controlamos. por

recursos que não eram utilizatlos. Exceto como base de credibi

lidade para tomar novos empréstimos.
B - Ignoraram que a necessidade de compor cor

retamente e diferenciadamente as necessidades de cruzeiros e

divisas. no momento da entrada de divisas, requer também um

cui dado especial. no uso correto dos recursos externos I de
forma a que, em conjunto, eles sejam capazes de gerar recu!

SOlo externos. No Brasil. os dólares entravam e eram usados

conforme os interesses de gerar lucros ou obras, sem ate!!,

tar-se para a possibilidade de gerar divisas para pagar os em
prestimos em divisas. -

O desconhecimento da especificidade da restri
ção de divisas que justificaria a divida e da especificidade
da necessidade futura de divisas para pagar a divida, levou o

Governo a deixar a aplicação dos recursos externos ao sabor

do mercado. ao invés de canalizar tais recursos para setores
provedores e poupadores de divisas para projetos cujo prazo.
de maturação se desse antes de que o serviço da divida come
çasse a pesar. Ao invés de usar o endividamento para propor-=
cionar a ree!>truturação dos setores exportador e substitui
dor de importações, o aumento das exportações era visto como

garantia para novas tomadas de recursos. Ao inves de usar o

capital externo para projetos necessãrios ã superaçio da re!.
trição de divisas. ampliou-se as reservas sob o argumento de
que era preciso ampliar a credibilidade do PaIs para garantir
os novos endividamentos.

~ - Ao assumir que o papel do governo era f,!
cilitar a tomada de empréstimos externos e deixar que estes
recursos se espalhassem livremente na economia os governantes
levianamente deixaram de considerar que estas leis de mercado

funcionam conforme os intere5ses de carteis, monopólios e ôli
gopõlios. que manipulariam os preços dos produtos de nossas

importações e as taxas de juros dos empréstimos que contrai
mos. Na incompetente crença de que as jã caducas leis ainda
funcionam, entregaram o futuro do Pais às mãos dos banquei TOS

internacionais.
Entre 196B e 1973 as exportações mundiais cre~

ceram 19%. acima de sua média histórica registrada. Assim.

.apesar dos efeitos positivos das politicas internas de estI
mula às nossas exportações, estil.s cresceram beneficiadas por
uma situação externa favorável quando paIses da DCOE cresc~

ram muito alem da taxa média histõrica recente. não sendo cor.
reto esperar qUê este crescim~nto elevado se mantivesse eter.

namente. Entre 1968/74 os preços agrlcola!> dobraram. amplia!!.
do muito nossa capacidade para importar. Finalmente, e mais

importante ainda, o crescimento da liquidez internacional foi

da ordem de 24% a.a., enquanto entre 1949/69 havia sido de

apenas 2.B% a.a. Sendo óbvio que tal situação excepcional não

se manteria por muito tempo.

Em conseqüência de tal poHtica o sistema fi

nanceiro interno sofreu duajustes. na medida em que recursos

externos, em melhores condições de prazos e .juros se apresen
tavall' sem restrições. o que veio desestimular setores produti
vo" internos. como por exemplo, o de bens de capital. Alem

diSSO. passal"lJs a ter um grau da 'JulnerabilidCide maior com
relação ao exterior. d<ida a abertura do Pais i circulação fi
nancE!i ra internacional. para1e1ament~ ao pequeno peso do me!

mo nos fluxos do comércio.

D - Finalmente, imprevidentemente. o Pais ini
cia, com esta politica de endividamento. o processo de cresci
mento da divida pública interna. Nas pahvras do ProfessoJ'"LeE.

sa. durante seu depoimento ã CPI "os tomadores de emprestimos
de moeda estrangeira ••• buscavam-nas fundamentalmente para s~

portar suas operações crediticias internas. não buscavam e!
ses recursos com o propósito de bancar importações. L090, n!,

cessitavam de. cruzeiros". Para que não houvesse grande expa,!!
são na base monetária, o Governo passou a emitir Letras do T.!

souro Nacional para captar o excesso de cruzeiros. dando ori
gemo portanto, ã expansão da divida publica. Assim ê que a dI
vida publica Hcresceu não por razões fiscais. mas por razões

financeiras. Ela nasce como uma contrapartida. como uma anti
material como um reflexo da operação de endividamento exter.

no ll •
Em linhas gerais, o que se percebe é que h.!!.

via. contida nas três idéias bãsicas mencionadas anteriorme,!!
te. a crença de que. satisfeitos os requisitos internos de

credibilidade do Pals. os recursos externos fluiriam em vol.!!.

me e condições adequadas i poHtica de crescimento acelerado
e sustentivel e que o mercado equilibraria tOBvenientemente a

apl i cação desses recursos. Acreditava-s •• desta forma. que a

situação internacional permaneceria favorável no que tange
disponibilidade de recursos e ao movimento comercial. e que
produção geraria os mei~s de pl!gar a divida.

Esta foi a grande imprevidência do Governo,sis

tematicamente denunciada através'de sucessivo alertar po;

parte de muitos economistas durante todo o .perTodo que vai de
1973 a 1982, durante o qual os governantes teimavam em ass!!,
mil" o papel de senhures da verdade e em tentar ridicularizar
todos os crI ti cos •

a) Imprevidencia entre 1973-79

Embora fosse, obviamente. impossTvel prever a
data e a dimensio da elevação do preço do petróleo pela DPEP.

em 1973, jã era t)osslvel tonrar em conta que desde os anos 60

os líderes dos pafses produtores de petróleo. inclusive os

mais ocidentalistas como o xi do Irã e o Rei da Arãbia Saudi
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ta. manifestavam insatisfação com a queda histórica nos pr~

ços reais do petróleo, e com o risco para seus palses da dete

rioração rápida de sua!> reservas. Um aumento considerável n~
preço do petróleo seria de esperar em algum momento do futuro.

embora não fosse posslvel prever a proximidade e a dimensão

do aumento. De qualquer forma. não seria justo cobrar. agora,
de qualquer governo anterior. medidas preventivas contra fa

tos que sã depo; s se ver; fi caram na d"imensão que hoje se obser
va.

o que ê grave, porém. e indica clara imprevi

dência, é o fato de que o governo não modificou seu comport,!
mento básico. mesmo depois dos fatos.

O primeiro choque do petróleo não foi sufic1e.!!.
te para que o Governo se alertasse quanto â precariedade de
um crescimento dependente da si tuação externa. Como depôs

Prof. lessa: liA verdade é que prevaleceu, nas avaliações de

1974. a ideia de que a crise do petróleo era uma crise conju!!.
tural transitória e de que o Brasil, tmbuldo no ll milagre".

poderia simplesmente ignorar a crise do petrõleo, ignorar

mudança de sinal da crise mundial.e. pura e simplesmente. d!
finindo-se como uma ilha de prosperidade no oceano da crise

mundiaP. Entre 1973 e 1979 a tônica do pensamento oficial

era a de que o Brasil era uma ilha de prosperidade num mar de

crises. Aos sinais de uma situação internacional deteriorada

não foram tomadas medidas para reorientar a economia para s!,
tores menos dependentes do exterior.

O 11 PND não dã nenhuma mostra de que havia.

crise e de que a orientação econõmica deveria mudar. Entretan

to. estudos da epoca: como o dos Profs. Bruelli e Máhn. IIB;
lanço de Pagamentos e Indústriais". divulgado em forma preli

minar em dezembro de 1975. já diziam: "O corolário desta;

observações e a necessidade de substanciais revisões de algg
mas expectativas excessivamente otimistas do 11 PND para o

restante da decada de sententa , como por exemplo: a) tax'as

medias indicativas do produto real de 10% a.a. ate 1979; b)
uma taxa (impllcita) da inflação esperada da ordem de l5i:
1975; e c) taxas r:,éJidS de cr';-:iClM:;:,-,to das importações e e!
portações da ordem de 20X. a.a. até 1979 " • Também o Prof. De.!:

c i o Munhoz escreveu em lIOesequi 11bri o!\ Internaci ona i s". de s~

tembro de 1976: "Não se pode. portanto. ter ilu!iões em rela
ção a uma posslvel resposta aos problêllli!l:s da área não dese;

volvida, como decorrência de eventual recuperação das econ~
mias industrializadas. pois, ainda que esta se materializasse

rapidamente - hipótese abstrata - isso não determinaria uma
tendência a equiHbrio dos balanços de pagamentos dos palses
em desenvolvimento. de modo geral. Em quaisquer citcunstân

cias a política dos paises industrializados fi a de transferi;
o dêfi ci t do petrõleri para o Tercei ro Mundo. e ni nguêm com
boa fe pode aceitar que a recuperação dos palses desenvolvi
dos signifique disposição em assumir a po!'iição de devedores

perante o resto do mundo. O mito criado pelos economistas.
principalmente da área não desenvolvida. deve ser logo desfei
to. pois as expectativas otimistas. ilusórias. somente tendem
a tornar o quadro futuro mais grave e dramático".

Entre 1974/76 a necessidade de divisas. o ch!.

mado hiato de recursos cresceu. e passou a absorver parcela
significativa 9a entrada de recursos externos. mostrando o de

sequilíbrio encoberto e agravado pela situação internacional
favorãvel do período anterior. Oesconhda a entrada l1quida
de investimento. o hiato de recursos não consegue ser coberto

com a entrada líquida de recursos, reduzida pelo peso dos jg

ros sobre o estoque da dlvida anterior e pela deterioraçãodas
condições de credito. Em conseq'úência. as reservas são drenl!.
das rapi damente.

Quando. entretanto, em 1977 e 1978 a liquidezi.!!.
ternacional se recupera e se amplia a dispobibilidade de cr!

dito no euromercado, retomam-se os estímulos ii entrada de r,!
cursos estrangeiros. nos mesmos moldes do período anterior.
com a alocação livre dos recursos pelo mercado e o crescime.!!,

to das reservas.

Entre 1977 e 1978. a dívida bruta cresce 30%.
apesar do hiato de recursos ser bastante menor que a entrada
liquida de emprestimos e financiamentos. O hiato, descontados

os investimentos líquidos. responde por 20% da entrada líqui
da de -recursos. A parcela de juros sobre tal entrada é de 35~
no perTodo. enquanto a variação das reservas liDtl!r"&tdonãis.

US$ 5,26 bilhões, participa com 40% do total llquido de r.'t
cursos estrangeiros ingressados no Pals.

Na época, em palestra proferida nos EUA. em 23

de abril de 1976. imprevidentemente esquecendo que empresti
mos pagam juros flexlveis determinados no exterior. o Mini;
tro Simonsen dizia: "r fãcil verificar que. se um Pars receb;

um adicional de empréstimos externos puramente para fortal!
cer suas re!'iervas. as relações entre serviço da dlvida e e~

porta'Ção aumentarão. Contudo. o bom senso assegura que a ac.!:!,
mulaçâo de reservas deve melhorar. e não piorar, a credibili
dade do Pals".

O exemplo de 1974. quanio as reservas foram r!
pi damente drenadas. sem terem deixado o PaIs com uma maior C!
pacidade geradora ~/ou poupadora de divisas e sem paralelame!!,
te garantir melhores condições de endividamento. jã havia si
do esquecido. O peso aumentado das parcelas de juros. indica,!!.

do o elevado custo decorrente de se endividar para manter r~

servas tambem não era mais lembrado.

As novidades de imprevidencia. neste perTodo l

ficaram com o impacto do acúmulo de reservas sobre ~3lcll.
internai que havia começado'a crescer em 1973. com a chamada

"ciranda financeira" e com a utilização maciça das empresas

estatais para buscarem recursos no exterior.
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b) A Imprevidência entre 1979/80

Com o segundo choque do petrõleo. em 1979.

tõnica do discurso oficial passou a ser a de que a culpa da.

situação atravessada pelo Pais era de "recente" crise intern!
ciona1. Deconheciam-se, assim. as imprevidências dos períodos
anteriores, ao não perceber-seavu}nerabilidade a que se subm~

tia o País atraves da política de "crescimento com endivid,!

mento".
Como em 1974. a balança comercial é afetada p!

la dificuldade de exportar e pela deterioração dos termos de

intercâmbio. A conta de serviços. que mesmo ante!i do cresci
mento das taxas de juros já se mostrava pesada, em função do
estoque da dlvida pretérita, recebe enorme impulso do cresci
mento das taxas de juros internacionais. A libor salta de

9.9% em 77/78. para 14.4% em 1979 e 16.8% em 1980.
Novamente a imprevidência governamental se

apresenta com a tentativa do Ministro Delfim Netto de conti.
nuar no mesmo môdelo dependente do crescimento sem tentar reQ.
rientar a atividade produtiva canalizando recursos para set,2.
res mais adequados, e se endivi dando apesar do aumento do pr,!

ço do petróleo e do crescimento das taxas de juros.
O resultado e que as reservas brasileiras fQ.

ram drenadas rapidamente. Como afirma o Prof. Celso Furtado
em seu depoimento: lias reservas brutas das Autoridades Monet!
rias declinaram de US$ 9.688 bilhões em dezembro de 1979 para

US$ 6.488 mil hões em 1980 ••• As reservas liqui das que cobri am
mais de quatro meses de importações. passaram a cobrir um mês

e meio. atingindo. portanto. a cota critica... Observando

esses mesmos dados. verificamos que se vai chegar em 1982 com

reservas para cobrir· uma oU duas semanas de importação ll
• Alem

disso, boa parte das reservas exhtentes eram papeis de llqui

dez duvidosa. inconversiveis.

A perda de credibilidade do PaTs levou suas ag

toridarles econômicas aos gestos extremos de imprevidência.
busca de gel'ar saldos comerciais Il. qualquer custo mergulha o

Pois na rCCl::SSdO qu~ enfrenta j.i há 4 anos; a tentativa de

cUf.1prir com os requc:rimentos do FMI, mesmo antes de recorrer

a este organismo. agrava a recessão. Finalmente. a tentativa
de cobrir os deficits do balanço de pagamento leva as autor.!.
dades a um rumo suicida na obtenção de recursos externos
qualquer custo e sob qualquer forma.

As condições dos empréstimos contraldos se d~

terioram. do ponto de vista do Brasil que passa a ac~itar

qualquer nivel de llspread" requerido, a pagar qualquer nlvel
de comissão.

As empresas estatais são debilitadas financel
ramente para assumi r a tarefa de rolar a drvida externa. na

medida em que os estimulos dados ã menos imprevidente inici,!
tiva privada não são mais suficientes para que desempenhem
tal papel na proporção necessária. Mais grave talvez entre tQ.
das as imprevidências, observamwse neste perlodo um crescimen

to no numero de projetos de investimentos com a finalidade bI
sica de facilitar a obtenção de recursos no exterior. São a.§.

sim feitos contratos de fornecimento que sô se justificavam
sob a imposição de arbitrãrias e elevadas taxas de crescimen
to no País, assim como também de falsas condições externa;

favoráveis que viabilizassem seu pagamento. O resultado e que
o Pais tem hoje grandes volumes de equipamentos estocados no
exterior e nos portos brasileiros. sobre os quais paga elev.!
das taxas de juros dos empréstimos que lhe deram origem. paga

taxas de armazenagem. além de assumir o ônus sobre o setor de
produção interna de similares. tudo sacrificado para justifi
cal' a tomada de empréstimos. Em depoimento na CPI, o Jornali!
ta Ric?rdo Bueno di uma lista parcial de tais equipamentos:d.!:!,
as usinas nucleares e a usina de Itaparica. na Alemanha;

trens da FEPA5A. em POrtu9!l1; todo o equipamento de trãfego

da Ferrovia do Aço, na Inglaterra; equipamentos para as usi
nas de Pontal. Porto Primavera. Taquaraçu e Rasana, na Fra!!,

ça; trens suburbanos do Rio e de São Paulo. no Japão. Alem

disso. estão se estragando em Minas Gerais equipamentos da

Açominas, vindos da Inglaterra. e em portos br:asileiros exi.!
tem cem milhões de dólares só em aparelhosde raio x,com compg

tador. alem de dois planetãrios •..

c) A imprevidencia em 19B1/82

Quando as reservas internacionais ainda eram
elevadas, ao final dos anos 70. inicia-se no Pais o debate so

bre a renegociação da dlvida. onde estudiosos do assunt~
propunham que, dado o maior raio de manobra permitido pelas

reservas. era hora de negociar com o sistema financeiro inte.!:
nacional melhores condições de pagamento da d{vida. Mas o g,2,

verno mantem sua prepotência e sua imprevidência e se nega
ate a discutir o assunto.

Em 1981 e 1982, amp1ia wse o debate sobre a r!,
negociação da dIvida e sobre a moratória. O Governo novamente
se nega a discutir e permanece justificando o programa reces
sivo do FMI como a melhor maneira de solução para os nosso;

problemas. internando. através do processo de ajustamentGacor
dado. o ônus da solução de uma crise que decorre da crise mu;
d~al. e da maneira pela qual os mentores e executores da polf

tica de "crescimento com endividamento" nos vincularam a ela-:-

Vãrios, entretanto. foram os alertas dos estu
diosos do assunto. EII junho de 1981, dizia o professor Derci;;
Munhoz em seu trabalho "Os Oesequi l{brios Externos da Econo

mia e o Diálogo Norte-Sul ll
: "Recorrer-se às medidas clãssica;

de ajustamento. com redução do nivel de atividade, conflita
com a necessidade de criação de emprego. alem das dificulda

des para transformar o 'déficit global em.stlpprãvit. num mund~
onde proliferam restrições comerciais. Alem disso. uma vez
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que os palses periféricos jã registram um elevado endividame.!!.

to. com largos deficits estruturais na conta serviços, uma

poHtica recessiva teria pequenos refluos tanto na conta de

mercadorias. jã comprimida. como no item invislveis". Ainda

em setembro de 1981. no artigo lINatureza e Crise do Endividl!.

menta Externo - Revista da Fundação Pedroso Horta. os profe~

sares Luciano Coutinho e l.G.M. Beluzzo concluiam": 19) Não

resta düvida de que. pela sua magnitude. o endividamento e!

terno é hoje um problema estrutural de natureza financeira e

criticamente dependente da taxa de juros internacional. 2Q) A

pol1tica ortodoxa conservadora dos Estndos Unidos, juros ele

vadhsimos e endurecimento das politicas do Fundo Honetãri~
Internacional e do Banco Mundial. tende a arrastar. agravar e
apressar o nosso estrangulamento financeiro. podendo arra!,
tar-nos ã insolvência - e!ite é um fato objetivo que escapa

às i ntenções ou ã vontade das nossas autori dades e dos pr-ª.
prios banqueiros internacionais. 39) A opção conformista e r,!t
cessiva adotada pelo Governo Brasileiro constitui um caminho
autodesgastante. contraditório e ineficaz. Esta pol1tica está
erodindo profundamente a capacidade fiscal e o raio de man~

bra do conjunto de instrumentos da polltica econômica e. além

disso. tende a empurrar todo o nosso sistema empresarial e n2
cional e estatal para a bancarrota. 49) Neste contexto, ad!

cione-se a notória falta de representatividade e de legitimi
dade da po1ltica governamental. notadamente na sua conduçã:;

econômica. debilitando. ao limite, a nossa capacidade de neg~

ciação externa. A virtualidade de um "debâi:le" financeiro.

nestas condições, não apenas significa um estrangulamento co!!!,

pleto na nossa economia. mas também encerra riscos gravíss!
mos de um"processo intolerãvel de desnacionalização. 59) A

única forma de o Pa'h estar preparado para renegociar ou ree,!

calonar a dfvida em bases decentes. que nâo atentem contra a
soberania nacional. reside na adoção de uma nova política ecQ.
nômica de recuperação ordenada e eqúilibrada do cresêimeoto,
com amplo suporte da população e do empresariado nacional".

Apesar de todo alertaI o Governo submeteu o
Pars ã põlTtica ortodOtd de ajustt. do FUI e amplüou o proce!

so recessivo que jã entra pe-1Q quarto ano consecutivo. O prQ.

cesso de negociação com o Fundo e com as instituições fina!!
cei ras i nternaci onai 5 caracteri zou-se pe 1a subas ti mação dos
compromissos do Pais e pelo acerto de metas irrealistas e com

dramãti cos cus tos soci a i s. Es te fa to 1evou ao des cumpri me nto,

por diversas vezes. das condi~ôes acertadas. que pret:ásanm

ser reestabelecidas a cada trimestre. levando toda a poHtica

econômica a trabalhar num horizonte temporal extremamente cur

to. Se jã não tTnhamos planejamento a medio e longo prazos:
passamos a comprometer ate aquela de curtissimo prazo.

Esta ê a imprevidência atual. A de não perce
bel' que a inexhtênch de um plano coerente e ,collsistent;
de recuperação econômi ca. não somente impede maior poder de

negoci ação com a comuni dade fi nancei ra i nternaci ona 1, mas 50

bretudo coloca em risco a capacidade produtiva do Pais no f~
turo, pela deterioração do nosso ativo flsico, pela desestr~

turação da mãowde-obra. pela desnacionalização da economia:

pela eQivação dos nlveis de pobreza de grande parte de nossa
população. enfim. pela completa desorganização econômica do
Pals •

O discurso do Ministro Delfim Netto. em 17 de
maio de 1983. no Senado Federal. ao analisar o perlodo 1973/83

insiste ainca. imprevidente e levianamente. em atribuir ã fa

talidade a responsabilidade pela crise. Diz ele ao longo d;

ex.posição: "Em 1974. nôs tivemos o primeiro grande problemano
mercado mundial. Em 1974. tivemos a primeira manifestação de
um cartel que havia sido forma do alguns anos antes. mas que

não estava produzindo nenhum efeito importante ••• O preço de
petróleo foi elevado de uam sõ vez de 2 e meio dõlares porbar

ril ••.• para 10 dólares e meio o barri1. •• criou-se, pela pri
meira vez, ••• depois de mais de dez anos de equilibrio. um d;
sequi librio brutal. -

"Em 1979. acontece o segundo impacto. um fato
também imprevisivel. um fato extremamente dificil de compree.!!.
der: o cartel. que havia permanecido razoavelmente quieto d.!:!,
rante cinco anos. decide operar novamente e os preços do p,!
tróleo começam a subir com a maior rap~de2:•.•

"Estávamos. de novo. caminhando para o eqadH
brio na balança comercial. quando um fato talvez mais dram,li

tico do que o aumento do petróleo ocor~eu". (Referewse o Ml
nistro ao aumento das taxas de juros internacionais decorre.!!,
tes dos limites do processo de reciclagem dos petrodõlares e

do processo inflacionãrio americano) ••• "Cbegamos em 1982. Em
1982. realmente. as coisas se alteraratll de forma dramãtica.

Primeiro ti crise de pagamento na P~lõnia ••• Depois •. no Atlân
tico Sul. nôs tivemos o problema das·Malvinas ••• Ao lado di;

so, o México teve um problema financeiro um pouco antes d-;

reunião do FMI. em Toronto. Quando os banqueiros se reuniram
em Toronto.e trocaram. entre si. as dificuldades que estavam
enfrentando. nôs ficamos diante da manifestação de uma crise
financeira internacional".

A i dei a da fata 1idade. expressa no di scurso mi
nisterial , é uma manifestação de clara imprevidencia. não po~
que os fatos ocorridos pudessem ser previstos em seus det!

lhes, mas porque não se pode conduzir o desenvolvimento de um

Pais acreditando que as condições externas serão sempre favo
riveis; porque não faz sentido atrofiar o desenvolvimen'to d;

um sistema financeiro interno simplesmente porque mOl'1entanen

mente a linha de atuação mais fãcil e a aos recursos estraE
geiros; porque não se pode admitir que se estruture o desen
volvimento do Pais na base do endividamento externo sem qU;

se canalizem tais recursos para setores que proporcionem a

possibilidade de pagar os mesmos no futuro; porque não se co.!!.
templou as conseqüências internas de um serviço da dIvida pú
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1 - O Custo Financeiro

VI - O CUSTO DA OTVIOA

T~ElEL'" VI, 1

rLUl[O$ DE JUROS PAGOS PELO SRMll E PELOS I'AgE'i
00 TfRCf!R:O MlJHDO HAO EXPORTAOO!tES ti' PHllllLEO

US$ MILilDES

I,'
1,0

14,3

16,6
16,6
14,9

16,2

16,2
16,8
18,0
16,1

34,6
12,9

','
111,5
42,5
4),1

50,6
40,3
15,2

-6.0

Terceiro MundO 2}
Juros Taxa dI'!

Cr~scl.ento,

6.900
9.300

10.500

10.900
12.100
18.100
25.9!lD

39.000
54.700
63.000

S9.eOO

29,0

18,8
43,1
26,11

129,1
20,8

16,l

28,1
S5,2

50,7
4:0,1
23,9

-15,6

Este quadro mostra- que o problema do fluxo de
juros ~ comum ao conjunto dos p3'ises do Terceiro Mundo. A si

tuação do Brasil. porim. ê especial uma vez que o seu fluxo
de juros pagos tem crescido a taxas superiores às da media
de conjunto dos paises. Isto faz com que a participação brasi
1eira no fluxo de juros do Terceiro Mundo para os pahes cr;

dores. que em 1973 correspondia a 7.4X. suba até 18% em 1982~
caindo em 1983, mas mantendo a elevadíssima participação de

16, H. Isto faz com que a população brasileira que correspon
de a menos de 5% da população total dos palses do Terceir~
Mundo. seja obrigada, por força do endividamento em que foi e!!..

volvida. a pagar 16% do fluxo de juros inhrnacionais por par
te desses paises: -

A dimensão do custo desse fluxo financeiro que

o Brasil estã enviando ao exterior sob a forma de juros. fica
clara quando comparada com o que seria possfvel realizar com

estes recursos. Apenas com os juros do ultimo ano. o Brasil

poderia financiar a totalidade de suas neceSSidades de trigo

por 9 anos; em cada um dos últimos anos. os recursos canaliz!
dos para o pagamento de juros seriam suficientes para cobrir

os gastos anuais correspondentes à importação de petróleo;

a cada dois anos de juros, o Brasil poderia ter uma nova Itai
pu; a cada quatro. teria recursos para pagar todo o seu pr~
grama de centrais nucleares. Assumindo um salário medio de

US$ 250.00 mensais para os trabalhadores braSileiros. o total

media. de juros nos últimos tres anos (US$ 10 bilhões) corres
ponde ao salário anual de 3.3 milhões de trabalhadores. o qu;
significaria que a remuneração anual de mais de 3 milhões de
trabalhadores brasileiros equivale ao valor que a nação reser.
va para o pagamento dos juros. O montante de juros a serem

pagos no próximo ano, US$ 15 bilhões. corresponderã a,pelo m!
nos, duas vezes o total de toda a arrecadação. com o Imposto
de Renda. conforme a previsão orçamentária. 1

Ainda de acordo com a propofia orçamentária.

o montante de juros a serem pagos serã 15 vezes superior a tQ.

dos os gastos com a Defesa Nacional e a Seguranç~ Publica; s,!
rá 6 veZêS superior a todos os gastos com Desenvolvimento R,!.
gional; será 20 vezes sOPl!rior a tudo o que se gastarã. co.!!.
juntamente, com o Poder Legislativo, o Poder Judiciãrio e

Brnl111
JllrosTaxade

Crescilllento,

Para qualquer observador. o custo mais visível.

provocado pelo endividamento. decorre do fluxo financeiro n!
gativo do pais endividado em direção aos seus credores. d!

corrente da obrigação de pagamento da dívida.
Como foi mencionado, nos últimos anos a dívida

externa forçou um fluxo anual, sob a forma de juros. da ordem
de US$ 60 bilhões. proveniente dos palses do Terceiro Mundo.

não exportadores de petróleo. O Brasil. por sua vez. tem sido
v'ítima. em forma crescente. deste fauxo financeiro negativo em

di reção aos seus credor!!s externos.
O quadro abaixo apresenta o custo financeiro

da dlvida brasileira e compara-o com o custo similar para o

conjunto dos palses do Tercei ro Mundo, não exportadores de p!
trõleo.

1. Supondo-se que não haver'ã elevação na taxa de juros e co,!!

siderando-se um razoável êxito na politica. antiinflacionãria,
levando a taxa média do dólar para apenas Cr$ 5.000,00 em 1985

Embora todos os efeitos da diVida se somem m,!!

tuamente sobre a Nação é possivel. em forma esquemãtica, an!
lisar os custos gerados, dividindo-se em três grandes tipos:

o custo financeiro. o custo econômicoMsocial e o impacto s2

bre a segurança nacional.
O custo financeiro ê aquele decorrente direta

e exclusivamente da tranSferência líquida de recursos fina!!.

cei ros do pals devedor ao país credor. Esta transferênch r!,
dUl a disponibilidade de divisas no Pilh. divisas essas que
permitiriam a aquisição de mercadorias no exterior. ou. alte.!.
nativamente, poderiam ser aplicadas no mercado internacional.

proporcionando alguma rrontabilidade.
O custo econõmico~socia1 se traduz nos difere.!!.

tes efeitos. sobre o nível de bem estar da sociedade, decor
rentes das medidas destinadas a gerar as divisas necesslirias

para atender ao custo financeiro.
Finalmente. o custo em' relação a soberania na

cional e aquele que a dívida provoca sobre o grau de vu1ner.,!
bilidade e dependência da Nação, comprometida tanto financei

ra como econômica e socialmente.

fonte: 11 9anco Central; 2)FHI,Wor1df.,;onoaicOut10tl1:..

1970 234

1911 J02
1972 J~9

19B 514
1'J14 652

197~ 1.498

191~ 1.811:1

1977 2.104
1918 2.696

1919 4.186

19tH) 6.31\
19111 9.11>1
198Z 11. 3~3

198.1 9.555

Neste sentido. a CPI não deu encaminhamento a

comprovação das graves denúncias recebidas nos depoimentos que
foram ouvidos. A publicação desses depoimentos. por si mesma.
prestarã ao Pais Um serviço. sobretudo porque, não obstante
toda a celeuma gerada pelas denúncias de irregularidades nas
transações fi nanceiras entre o Brasi 1 e bancos estrangei ros.

que teriam sido praticadas pelo Embaixador brasileiro e aI

guns de seus auxiliares na França. tais deniincias não foram
devidamente apuradas, pelo menos oficialmente, ou não foram

divulgadas. o que as torna inoperantes.

vio das exportações. que permite hipotecar exportações fut.!:!.

raso Por este sistema. as importações realizadas hoje só s!t
rão pagas no futuro. e as exportações feitas hoje já foram
pagas no passado. Admitindo-se um prazo medio de financiame.!!.

to de sei!> meses, levado ao extremo. esse sistema permite um
envidamento adicional correspondente ã metade do valor global

do comercio exterior. isto ê. ao valor total das importações

e exportações, ou seja. cerca de vinte bilhões de dõ1ares.si~

tema pelo qual não admito nenhuma importação. como o Banco

Central passou a não admitir. sem o financiamento externo. E
exi jo dos meus exportadores que busquem também fi nanci amento
e que. portanto I se hipotequem todas as exportações. Por esse
jogo contiibil. na verdade. a balança de pagamentos, em termos

de fluxo. passa a ser completamente diferentes dos dados co!!,

tâbeis publicados. porque o que está passando hoje não tem n!
da.mais a ver com a realidade. A partir do momento em que hi

potecamos o que será: exportado no ano que vem e estamos deve!!,
do o que já foi importado há seis meses. se não tivermos r!,
servas. nosso comércio podflf'ã ser paralisado a qualquer in!

tante, simplesmente porque todo ele está dependendo da boa
vontade dos financiadores externos. Esta é que e a verdade!
ra res~rva negativa; não aquela a que- se refere o Fundo Mon~

tãrio. Reserva negativa significa que a eco.nomia está opera.!!.
do com uma hipoteca completa no seu futuro, junto aos bancos
internacionais. Ela funciona agora porque obtem linhas de cr!

dito para financiar o que exporta. porque já recebeu o dinhei
ro do que exportou no passado. e o que importa desloca para a

frente. Esta situação. a meu ver, é que seria o verdadeiro
conceito de reservas negativas. fi a situação em que se colo

cou o Brasil; qu~ é de extrema gravidade. Os dados dispon!

veis da CACEX indicam, por exemplo. que em 1982 esse sistema

de pré-financiamento das exportações chegou a cobrir' pratic!

mente a metade das exportações do Brasi 1. Metade do que se ex
portou. na verdadê. já estavam hipotecada. pois jã se tinh;
recebido antes ll

•

De todos os depoimentos. porém o mais enfático

foi o do Coronel Jefferson Saraiva. autor do Relatório Sara.!.
va, comentado pela imprensa nacional.

Em linhas gerais, o mencionado documento info,!
mava às autoridade~ brasileiras que os representantes do Br,!!,.

sil na França teriam recebido comissão de um diretor do Banco
de Credito Comercial da França. por um montante de US$ 6 mi

1hões de dólares, para conseguir beneficiar o citado banco n;
contrato de financiamento para a Usina de Ãgua Vermelha. em
São Paulo.

O relatório informava ainda que os diplomatas

envolvidos teriam exigido uma comissão de cerca de sessenta
milhões de dólares (posteriormente reduzido para dez mi
lhões) na contratação do financiamento para as obras de Tuc.!!

rul. A não concordância daquele banqueiro com o valor pleite.,!

do o teria levado a denunciar tais irregularidades a alguns
funcionãrios da Embaixada do Brasil na França. inclusive ao

adido militar, o Coronel Saraiva, autor do Relatório que leva
seu nome.

A apuração detalhada de tais denúncias extraP2
lariam as funções da CPI. cujo trabalho buscou concentrar~se

no entendimento e na divulgação para·o Pais da "lógica dA da
iàeolol]ia da divida u e em propostas alternativas para sair de
sua armadilha.

O mesmo banqueiro I segundo depoimento do Cor.Q.

nel Dickson Grae1. em outra oportunidade. teria informado ao

Coronel Saraiva e a outros diplomatas brasileiros, que tran!
ferira vãrias comissões para a equipe do Embaixador Delfim.

De acordo com o Coronel Dickson. o adido militar ter~lhe-ia

informado que essas comissões estariam depositadas em conta
azul numerada em Um banco su{ço. na qual figuravam os ·nomes

de representantes diplomãticos na França.

Convêm lembrar que algumas das denúncias. s,!!

postamente cometidas no documento em questão foram reafir
madas ã CPI por alguns depoentes. A Sra. Mariza Tupinambã de
Oliv~ira. funcionãria da Embaixada. do Brasil, em Pads. ã ép.Q.
ca dos acontecimentos, di sse em seu depoimento que fora test~

munha de u.a reunião, ocorrida naquela cidade. entre diplomi!,
tas brasileiros. inclusive o adido militar~ e o banqueiro frc:!!.
cês Jacques de Broissia. do Banque Credit Comercial de Paris.
em que este teria dito: " ..• O Sr. Delfim Netto havia pedi"
do (a ele, de Broissia) 16 milhões de dólares de comissão p!

ra a Usina de Tucurul, o que foi negado. Anteriormente haviam

sido pagos seis milhões de dólares para a Usina de Xgua Verm,!

lha ll
•

Em outras palavras. se e verdade que não foram
apresentadas provas categõricas li! inequlvocas de tais irregu
laridades, não e menos verdade também que as autoridades g~

vernamentais nunca ofereceram elementos capazes de demonstrar
·a inveracidade de tais denúncias. Desta forma. pairam no ar,

ate o momento, a desconfiança e a suspeita de que as pr:ticas

ilegais denunciadas. se verdadeiras, em muito contribufram p!
ra a desastrosa pol1tica de endividamento externo. que ora s~

foca o Pals.

Em seu depoimento o Dr. Fernando Gasparial1 lem
brou que lOno contrato da dlvida de 1924 estão colocados 2% d;
comissão para o negociante. que era o Ministro da Fazenda do
PaIs 11 •

A realidade ê que as relações entre os funciQ.
nanos dos governos e dos bancos. depois de um periodo longo
de ocupação dos cargos e sobretudo em regimes autoritãrios.
onde não há prestações de contas efetivas. passam a criar i!!,

teresses próprios. de grupos. que se distanciam dos intere,!
ses publicos da nação.

Não se pode exp14car diferentemente, por exe!!!.
plo. o fato de que os negociadores em nome do Brasil aceita
ram "spreoas " superiores aos tolerados pela Polõnia. mesmo e;
seus piores momentos. Enquanto o Brasil pagava 2.25 a 2.5%.JXlr

empréstimos de curto e medios prazos. a Polônia pagava 1.8%
em empréstimos de longo prazo. Alem de que no Brasil são C.Q.

nhecidas outras concessões feitas. em cruzeiros. ~s filiais
de bancos, dentro dos acordos. por fora dos contratos.

Em seu depoimento o Prof. Dêrcio Munhoz 1e!!!

brou "ter visto na "Gazeta Mercanti1". há muito tempo. que um
banco estrangeiro exigia alguma coisa por fora. que era, por

exemplo. salas em um ediflcio cOllercial em São Paulo. QlI'er di
zero era algo em cruzeiros por fora, e eram imóveis. Existem
algumas coisas desse tipo. mas não se sabe realmente como e!,

ti sendo feita. a exigência. se não coisas contabilizadas ou
não e se é feito Ul'\ nome de quem. Talvez. pode ser ate do e.!!!,

presãrio. Ante Uma empresa que precisa de recurso externo.

renovação de empréstimo, evidentemente o banco tem um poder

de barganha muito'grande. o banco internacional. Então. há a
possibilidade de que 05 bancos estejam usando para si prQ
prios ou para dirigentes de bancos. Há essa possibilidade de

que instituições internacionais estariam exigindo. por fora.
alguma coisa em cruzeiros. inclusive em termos de imõveis c,2,
merciais".

blica inchado como conseqüência da entrada exagerada de reeu.!.

sos externos; porque não é poss1vel esquecer que a debilidade

financeira das empresas estatais jã decorria da irresponsabi
lidade governamental de forçã~las a entrar êm grandes proj~

tos, desnecessários e incompatlveis com as condições financei
ras do Pals, apenas com a finalidade de permitir a rol agem da

d1vida externa; porque em nome dessa debilidade e do peso h,2,

je da dlvida pública se acusam as empresas estatais de vilão
da histõria e se cortam indiscriminadamente os investimentos

publicos; porque quando especialistas do Pa1s inteiro sug!
riam a renegociação da dlvida, o Governo se negava ate a di~

cutl-la. porque, hoje, quando se propõe a moratória, o Gove!.
no éontinua empenhado em negã-la como solução, cometendo a i!!!.

previdência maior de colocar em risco a capacidade produtiva

do Pal~, pelas conseq·tiências da recessão sobre o sucateamento
do ativo fi"sico. sobre a desestruturação da mno-de-obra. sE.
bre o risco de rompimento da ordem social em decorrência da
sub-vida que grande parte do povo brasileiro está levando.

Um dos aspectos mais polêmicos do endividame.!!.

to externo dos pa1'.ses do Terceiro Mundo refere-se ãs denú!!..

cias de irrêgularidades administrativas que normalmente oco!.

rem nas relações entre funcionários dos governos e os banquei
ros internacionais. na troca de favores e concessões de comi!

sões.

Durante os depoimentos esta malha de intere!.
ses foi denunciada. especialmente pelo Jornalista Hélio Fe,!
nandes. que não apenas citou casos concretos de corrupção c.Q.
mo também apresentou a própria dlvida~ em sua dimensão como o

produto de uma grande corrupção.
Não e ilpenas a corrupção tradicional de usuf~

to de comi ssões que chamou a atenção dos depoentes. Foram ta!!!,

bem referidas formas paralelas de corrupção por meio da man!

pulação da verdade nas relações contábeis do Pais com o ext,!

rior. através do qual se escondia a realidade. O P~of. Celso

Furtado se refere a ~isto em formas extensa: "O Banco C,entral

procurou camuflar a situação re~l da balança de pagamentos,

fazendo com que os dados contãbeis publicados não trad~zi~m

os fluxos reais de pagamento. Mediante uma resolução do Banco

Central. estabeleceu-se que as importações. com raras exce

ções. somente seriam autorizadas pela CACEX com a garantia dê
finànciamento exterior. Por outro lado, introduziu-se o sist.!t

ma que Se chama de pre-export financing. de financiamento pr!

Forma-se assim. nas negociações. uma malha de

interesses beneficiando especificamente os banqueiros que c.Q.

bram beneflcios extrils para a concessão de empréstimos. e dos
funcionários dos bancos na medida em que estes bancos disp~

tam entre eles a possibilidade de fornecer o crêllito. E na me

dida em que o problema da dlvida se agrava, nas palavras d~
depoente Fernando Gilsparian, a preocupação dos nossos Minis

tros com a dIvida e tão forte que "ate parece que eles são di
retores dos bancos estrangeiros" ••. E de fato, durante as n~

gociações formam-se os laços que conduzem estes Ministros a
formalizarem suas .....inculações em importantes cargos das dire

torias desses bancos, no momento em que terminam suas fu;çõe;

públicas. e. para alguns, enquanto esperam voltar ao setor pQ
bl i co.

Ocorre portanto uma espécie de "jogo da amar,!

linha de bilhões". com os banqueiros e os funcionários salta!!.

do de um banco a outro e de um cargo a outro. trocandoMse de
funções mas conservando o objetivo final de maximizarem os
lucros dos bancos e os seus dnteresses pessoais em termo de
hierarquia e de fortuna.
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que o Poder Executivo da União gastari com Comunicações. Habi
taçio, Urbanismo. Indústria, Comercio. Serviços. Rthções E~

teriores e Trabalho. Além disso. o equivalente ao pagamento

de juros em 84 daria para saldar 10 vezes o deficit da Previ
dência e financiar 5 anos de todos os gastos previstos com a
previdência e assistência para 1985.

Estes dados permitem avaliar 11 dimensão do cu.!

to financeiro da dívida, mas não permite captar a dimensão de

seu custo econômico e social. aspecto que analisaremos a s,!
gui r.

2 - O Custo Econômico-Social

Como foi mencionado. considera-se como custo

econômico-social qualquer efeito negativo do custo fine.nceiro
da di'vida sobre o nivel de vida da população.

Para melhor apreender a dimensão desta ques

tão, ê interessante lembrar as consequências de uma divida ai

sumida internamente e as consequencias de uma divida contraI

da no exterior.

Ao obter um empréstimo. o empresãrio assume a

obrigação de pagar. ao longo de certo per'íodo. os juros e as

amortizações do capital obtido. Deverã. então. planejar seu

empreendimento para que proporcione um retorno capaz de ate!!

der às obrigações assumidas. Os juros a serl!m pagos serão CO!!

siderados como llcustos indiretos de produçio" e, como tal, s!

rão transferidos para o preço do produto. Isto significa que

o consumidor paga o custo do emprestimo contraido, ao adqui

rir o produto a um preço mais elevado. Caso o elllprestimo

tenha sido contra'ído em moeda nacional, a capacidade de ppgi",

10 dependerã do sucesso do empreendimento no qual esse volume

de recursos foi empregado.

Se o empréstimo foi obti do em moeda estrangei

ra, contudo, o seu pagamento dependerã, ainda, da obtenção d;

divisas para efetuar esse pagamento no exterior. Isso signifi·

ca que a geração de recursos no mercado interno não e condi

ção suficiente para cumprir as obrigações assumidas: além di;

50. o pais deverá dispor de divisas em quantia equivalent;

ao volulle de recursos a serem transferi dos para o exterior.

Em condições de mãxima eficiência. em que os

recursos oriundos da divida tivessenl sido utilizados para di

namizar a economia nacional, atraves da importação de equipa

mentos, materias~primas e bens intermediários, possibilitand~

uma produção capaz de gerar recursos e fornecendo as divisas

necessárias. por parte do próprio tomador dos recursos ou de

outras unidades produtivas. o fluxo de juros, embora represe!'.

tando um custo financeiro. estaria perfeitamente justificado~

sob o ponto de vista econõmico.

Lamentavelmente, no caso do Brasi 1, grande

parte dos recursos. da dtvida. foram utiHzados em ínvestime~

tos ineficientes. outros de longa maturação, ou silllplesmente

·na especulação financeira. Desta fona, o pagamento dos em

préstimos contraidos em moeda estrangeira determina a necess1

dade extra de geração de divisas. 1'I1êm do volume necessário

para financiar as compras de bens e serviços no exterior. No

Brasil, o esforço destinado a atender a essa necessidade l~

vou ã implementação de poHticos econõmicos que atingem pro

fundamente a popl.l1ação do Pais, através de diferentes efeito;.

r importante salientar que não se pretende

atribuir ã divida externa toda a responsabilidade por esses

custos. O que se tenciona e destacar que a priorização conc!

dida ã necessidade de pagar os juros e amortizações, se não e
responsãvel pelo surgimento destes custos, aguça-os e impede

que medidas sejam tomadas para resolver as questões internas

no interesse daqueles que compõem a nação: a população bras,i

lei ra.

a) Queda da Produção e do Hivel de E]'IIIprego

Obviamente. uma da~ for1l'.íl.s de obter as divisas

necessãrias para atender ao pagamento dos juros sobre a dTvi

da externa, é através do saldo favorável na balança come.!:

cial. A obtenção desse saldo positivo passa, naturalmente. p!

la ampliação das exportações, bem como pela contenção ou red..!:!,

ção das importações.

Como foi enta ti zado, no capitulo V, a poli" ti ca

econômica ortodoxa ~ que norteia as diretrizes impostas pelo

nu aos paises endividados - confere UII papel de destaque ã
redução da demanda global como meio de obtenção de superãvit

na balança comercial. Assim. uma série de instrumentos de P.Q.

Htica econômica vêm sendo utilizados no Brasil com o objeti

vO de reduzir a demanda interna. Como o aumento das export.,!

ções tem sido insuficiente para compensar o efeitõ negativo

da redução da demanda interna, 11 consequência tem sido a qU!

da do Produto e no nl'vel de emprego, caracterizado na rece,!

são.

A severidade da recessão. que jã se estende

por quatro anos consecutivos, ê claramente ilustrada pela t.,!

bela abaixo: o declinio do PIB, per capita, estilllado para 1983,

foi da ordem-de 5,7% e a projeção apresentada para 1984 I sug~

re que esta tendência se manterão

TAlELAV1.1

aRASIL_,IODUTOlllTEINOBRUTO
1919-1913

,1I1,reçO$ '11 I PrtÇO$ hu dO ~~~~~;Jio UB per-(.~ Defhtor

~~r:w:ôu
te 1979 ~~e~::~e~

plta-tu.de l.p1T~ltc

Cr$bIlIlD" crucl.ento

191' 5,311 &.311 11&.1'8 1011.0

19.11 IJ.lliJ li.1&~ '" 119.1156 ',' 114,6

1981 15.&31 5,661 '1,5 122,0211 ~4,O 3B4.8

1982 50,IIS 6,122 O,, 125,05'.1 -1.5 755.9

198J" UI.OS5 6.510 -J.2 128.173 -5,5 1.159,5

"Dldo$ 'reli.lftlrn

IBIE/Fat, CO"J~ftt~rI EeonNltn,

yol. 38, nQ li. Jlln~o/84

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento

A queda acumulada da produção industrial, nos

ultimos três anos, fi da ordem de 11.4'1:, o que conduz a prod..!!

ção do setor a um nlvel inferior ao atingido em 1979.

Obviamente, um decllnio do produto da magnit..!!

de apresentada, repercute fortemente sobre o nlvel de empr!

go. O emprego no setor industrial, c.onforme cálculos do IBGE,

declinou em 7,2% em 1983. Alguns ramos foram atingidos com

mais sevel"idade do que outros. Quedas mais pronunciadas foram

registradas na industria mecânica (- 15,4%), minerais não m!

tãlicos (- 12,7%) e equipamentos eletricos e de comunicação

(- 11.6%),
A flESP apresenta dados assustadores com rel2,

ção ao crescimento do desemprego em São Paulo: a paralização

no mercado de construção civil e a diminuição no ritmo da rei
lização de obras publicas em consequência da queda nos progr2,

mas de i nvestimentos muni ci pa i s, estadua i s e federa is, provo

caram uma redução no nlvel de emprego industrial, no Estado

de São Paulo. da ordem de 8% em 1983. Um total de 135.000 e!!!

pregos foram eliminados. e se somaram aos 53.000 de 1982. A

FIESP calcula que, de dezembro de 1980 ate janeiro de 1984.

o nível de emprego em são Paulo declinou em cerca de 23%.

Enquanto isto, graças a pressão demogrãfica) a

oferta de força de trabalho para o setor industrial tem cre~

cido em mais de 4% ao ano, o que torna as estatlsticas menci,!!.

nadas ai nda mai s al armantes.
Certamente que o aumento do desemprego no s~

tor organizado da economia repercute imediatamente sobre o s~

tor informal, onde um volume maior de pessoas passam a disp.!:!.

tal" as jã reduzidas oportunidades de remuneração desse setor.

Em decorrência, tem aumentado, nos centros urbanos, o nível

da marginalidade e insegurança.
A tabela abaixo reune alguns dados sobre o nQ

mero de desocupados e subocupados no Brasi 1. para as seis pri.!!.

cipais regiões metropolitanas. onde são realizadas pesquisas

domiciliares mensais. Comprova-se, mais uma vez, o agravame,!!

to de subutilização da força de trabalho no periodo 81/84.

TABELA VI. 3

BRASIL REGIOES METROPOLITANAS DE RECIFE. SALVADOR. BELO HORIZONTE,

RIO DE JANEIRO. S~O PAULO E PORTO ALEGRE. INDICAOORES SOBRE OESOCUPACM

1978 - 1986

REG IDES OUT - OEZ OUT - OEZ AGO AGO
1978 1981 1983 1984

REGIDES METROPOL ITANAS

TAXAS (% sobre PEA)

Desocupados 3,21 6,75 S,76 9,89

Subocupados 4.30 6,01 7.32 8.18

Desocupação Total 7,51 12,76 16,08 18,07

NOMERO OE PESSOAS (mil)

Desocupação total 858,8 1678.0 2 291,5 2 698,2

~

TAXAS (% sobre PEA)

Desocupados 2,27 4,92 6,43 7,28

Subocupados 10.49 11.93 12.56 13,43

Desocupação Total 12,76 16,85 19,29 20,71

NOMERO DE PESSOAS (mi 1) 5 665,5 8 163,7 9 835.3 10 869,5

Fonte: Eichemberg, LoC. Oliveira, I.C e Camargo, L.F, lia questão

do Desemprego no Brasil e os Programas Especiais de Empr~

go" CNRH/IPLAN.

fonte dos Dados Originais: PNAD - IBGE (1978 e 1981)

NOTA: Estimativas para 19 78 e 19B1 e projeções para 1983/1986

do SPR/CNRH com base nas tendências de 1978 a 1983.

o vol ume de pessoas desocupadas e subocupadas,

que atingiu 858,8 mil em 1918. nas seis regiões metropolit!

nas, jã somavam mais de 2.2 milhões por volta de 1983. Para

o Brasil. essas cifras situam~se em torno de 5,6 milhões

9,8 mi lhões. respectivamente. As projeçQes indicam que em

1984. 10,8 milhões de pessoas estarão subutilizadas no Pais, o

que equivale a 19,3% da PEA prevista para o ano em questão

como depõem os autores (Eichemberg. Oliveira e Camargo) no

artigo "A questão do Desemprego no Brasil e os Programas E!,

peciais de Emprego", esses "atuais quase 10 milhões de desoc.!!

pados no Brasil constituem uma parte da inadiãvel dívida s~

cial dos brasileiros, uma vez que incluem ao menos quatro mi
lhões de trabalhadores diretamente atingidos pela retração da

atividade econômica no t~iênio 1981/1983".

o crescimento do nivel de desemprego cria de

imediato uma forte tensão social. pelo empobrecimento daqu!

1es que perdem seus empregos. A1em di sso) o. desemprego força

naturalmente o nível salarial para baixo, agravando a situ!.

ção daqueles que ainda conseguem manter o emprego.

Esta situação, que decorre diretamente do pr~

prio esforço nacional para pagar a divida, ve-se agravada

quando o Pais ê obrigado a recorrer ao FMI.

r um fato histórico, observado internacional

mente, que a assinatura de ll cartas de intenção ll com o FMI e o

cumprimento das medidas que esta Instituição recomenda, têm

imp1ícado no acirramento de conflitos sociais. rebeliões pop!:!.

lares e a consequente repressão, com mortes e prisões. Isto

também ocorreu recentemente na Republ i ca Domi ni cana onde. em
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dois dias de violência, 40 pessoas foram mortas e grandes d!,

nos materiais foram provocados. A ocorrência de tais distú.!.

bios não decorreu de uma coincidência histórica. nem e, como

diz.em os funcionários do Fundo, consequêncía das mesmas c a..!!

sas que levaram o Pais ao FMI. Na realidade. o ato de reco!.

rer ao Fundo tem, obviamente. causas próprias, mas as medidas

indicadas pelo Fundo, em vez de servirem para solucionar os

problemas existentes, com -um reduzido custo social, co nc e..!!.

tram-se medidas no objetivo de gerar excedentes para o bala,!!

ço de pagamentos e agravam as questões sociais.

r certo que o fMI não se impõe ou se insinua

nos paises; os países recorrem ao Fundo na procura de apoío

para suas políticas de recuperação. Mas. e preciso ter prese..!!.

te que: i) o convite ao Fundo decorre de uma opção govername..!!.

tal, onde o pagamento da dívida detêm a prioridade central de

todos os objetivos do Governo;ii) o Fundo, ao tentar l1 a judar",

segue rituais e estratégias que, necessariamenteJ tem desemboci

do em graves conflitos sociais que desestabilizam os países

do Terceiro Mundo ou requerem o uso do autoritarismo.

As consequências são inevitãveis. Tornando as

variãveis sociais perversas, como o nivel de desemprego, a r!t
dução do poder aquisitivo apenas como numeros estatísticos, o

Fundo provoca as condições finais para as explosões sociais

que jã estão obviamente latentes.

Não se trata aqui de saber se as condições l!

tentes explodiriam de qualquer forma, mas sim de salientar

que a divida tem provocado a ida ao Fundo e o FMI tem funci.Q.

nado como detonador dessas explosões ou da instauração de r~

gimes autoritãrios preventivos.

b) Queda do Poder Aquisitivo

Os instrumentos util izados pelo Governo. para

obter a redução da demanda, levam ã queda do poder aquisitivo

da população que, assim, com uma renda menor, irã comprar m~

nos.

Entre tais instrumentos de politica econOm1ca

estã a política salarial. Embora a luta contra a inflação t!.

nha sido o argumento utilizado para justificar os sucessivos

Decretos-Leis de regulamentação dos salãrios nos últimos 2

anos, parece óbvio que o objetivo central dessas regulament!

ções tem sido contrair a demanda interna. Isto e inclusive r!

conhecido pelas próprias autoridades e pelo FMI, embora com o
artificio de que e através da redução da demanda que a infli

ção pode ser controlada. Este enfoque da política econômica.

como foi visto no capítulo IV, se baseia em princípios teõr.!

cos superados e desenvolvidos com base nas caracter1sticas

das economias desenvolvidas. Na verdade, durante as discu~

sôes em torno dos Decretos de política salarial ficou tecnic!

mente demonstrado que a inflação brasi leira não e causada por

sa1ãrios. A utilização de tais políticas. oscilando em seus

detalhes, mas mantendo a mesma meta de reduzir o poder aquis.!

tivo da população, permite, pois, supor que o objetivo c e.!!

tral e reduzir a demanda interna. forçando o setor brasileiro'

a orientar-se para o mercado externo.

A tabela VI. 4 foi construida para ilustrar

as perdas sofridas pelos assalariados em diferentes faixas

de remuneração. Observa-se que as faixas de menores salários,

embora apresentando alguns ganhos em relação ao INPC, sofrem

perdas de renda real se a comparação ê feita entre seu sal!

rio atual (coluna 4) e o salãrio de 79 reajustado pelo fndice

Geral dos Preços (coluna 6). Com relação ao valor atual do

seu salãrio e o valor de 79 reajustado pelo INPC, as perdas

se fazem sentir nas faixas que recebiam. em 79, o equivalente

a 15 ou mais salãrios-mlnimos. Sem duvida, as perdas maiores

foram sofridas pelas faixas de salãrios mais elevados. Aqu~

les que recebiam em 1979, um salário equivalente a 40 sal!,

rios mínimos. tiveram sua remuneração reduzida a menos da m!

tade, ao longo do período 1979-1984. r importante destacar

que o exemplo construido ao tornar os meses de maio e s~

tembro como data-base para os reajustes, minimiza as perdas

sofri das pelas várias fa ixas, uma vez que toma como refere,!!

cia o salãrio mini mo jã reajustado.

TAlEtA'I1.4
I ....UL 'UOA DO POOU ,!.QUIUTlVO liA,> OIfEREIlTE'i FAIXAS

SALARlAn EIITRE 11"10/19 E IIAIO/1I4

rah4S "e u- V.lordo uli hlorf••• lo/ vllore.ulol Vllore••• tol PERO"'~ CANIlO~

H:~I.I::llj:t rIo e. ulo/79 (::c cnrlgfdo '::0 fG;;~~Y~"o
/B4(o•••pt!

~~/~:iCr$ ele 19 c.çio d. hglJ ::Ç!~;;Urjo .. tnt.ol (11 ("
p, Taçio ulutar IGPi D

11g.nttl

('J ('l ('J

1 l.UIl.OO U.999.00 122.1011,00 115.067.00 " -,, -.1104.(1) 169.9U,OO 3&5.'14,1111 3~'>.20&,till " -,
S 11.340.011 449.995,00 610.540,00 518.850.00 " .1Z

" 12,680.01) U9.990.00 1.UI,OSO.00 919.191.0(1 , -u
15 34.IHO.OG 1.349.nS.OG 1,831.li20.0G 1.2lJ.J41.GO ., -"
" 45.360.00 1.199.980.00 2.442.160,00 1.653.H4,OO ., _"
" %.nlO.OI) 2.l49.U5,OO 3.052.700.00 1,1I01.5U.OO ." -u

" 61l,040.011 2.699.910.00 J.6U.~40.011 t.835.lJZ,OO _" ."
" 79.]80,00 3.149.95S,OO 4.ln.7110.00 1.119,6J6.00 _" -50

" 90,nO.00 3.599.9'0.00 ~.1I84.120.00 1,934.941,00 ." _"
rlllltn: 'l&d&~<iu dIo lltPC.; tr.CEi u.dt.ç~u. <l~ lll.'-llt. Cllllj~l\t\ln (CllM.ict., tutllS lt.lI&h.
I, v.rl.ç.i.o dlllNPCIIO ptrtodo urço/79 -urço/i!l4

2. Varlt.çio do IGP-DI nO p.rtodo urço/79-urço/B4

Olls .. rv.çou· No, ruJ~Hu ~..utnh nio se considerou o~ 'gln~o~ de prod~thld.de· ponTuh
~ob • h9hhçiio que uUllelf'11 11. ·pho· e lIio u. ·ttt"·. <00.0 It~al.""tt.

A perda do poder aquisitivo sofrida pela pOPE.

lação brasileira se refletiu. obviamente, no seu padrão de

consumo, at'ingindo mesmo o padrão alimentar. A este respeito,

i! Tabela VI. 5 e bastante ilustrativa.
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TA8ELA VI. 6

* Deflator: IGP - DI
1 - Dados de Orçamento
FOHTE DOS OADOS BRUTOS: FIBGE, Anuário Estatistico do

8RA5IL. 1983

. Cabe acrescentar que no periodo 79-83, a rece!
ta tributãria do Governo, proveniente dos impostos arrecad,!
dos, apresentou uma queda acullluTa da de 11,55% ( ... 7,40% eM 80,

- 6,84% em 81,2,89% em 82 e - 15,001: em 83), sendo que os
{tens que mais contribuiram para·essa queda foram IPI e i.po.!
to sobre importil'ções, como pode ser observado no Boletim Me!!,
sal do Banco Central. de obril 1984.

se-moeda, elevando as operações com tltulos públicos que, por
sua vez, pressionam a taxa interna de juros e dai o nivel g~

ra 1 dos preços.
Finalmente, cabe lembrar o efeito de outras

medidas visando redUZir as importações, como depôsito previ o
compulsório, teto às importações do setor público, incidência
do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - nas operações
de câmbio de importação. dificuldades administrativas para li

obtenção de guias de importação.etc, que, atraves do impacto
inflacionário atinge o poder aquisitivo da população.

c) Redução dos Gastos do Governo

4.07

21,36

2,71
2.10

-1,16

12,87

-8.90

3.87

-17.33

-7.59

VARIAÇM PERCENTUAL

EM RELAÇM AO ANTI

RIOR

415-.731

432.649

525.044

539.293

550.654

544.244

614,303

559.619

581.295

480.555

444.508

RECEITA REAL TOTAL

Cr$ MI LHOES OE 79

RECEITA REAL TOTAL DA UNIM

1974 - 1984

ANOS

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983 1

19841

A viabilização de saldos positivos na balança
comercial tem exigido que uma extensa rede de beneficios seja
oferecida aos exportadores. A fim de induzir os produtores
nacionais Il buscarem o mercado externo e tornar seus preços
competitivos no mercado internacional, o Governo oferece-lhes

isenção da quase totalidade dos impostos - Finsocial, Imposto
de Renda da Empresa, IPI, alem de oferec!!r um prêmio adido
nal sob a forma ·de credito para cobrir outros impostos. -

Isto permite que o preço final de um pro·duto
brasileiro vendido no exterior custe o equivalente a 63% te
seu preço no .ercado interno. Mas, para tanto, o Tesouro Na
ciona 1 ve-se obrigado a um sacriflcio que neste ano deve s;
!õituar ao redor de US$ 6 bilhões. Isto sem considerar di ver
sos outros benefIcios. como aqueles derivados da BEf1EX, e d:;
sistema de "draw-back", que oferecem incentivos fiscais para
o financiamento de investimentos a.. custo operacional destina
dos ã produção de bens a serem exportados. ' -

Como conseqüência, a receita do Governo, ji
atingida pela .recessão da economia provocada pela retração
da demanda, se contrai ainda mais. A tabela VI. 6 mostra a
evolução da receita real total da União no perlodo de 19]4 a
1984. Observa-se que a partir de 1979, a União passa 11 apr,!
sentar1em illguns anos, taxas negativas de crescimento da r,!
ceita; o menor =fndice de crescimento se refere ao ano de 1983
que é, em parte, explicado pelo fato dI. inforJJIaçáo se ref!.
rir ao orçaMento e não ao efetivamente arrecadado. Meslllo que
se suponha uma diferença de 10% entre o previsto e o arr(!cada
do (em 1982, essa diferença foi de 6,8t), a receita Real d;
União, em 1983, seria inferior àquela arrecadada em 1977.

o resultado final e a redução das verbas dest!
nadas ã manutenção de escolas, hospitais e demais atividades
que beneficiam diretamente a população. A tabela VI. 7 MO,!
tra a despesa da União COIR algumas funções que possuem car!

ter social. Os gastos com Administração e Phnejarrlf~nto apr!.
s.entam uma clara tendência de queda nD perlodo dI! 1979 e
1984. Cerca de 50% desses gastos são transferências da União;
portanto, a redução nesse montante significa maiores dificu!
dades para os Estados e MuniClpios na manutenção da sua estr!!,
tura administrativa. Isso ilftplica na queda da capacidade de~

prego e de pilgamento de salãrios ao!> funcionãrios públicos e.!
taduais e municipais, sobretudo naqueles Estados que dependem
da União, Uma. vez que possuem limitada capacidade de arrecad,!
çào dentro do ce:'ltralismo federativo que caracteriza a estr,!!.
tura de finanças publicas do Pais. Os gastos COIII Educação e
Cultura, apresentam crescimento negativo em ·três anos do p.!
rl0do: 1980, 1983 e 1984. Apesar das tnforllações de 1983
1984 se referirem a orçamento, elas lIIostram uma significativa
redução nesse tipo de gasto; em 1983, as despesas da União d,!

. veriam ter sido 61% maiores do que o valor orçado para aquele
ano, a fim de manter o mesmo nivel do ano anterior. O valor
das despesas reais da União com Habitação e Urbanismo, após
1979, não atingem o mesmo nivel daquele ano. O mesmo ocorre

ajustamento".

tos de transporte e de energia exercendo, assim, pressão s.Q.
bre os preços finais de todos os bens.

Por outro lado, a desvalorização eleva os cUi
tos financeiros daquelas empresas que tomaram recursos em moe
da estrangeira, com duas conseqüências: a ~entativa de repa!
sar a elevação dos custos para os preços dos produtos, geran

do, portanto, um componente inflacionãrio e a tentativa d~
reduzir outros gastos não financeiros, provocando redução de
salãrios.

Alem das desn,lorizações cambiais o maior i.!!!,
pacto inflacionário decorre do fim dos subsidios a certO$ bens
bãs i cos importados, como o trigo.

Os al imentos constituem elementos bãsicos do
indice de custo de vida. e o crescimento de seus preços se re
fTete sobre o indice geral de preços, contribuindo para.o pr~

cesso inflacionãrio. ,Para mascara~ esta realidade econõ..ica J

o Governo se utiliza dos expurgos, manipulando os índices, o
que e mais uma demonstração do seu cariter autoritãrio.

Efeito similar ã redução dos subsídios sobre
Os bens de primeira necessidade importados, e o que ocorre em
consequência da politica de tarifas dos serviços públicos. Den
tro da extrategia de controle do deficit público, o Govern~

tem reduzido a transferência de recursos para as empresas es
tatais prestadoras de serviços. Como decorrência, as empresa;
elevam as tarifas cobradas pela utilização dos seus serviços,
o que se espalha por toda a economia, gerando pressões infla
cionãrias adicionais. -

O governo tem também aumentado todas as formas
de taxação sobre o consumo e os salãrios, obviamente com obje
t i vos fi 5 ca is, equi 1i bra r seu orçamen to, sobretudo depois da-;
imposições do FMI. Estas medidas r@percutem e. perdem, sobre ·0

nlvel de demanda interna ~ uma veZ que reduz a renda pessoal
disponivel e eleva os preços dos produtos consumidos - o que
faz pen!>ar que estQ também é um objetivo. Esta interpreUção
ê reforçada pelo fato de que, nos últimos anos, o orçamento
financeiro tem se mostrado superavitãl"io, não justificando,por
tanto, a necessidade de elevação das receitas. -

O aumento dos tributos indiretos eleva os pr!
ços dos produtos e atingem de forma indistinta a toda a pop..!:!.
lação que consome os produtos tributados. E os tributos dir!.
tos têm atingido, sobretudo, as pessoas flslcas da c1asse 1If!.
dia. que têm perdido rapidamente seu poder aquisitivo, uma
vez que seus salãrios são reajustados a nlveis inferiores
taxa de inflação e são fortemente atingidos pelo imposto de
renda. A perda de poder aquisith'o representa menor demanda
interna, com conseqUência, recessivas, mas funcionando como me
canismo. de pressão para o redirecionamento das vendas ao e~
teri or.

A poTltica monetária adotada pelo Governo ta!!!,

bem estã relacionada ·com a d'ívid~ externa. A conten....... ção drã,!
ti ca dos meios de pagamentos, em execução da força das deter
minaç.ôes do FMI, estã dentro da estrategia tradicional e mon!

tã'ria de combate ã inflação. Contudo, numa conjuntura COIll uma
taxa de inflação de 200%. uma expansão monetária da ordem de
90% si9nifica uma forte reduçio dos meios de pagamentos e o
Seu efeito é a elevação da taxa de juros, refletindo·se. por
tanto, na demanda interna. Esta rididez da po11tica rnonetãri;
foi comentada pelo depoente Flivio Picora: IINa pol'ítica mone
tãria prebndemos manter a expansão da moeda hoje (novembr~
de 1983) em torno de 90% e, para o próximo ano, entre SO
602:, o que pode ser uma restri çâo extremamente grande se
inflação não cair". A contenção dos meios de pagamento ê,
assim, mais uma medida eficiente para a contenção da demanda
agravada, atraves do aumento da taxa de juros, redução do ni
vel de investimento público e privado e, conseqüentemente:
da renda.

Por outro lado, a "poHtica de exportação a
qualquer custo" com o objetivo de pilgar serviço da dividaalêm
de limites recomendáveis, gera uma outra pressão fnflacion.[
ria, devido a entrada Tlquida de dólares no Pah, 'mpHclln~

do sua transformação em cruzeiros por parte das autoridades
monetãrias. Para isto,o Governo ê obrigado a emitir1llt-edaeu.qU!

Efeitos ainda mais graVes tiveram as maxidesva
lorizações, realizadas por duas veze!; nos últimos anos. Emb;
ra possa ser reconhecido que. em 1979, o cruzeiro estava s-;;
pervalorizado em decorrência da inflação interna e da imprev1
dente politica, a primeira maxidesvalorização e sobretudo -;
segunda foram real izadas em niveis e com obJetivos que iam
alem da procura de reencontrar uma paridade de preços. As m2.
xi desvalorizações tiveram por objetivos uma redução dos pre
ços internos relativamente aos externos, elevando assim as e-;'
porúções e reduzindo as importações. Um efeito direto foi, p:;
rêm, a redução da demanda interna, sobretudo deVido ã fo·rt~

elevação dos preços dos produtos importados e daqueles produ
tos nacionais com forte conteúdo importado. -

O impacto inflacionãrio da desvalorização foi
reconhecido pelo depoente f.lãvio Pêcora quando se referiu ã
maxidesvalorização de 1983. llProcedeu-se então a uma desvalo
rização do cruzeiro de 30% em 18 de fevereiro. Conquanto o;
rêsu1tados obtidos na receita de exportação tenham mostrado o
acerto da medida, era necessãria admitir o impacto que a maxi
desvalorização teria sobre o nivel de preços internos". -

O Diretor da ãrea externa do Banco Central, Jo
se Carlos Madeira Serrano, tambem reconheceu o impacto infl~
cionãrio da segunda maxidesvalorização de 19 de fevereiro d-;
1983: "Além disso, como conseq'üência de diversos fatores, en
tre os quais a maxidesvalorizaç'ão de fevereiro, enchentes n;
Sul do País e prolongada seca no Nordeste, a taxa de inflação,
foi acima das projeções originalmente adotadas no programa de

A~OS Consumo Global Consumo per cãpi ta Exportação
(mil ton. ) (quilos) (mil tonel adas)

1977 2.268 20.5 217
1978 2.318 20.4 148
1979 2.140 18,4 118
1980 1.991 16,7 190
1981 1.886 15.4 315
1982 2.019 16.1 398
19B3 1.880 14.5 500
19841 1.800 13.5 500

tros efeitos.

A poTitica cambial dos últimos anos também se
insere no conjunto de medidas responsáveis pela queda no P.2,
der aquisitivo da população. Utilizadas como instrumento de
apofo às exportações. as freqüentes desvalorizações do cruze f
ro têm efeitos imediatos de caráter inflacionário, atraves d;
encarecimento das importações e da elevação dos custos finan
ceiros das empresas com dívidas no exterior. Na medida em qu';;
a política salarial não permite que as rendas dos trabalhado
res acompanhem a el evação dos preços, a grande maioria da p~
pulação sofre perdas que se traduzem em redução do poder de
compra.

As desvalorizações do cruzeiro têm, ainda, o!!,

Juros mais elevados significam maiores dificul
dades para a aquisição de automõveis e outros bens que são:
em geral, comprados atraves de financiamentos. Mas significam
tambem o encarecimento de equipamentos e mãquinas, desestimu
lando, portanto, os investimentos. Esta poTitica atende, ai
sim, aos objetivos buscados pelas autoridades econômicas: a
redução da demanda por bens de consumo e a redução dos inves
timentos, cuja expansão exigirão elevação nas importações d;
equipamentos e insumos e provocaria um efeito multiplicador

que dinamizaria a economia. Mantem-se, portanto, a coerência
perversa da poHtica econômica do GOYerno que, elevando os ju
ros internos. induz c1 economia a buscar recursos no exterior~,
$imultaneamente, reduz a demanda interna, tudo dentro da estra
tegia de pagar a dívida a qualquer custo. -

As facilidades especulativas financeiras, por
sua vez, servem ainda ao propôsito de redução da demanda, na
medida em que a elevada rentabilidade atrai. racursos que, de
outra forma, iriam engrossar a demanda de consumo ou de bens
de capital.

Neste contexto situa-se a politica financeira
que, através da articulação das taxas de juros internas às
taxas internacionais, para mostrar a·atratividade dos empre!
timos externos, elevou os cUstos dos financiamentos, atuando
no sentido de tambem reduzir a demanda.

Como a pauta de importações do Brasil apresen
ta uma rigidez e está constituída fundamentalmente pelo petr~

leo, trigo e bens de capital, bens essenciais para q Pais,
quando o Governo desvaloriza o cruzeiro, encarece o preço de.!
ses bens e, dada a sua essencialidade, esse efeito se espalha,
reduzindo o nivel básico de vida e gerando uma pressão infla
cionãria sobre toda a economia. O exemplo tipico ê o petrõle:;:
o seu encarecimento via desvalorização cambial eleva os cu!.

1977 - 1984

Brasil: Consumo e Exportação de Carne

Bovina

Fonte: FGV, Cacex e Condepe, reproduzido da revista Exame,
nQ 306, Jul./B4.

TABELA VI. 5

A queda no consumo de carne, global e per capi
ta, não causa espanto quando se verifica que, em 1977, p;
dia~se adquirir 47 quilos de carne com o salário minimo vige;
te, enquanto que, no 19 semestre de 1984, este salãrio ê SUf1
ciente para adquirir apenas 26,4 quilos. -

Sob o ponto de vista dos objetivos almejados,
contudo, a Tabela VI. 5 reflete o sUcesso das politicas imple
mentadas: as exportlJções de carne cresceram significativame;;
te no periodo 1981-1984, contribuindo para a obtenção de divi
sas. A alimentação da população passou. assim, a ser, consid~
rada menos importante do que a divida externa.

A queda no volume de vendas do setor comercial
denuncia tambem a perda do poder aquisitivo da população. Pes
quisas da FIESP indicam que, em dezembro de 19B3, o total da~
vendas do comércio varejista de São Paulo havia caido em cer
ca de 18,8% em relação ao mesmo mês de 1982. No Rio de Janef
ro, a queda foi da ordem de 36,2%. Os supermercados, qUê s;
caracterizam pela venda de bens essenciais, foram também sev!.
ramente atingidos. Na grande são Paulo, suas vendas cairam em
8,5~ em 1983.

Esses dados demonstram que não é à toa que os
empresãrios defendem, atualmente, uma altera'ção na politica sa
la ria 1. Neste sentido, a admissão, pelo Poder Executivo, d;
possibilidade de mudanças nos índices de reajustes dos sal!
rios, no momento em que o saldo da balança comercial atinge
as metas impostas pelo FMI, corrobora a interpretação aqui
exposta. Embora a inflação mantenha os elevados patamares que
se deseja combater, a reformulação da política salarial passa
a ser aceita.

Outras politicas econômicas, implementadas no
periodo recente, por força de priorização concedida ao objeti
vo de atender ãs obrigações contraídas com a divida externa:
contribuiram para diminuir o poder aquisitivo da população.
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com o item da Saude'e Saneamento. que sofreu. no periodo,dois
anos consecutivos de crescimento real negativo. Para os gas
tos com Assistência e Previdência. verifica-se que a União~
praticamente, não aumentou seu montante real no período de
1979 11 1984. de tal forma que pudesse melhorar o atendimento
ã população e fazer frente ao deterioramento das condições de
vida, apesar do fato de que o Governo aumentou o percentual
descontado sobre a folha de pagamento destinado ã manutenção
do sistema de previdência do Pais.
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d) Distorções na Estrutura Produtiva e no Abasteci
menta Interno

Ao ser obrigado a exportar. para pagar a divi
da. o Pais canaliza recursos para a produção de bens voltado;
ao mercado externo, o que nem sempre coincide com os tipos de
produtos condizentes com as necessidades da população naciQ.
nal e com a melhor utilização dos nossos recursos.

Primeiro, porque alguns dos produtos que com
põem a pauta de exportação são intensivos em capital. Segund~
por~ue a produção agricola. ao priorizar a produção de soja,
cafe, cacau. para a exportação. com o fim de criar renda que
pague a divida, leva a Nação brasileira a canaliza,r trabalho
para o exterior e, mais ainda. imilbiliza outros recursos. c,2,
mo a terra e especializa sua estrutura produtiva. em um per.
fil tecnolõgico voltado às necessidades de consumidores
trangeiros, em detrimento de culturu básicas voltadas
abastecimento alimentar interno.

Sacrifica-se, assim, a populaçiio brasileira,que
passa a sofrer escassez de produtos básicos. com a conseqüe!!.
te tendência ã elevação dos preços. Isto foi claramente per
cebido em 1983 com as exportações do milho, que escasseou
no mercado interno, trazendo graves problemas tanto ao seu
consumo direto, como ã sua utilização como insumo, especial
mente na avicultura. No caso do lIlilho, para corrigir a polfti
ca que levou ã exportação, o Governo foi obrigado a impo~
ti-lo a preços bastante superiores aos que tinha obtid-;;
nas exportações, para evitar graves problemas de abastecimen
to. -

A agricultura voltada para o mercado interno.
sofrendo os efeito!> negativos da poHtica agrlcola, libera
mão de Obra que se desloca, em parte. para os centros urba
nos, alimentilndo o setor informal com um numero crescente d-;
trabalhadores não qualificados. Isto porque. na cidade,
construção civil. que poderia absorver esse contingente de
mão de obra. também estã passando por uma fase crítica. na m!
dida em que o Governo reduziu 05 seus gastos. os salários f.Q.
ram fortemente arrochados, e o sistema financeiro de habit,!
ção se encontra em cri se.

. Esta distorção tem se verificado também no par
que ln~uS~r~al. No caso da industria de alumlnio, por exempl~.
par~ Vlabl11Zar as ex.porhções, a ec.onomia assumiu a implan
taçao de uma infraestrutura de elevadíssimos custos mas sem
uso alternativo. Este perfil produtivo, voltado para o merca
do.ext~rno. adquire uma inércia própria, cuja modificação i;
pllcara em transtornos econômicos e politicos no momento em
que o pagamento da divida deixe a prioridade que hoje recebe.

_ Alêm dos instrumentos jã em vigor para estimu
10 as exportaçõe!> e redução das importações. o Governo disc~

te ainda novas medida!> que poderão ter graves conseqüência;
para o a~astecimento interno. E" este o caso da liberação das
exportaçoes dos produtos agricolas que poderá ser adotada
apesar das restrições de alguns participantes do processo de
cisõrio. -

A liberação das exportações tenderâ a favore
cer o desvio ~a produção em direção ao ;;r~'~do externo, ond;
os elevados nlveis de renda da população e os salãrios dos
trabalhadores agricolas permitem e requerem preço!> superiores
aos nossos; Com a liberação das exportações, nossos bõias~fri

as continuarão com seus salârios baixos, os empresários agrf
colas se beneficiarão dos preços externos, obtendo lucros e;
cruzeiros que engrossarão as especulações do mercado financei
ro, enquanto 05 banqueiros internacionais receberão os dõl;
res provenientes das exportações agricolas. A sociedade brasi
leira arcarã com a escassez de alimentos, agora exportados
e com a elevação dos seus preços, sem perceber que este custo
decorre da lógica do endividamento externo e das polTticas p.!.
ra pagar a divida.

Por outro lado, o saldo positivo da balança cQ

mercial exigiu ainda uma diminuição das importações. o que

fO~ obtido através da queda do-nivel de atividade econômica,
alem de restrições diretamente il'llpostas. O gr1ifico abaixo. r,!
produzido. do Boletim Informativo do Banco Central. ilustra e,!
te ponto.
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Como se sabe, as importações brasileiras são
constituldas. em grande parte,. de bens essenciais ã produção.
Sua queda pode, portanto. comprometer a capacidade produtiva
futura, principalmente com relação ao nível tecnológico.

As altas taxas de juro interno, favorecendo as
atividades especulativas, são tambem responsâveis por distar
ções na atividade produtiva. A perspectiva de ganhos eleVado;.
sem nenhum risco. desestimula 05 investidores a aplicar no
setor produtivo, desviando a poupança para o mercado financei
ro. EII'I conseq't1ência. reduz·-se o nivel de investimento e d;
emprego, o que compromete não sõ o presente como o futuro da
economia brasileira. O crescimento da relação fluxo financei
ro/PIB nacional. que passou de 24,3%, em 1980. para 40,4%, e~
1983. sugere que deve estar ocorrendo um processo de transfor
mação de ativos reais em financeiros e/ou a não conversão d;
ativos financeiros em ativos reais, ou. em outras pala'tras.
desvio de capital do setor produtivo para o setor financeiro.

3 - Seguranea Nacional

Mesmo em condições otimistas, o atual nlvel da
dIvida externa brasileira e as perspectivas de nossas disponi
bilidades llquidas de recursos em divisas, indicam que dura;
te as próximas dêcadas, o Brasil ainda serã um Pais comprometi
do com os bancos internacionais. -

Para que e!õte prazo seja reduzido seria neces
sário ampliar o saldo do balanço de pagamentos. o que é impo;
sivel sem que os demais paises decidlil:m importar muito mais d-;;
Brasil ou o Brasil decida reduzir ainda m,ds suas importa
ções. Estas alternativas são pouco provâveis ou demasiado cu;
tosas. conforme já foi visto. Da .esma forma, para reduzir ;
prazo seria necessãrio reduzir ainda mais as taxas de juros
internacionais, o que depende de decisões do exterior.

Desta forma. qualquer que seja o cenãrio pr!,
visto para o futUro próximo, parece claro que as próximas ge
rações estarão comprometidas pelo nível da diVida contrard;
nos ul timos anos.

Seja qual for o esquema viável de pagamento, um
brasileiro recem-nascido em 1984. completarã 30 anos com o
Brasil devendo ainda dezenas de bilhões de dólares, apesar de
não ter qualquer responsabilidade com a divida contraida. Man
tidos os atuais esquemas de pagamento. 05 jovens que nascere;
no ano 2.000, completarão a maioridade pagando ainda a ~tual
d,vida e submetidos a poHticas recessivas que tornarão suas
condições de vida mais diflceis .do que as atuais.

Isto demonstra que salvo mudanças firmes que
invertam o atual esquema de: anãlise e submetl1Jtl.a dfvida aos in
teresses nacionais. a Nação, como um todo, manterâ, ao long~
de sua história futura. até bem avançado no próximo seculo,

lima dependência em relação aos banqueiros internacionais.
que impedirã sua autonomia e soberania.

Se as conseqUências das medidas do Fundo são
imediatas e õbvias para qualquer observador descollpromet.ido
com as concepções deste órgão. uma outra ameaça paira sobre
a soberania nacional. de forma mais camuflada, mas nem por is

to menos grave. Trata-se da clara ameaça que a dlvida provoc~
sobre o patrimônio nacional, tanto em termos de recursos huma
nos- e de capital, <:omo tamb-em sob-re os re<:ursos naturais. -

E' um fato que a recessão atual e o reajusta
menta imposto ã ec~nomia t'êm gerado um desemprego\ não apena;
sobre as camadas nao-qualificadas e semi-qualificadas de tra
balhadores. mas tambem sobre as camadas mais qualificadas e;

todos os nlveis. O desemprego dessas camadasJPor sua vez, alem
do custo social implícito, representa uma clara deterioração
do pat.rimõnio de recursos humanos da Nação. uma vez que. sem
exercer suas atividadesl um trabalhador qualificado tende rapi
damente a perder sua formação. que é esquecida ou desatualiz~
da.

Da mesma forma, a ociosidade dos equipamentos
dep~eci~ rapidamente as instalações industriais que, sem pr.Q.
duzlr 1veem-se impossibilitadas de financiar a manutenção, r~

posição e modernização.

Atualmente, devido a recessão generalizada.
provocada em grande parte pelo compromissos gerados pela divi
da e agravada pela polltica de ajustamento,preconizada pelo
Fundo, o parque industrial brasileiro se encaminha para uma
rãpida depreciação f" obsol~ência tecnológica quelno momento
de sua recuperação

1
requererã um esforço adicional de toda

economi a.
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Finalmente, ainda mais grave por suas cons!,
quenciBs irreversiveis, pesa sobre a Nação brasileira uma se
rie. ameaça de ver-se alienada de parte de seus recursos natu
rais que. em vez de serem usados na dinamização da economia:
são exportados com a finalidade explícita de pagar juros {n
terminãveis, derivados de uma dlvidi! exagerada. Tudo se pass~
como se a Nação transferisse recursos naturais e trabalho sem
receber qualquer pagamento. Isto pode ser observado em diver
sos projetos. como o de Carajãs, onde o Governo investe eno;
me quanti da de de recursos na formação de uma infra-estrutur;)
que servi rã apenas para facilitar a exportação de minerios,
com pouca geração de emprego de mio-de-obra e sem que a remu
neração obti da pelas exportações traga benefícios econõmico-;
para o País. uma vez que ela é imediatamente canalizada para
o pagamento da dlvida.

A desapropri ação de recursos que se dâ desta
forma e tão grave que permite a hipotese de que os empresti
mos realizados na decada de 70 e a elevação cià"tifxa-'de- juro~
e do preço do petrõleo, teriam um papel que iria alem da c.Q.
brança de juros e se inseria em uma estrategia mais ampla
dos palses industrializados) interessados em inviabilizar o p~

gamento da divida para, dessa forma. permitir o saque aos re
cursos naturlis dos paises endividados, em nome de uma dfvid;
que, de resto. jã teria sido p_aga na corrente de elevados
juros e taxas de "sprE!ds".

Diversas manife!>tações publicas nos pafses de
senvolvidos têm insistido .. que a transferência de recurso;
dos palses endividados seria a forma correta para saldar a dl
vida. A própria Primeira Ministra da Inglaterra manifestou r;
centemente que esta seria a sail:la para o problema. e não um;
nova ordem econõmica. como propõem os habitantes do· Terceiro
Mundo.

Modernamente. não seria fãcil aos palses credQ

res transferirem parte de nossos territõrios para suas re,!
pectivas nacionalidades. como foi rea.lizado no passado, do
que um ex.emplo e a venda do Alas<:a, pela Rússia end'tvidada. En
tretanto, jã há indicios de que. sem mudar de nacionalidade~
estes territorios brasileiros estarão durante muitas decadas
futuras produzindo soja, cafe, minerios e bens industrializa
dos para serem transferidos aos mercados das economias do~
pal ses desenvolvi dos.

VII - PROPOSTAS

problema da divida externa e um problema global e.
portanto. basicamente politico, decorrente de um estilo de de
senvolvimento. de uma forma de administrar a economia e de
uma concepção de relações internacionais. Nesse sentido, e um
problema que diz respeito ã estrutura interna da economia e da
sociedade brasileira, e é um problema mundial que deve ser vis
to em toda a sua dimensão de relações internacionais.

Ao mesmo tempo, caso vista em sua globalidade. a di
vi da não e apenas um problema. Seria tambêm a grande chance da
sociedade perceber o erro de uma opção incompatível com a reali
da de de seus recursos e, portanto. a grande oportunidade dest;
sociedade redefinir seus rumos.

De fato, a divida externa e todos os problemas cons~

qUentes demonstram que a sociedade brasileira deve reorienter
seu modelo de crescimento. o estilo de administração de sua ecQ.
nomia, e sua política externa.

O acentuado crescimento da d'fvida externa brasileira
tem resultado. basicamente. da aceitaçio passiva. pelas autori
dades bra'sileiras dos ultimos anos, dos mecanismos e normas eco
nômicas decididas e implementadas unilateralmente pelos pahe;
ricos; nesse sentido ele e um reflexo da dependência e submis
são a mecanismos de ajustamentos gestados nos paises desenvolvi
dos em benefici o dos mesmos. -

A outorga passiva de legitimidade a esses mecanis-
mos. conjugada a nivel interno a uma politica econõmica leviana
e imprevidente. que promoveu a alocação de grande parte desses
recursos em empreendimentos de discutivel prioridade do ponto
de vista econõmico, sobredimensionou as inversões em inúmeros
setores em detrimento de outros, e estimulou a especulação fi
nanceira. decorr~ndo dai grande parte das causas e fatores ali
menta dores da divida externa brasileira.

()o ponto de vista do estilo de administrilção. a divi
da e a comprovação dos riscos de uma economia administrada se;
compromissos com a sociedade. sem transpariincia dos atos públi

cos, e de forma suficientemente impune para jogar, irresponsa
velmente, com o futuro do Pais, enquanto os governantes brinca;
de produtores de milagres e beneficiam-se criando uma sociedade
desigual. onde a maioria vive no subconsumo, e uma minoria, gra
ças aos recursos fãceis da divida, vive no superconsumo. Are;
disto. o estilo usado permitiu aos governantes beneficiarell-se
de comissões e outras formas de corrupção. caracteristicas das
relações com o sistema financeiro internacional.

()iante disso. qualquer proposta que vise solucionar
o problema da divida externa, não pode se limitar a considera
ções de ordem econômico-financeira, mas deve também enfrentar
o problema poHtico naciollal e internacional. para evitar que o
~ais não volte a ser irresponsavelmente comprometido..

A compreensão dos mecanismos de sua formação e acel,!.
ração, sua estrutura e legitimidade são euenciai.s, nesse con
texto.

1. - OS MECANISMOS DE ACElERAÇ~O DA DIVIDA

()entl"e os mecanismos de aceleração da divida externa
brasileira sobressairam-se nos iiltimos anos a lIa dministração ll

dos preços dos produtos comercialil.ados no mercado inte\"nacio-
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leis)";

{;ONSIDERANDO que:

CONSIDERANDO que:

acordoConstitui~iio de 1967, Tomo III. p.l1S), "qualquer

6. nos acordos celebrados com o Fundo l-lonetârio

Internacional. especialmente na cláusula 2.13, "b", alíneas

"o País pode renunciar aos apanágios de sua soberania se sua

Const1 tuiçào expressamente o perfii til". 11;

"i" e "iii" (lauda 82 e 83). do Acordo Dois, o Brasil

obriga a não invocar. para eximir-se à não observância inte-

gral do acordo. sups eventuais nulidades ("i") , mesmo que

derivados de absoluta incapacidade ou falta de personalida

de legal dos bancos financiadores e de seuS representantes

no ato ("lii").

pressamente. a celebração de "tratados, convenções ou ajus

tes que comprometam a dignidade da Nação":

5. como ensina o Pro~. Sérgio FerTaz. Conselhei-

ro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

econômicos ou tratados de comércio. tratados consulares) nem

sequer a distinção de fundo (tratados-contratos, tratados-

1 e 2. da Lei nQ 1.079/50, definem os crimes de responsabi li,

dade contra a existência da União, praticados pelo Presiden

te da República e pelos Ministros de Estado. vedando-se ex-

COMISSÃO PARLA.'IENTAR DE INQU~RITO DA D!VIDA BFASILEIP.A E DO

ACORDO Fm/BRASIL

4. a Constitui çào da Repüb J ica, em seu artigo 82,

inciso 1, e os artigos 4Q. inciso t. 5Q. item 6 e 13, itens

abril de 1950, que vedam "contrair empréstimo, emitir moeda

corrente ou apólices. ou efetuar operação de crédito sem au

torização legal". e "alienat' imáveis nacionais ou empenhar

rendas públ icas sem autorização em lei";

3. a assinatura de acordos com o Fundo ~Ionetãrio

Internacional. envolvendo a celebração de empréstimos exter

nos, !oem a aprovação pr~via. ou sua ratifi~ação pelo Congrc~

so Nacional, bem como a admissão de penhorabilidade de bens

do patrimônio do Brasil e do Banco Central, na eventual exe

cução de débitos decorrentes dos referidos acordos. configu

ra crime de responsabilidade contra a guarda e legal empre

go dos dinheiros públicos, capitulado nos artigos 49 e seu

inciso VU. e 11. itens 3 e 4, da Lei n9 1.079, de 10 de

z. na lição de Pontes de Hiranda (Comentiiricl; ii

Brasília, 10 de setembro de 1984.

A Comissiio Parlamentar de Inquérito da Câmara

dos Deputados. destinada a investigar a dívida brasileira e

I) acordo Fi·II/BRASIL, com base no relatório final "elaborado

e nos elementos extraídos dos depoimentos que lhe dão base,

1. o art igo 44, inciso I, da Con!>t i tuição da

República. combinado com o artigo 81, inciso X, atribui ao

Congresso :'Jacional competência exclusiva para ratificar,

rejeitar COnvenções e atos internacionaiS celebrados pelo

Presidente da República;

interestatal, inclusive de participação em organizações

pra-estatais ou interestatais. está sujeito ã aprovação do

Congresso Nacional. ~ão importa o nOMe que se dê ao acordo

(tratado. convenção, acordo. declaração, protocolo). nem

classificação ou discriminação (tratados políticos, tratados

ma forma como as taxas de juros; o FMI e os bancos governamen
tais internacionais tenham suas políticas e normas reformadas
para entender e atender as especificidades e interesses das ecE.
nomias dos paises do Terceiro Mundo.

d) Finalmente. serã necessãrio que os países endi
vidados entendam a íntima relação existente entre o endividame.!!,
to e a estrutura perversa de suas economias montadas na procura
da imitação simplista. das economias desenvolvidas. e que, em
função desse entendimento redefinam seus objetivos nacionais e
reformem suas estruturas econômicas. adaptando-as às necessida
des de seus povos e às disponibilidades de seus recursos.

Isso implicaria. de imediato. na definição de um pa
tamar real llIinimo de recursos externos. necessário ao financia
mento das atividades produtivas intern~s. em consonância com os
objetivos da nova politica econômica. Os montantes de serviço
da afvida e amortizações que o Pals pagarh em cada periodo se
ria diretamente proporcion!ll às quedas de juros e dos preços de
importações e. inversamente proporcional aos aumentos dos pre
ços das exportações.

c) Para que estas 1 inhas gerais de uma estntêgia s!,
jam cumpridas. serã absolutamente neces!iãritl uma combinação dos
interesses dos paise!õ endividados. no sentido de definir uma n.Q.·
va ordem econômica. onde: os fluxos fitlanceiros internacionais
!iejam disciplinados em defesa dos interesses das economias na

cionais, e não conforme o livre jogo dos interesses especulado
res i os pr~ços das matérias primas sejam estabi 1izados. da mes-

b) Simultaneamente ao expurgo dos elementos ilegíti
mos da dívida externa. na acepção em que o termo vem sendo uti
lizado. devem ser estabelecidas medidas de defesa contra a el!
vação e a flutuação da taxa de juros e a deterioração das rela
ções de troca.

Como essas variãveis são controladas externamente, a
estratégia brasileira de renegociação deverã vincular o pagamen
to do serviço da dlvida e sua amortização às suas oscilações. -

A criação de um fato politico como sendo a única for.
ma de induzir alterações no processo de negociação da dívida e~

terna. assentando-o em novas bases e. principalmente. incorpo
rando 05 governos dos países ricos nesse processo. foi defendi
da por di versos depoentes da CP I.

A incorporação dos governos dO!i países centrais no
processo de renegochção ê essencial para Que se consiga rever
ter ou atenuar alguns dos mecanismos de propagação de dívida que
são a contrapartida de mecanismos de politica econômica por
eles adotados.

A recusa atê agora manifestada por estes governos de
envolverMse nas negociações, sob o argumento da divida externa
do Terceiro Mundo. do ponto de vista dos credores. ser um pro
blema econômico e privado e como tal deve ser equacionado com os
banqueiros, deixa clara sua posição de não alterar esses meca
nismos.

A expressão formal do fato poll'tico é secundária: mo
ratõria. suspensão unilaterial transitória dos pagamentos exte;
nos, propos ta uni lateral de pagamento!> ou outras denominações.-

Da maior relevância e definir as novas bases sobre
as quais o Pais irã negociar e isso implicarã em definir com amO
plo respaldo social. novos objetivos da politica econômica. n·;
ta-J;e de iniciar um novo processo de negociações com uma propo~
ta concreta de uso alternativo dos recursos," particularmente
dos recurso~ e.xterno!i. proposta essa embas.ada nUma polltica eco
nômi ca que pri-vi 1egte ma ior eqoi dade saci a i e dimi nui ção da vul
nerabilidade da economi'a às pr·essões e'Xternas; uma politica ca:
paz de retomar o cresctmento econômico. reduzir o desemprego e
amenizar a inquietação soci'al.

As bases políticas e econômicas são condições primor
diais para a solução do problema da dívida. mas apenas as ba:
selO, sobre i1!i quais devem ser definida,; as formas financei'ras
de saldar os compromissos. Esta solução. para ser eficiente. d!
ve. porem, inverter radicalmente a metodologia presentemente
utilizada pelo Governo brasileiro. de conformação passiva às d~

terminações do sistema bancirio internacional.
Atualmente. a usolução" financeira anumada a cada

curto período de tempo, parte do hiato de recursos formados pe
las necessidades de dõ1ares para o cumprimento das obrigações
previstas nos contratos de empréstimos e. a partir disso, num
ajustamento de toda a economia. em funçâo desses objetivos.

A90ra, tratar-se-ia de. invertendo o metodo de trab!.
lho, definir os objetivos e as condições econômicas internas. e
a esta definição ajustar as condiçõe$ de pagamento. taxas de ju
1"05, periodos de carência. prazos de amortização, sem sacrifí:
cios sociais. nem sobre a estabilidade e a segunança da Nação.

4. - ESTRAHGlA DE RENEGOCIAÇM

a) O estabelecimento de medidas compensadoras aos m!
canismos responsáveis pela aceleração da. dívida externa brasi
1ei ra dos til timos anos pressupõe um conhecimento previ o do seu
montante legítimo. Este. como visto. não deverá considera .. : os
recursos financeiros e equipamentos não ingressados no Pats, e!!!.
bora contabilizad05 nas contas externas do Brasili as cornf!;sões
pagas aos negociadores; as parcelas dos "sprEf'ds", que não refl!.
tem taxas de risco de mercado vigentes ã epoca da contratação
dos empréstimos; e o capital de risco disfarçado em dlvida das
filiais das empresas estrangeiras.

Para que seja apurado o valor não legítimo da divida
externa brasileira. propõe-se a constituição de uma comissão

mista com representaIJtes dos três poderes.
Para tanto. serã necessário ouvir aqueles que, em n.Q.

me de qualquer tnstituição publica ou privada brasileira, parti
ciparam de assinatura de acordO!i financeiros internacionais nos
quais o setor público oraslleiro tenha se comprometido como av.!.
l1sta.

O trabalho desta Comissão consistiria também em ana
lisar a possibilidade jurídica de reduzir o montante da dívida
pela sua denúncia como improcedente. dado que as condições im~

postas que serviram de base para seu cilcu10 careceriam de uma
legitimidade. Obviamente. a própria definição dessa legitimida
de implicará em complexas anãlises e, sobretudo. de pressões P.Q.
líticas na redefinição do quadro legal. Hã. porem. bases éticas
que permitem levantar suspeições sobre as condições sob as ~lHI.fS

são fi rmados os contratos.

seguem.

na1~ pricipa1mente através do comercio inter-firmas. pelos gra!!.
des grupos de compradores e vendedores. as crescentes barreiras
protecionaistas impostas às exportações brasileiras. principal
mente pelos países ricos e a resultante da politica de eSC8asez
de divisas. praticada pelo governo norte-americano!i ou seja. a
elevação da taxa de juros internacional.

O primeiro desses mecanismos exerce seus efeitos atr,!

ves da evolução dos preços das exportações e importações brasi
leiras e. portanto~ através dos termos de intercâmbio. Esse ín
dice caiu praticamente ã metade entre 1977 e 1983. do que rei
saltou que as importações tivessem que ser crescentemenh fina!!,
ciadas pOr creditos externos. Elllbora deva ser questionado o de!,
tino dado ã grande parcela de recursos externos; isso não elim!
na o caráter perverso desse mecanismo de administração dos pre
ços no comercio internacional.

A defesa das economias ricas contra as exportllções br,!
sileiras teve e continua tendo um efeito restritivo sobre a capi!.
cidade de importação auto-financiada do Bra!iil.

A polltica de escassez de divisas. implementadas des
de 1978 pelo governo norte-americano com o objetivo de cobrir
seus elevados déficits orçamentário e comercial. foi e continua
sendo um fator acelerador da dívida brasileira. por sustentar e
levadas taxas de juros internacionais. taxas às quais a maioria
dos contratos de financiamento e empréstimo brasileiros estão
atrelados.

O primeiro ê que o Brasil não repudiará sua divida
externa: honrarã' a tohlidade das dívidas nas quais incorreu de
forma legitima•.independentemente. do ma. uso freqijeDtellente di!.
do a esses recursos pelas autoridades econômicas brasileiras.

O segundo suposto e que um governo de base popular e
não comprometido com o sistema financeiro internacional. não

prosseguiri legitimando passivamente e assumindo o ônus das po
líticas de ajushmento decididas e implementadas pelos países

tentra i s. elll detr1'mento do processo de crescimento do Brasi 1.
Trata-se d~ ir alem da condenação formal desses mec!

nismos que vêm forçal}do os patses endividados a transferir re
cursos para subvencionar a prosperi da de dos ri cos. como afi rmou
o chance1er brasileiro n!l abertura da 39~ Assembléia Geral da
ONU~ contrapondo est~atêgias. p'ropostas e mecanismos concretos
de defesa contra el es.

SU!itar' sua ação e expurgar a divida de seus compone!!.
tes dúbios e ilegltimos são atos politicos qUe terão de ser as ...
sumidos por um futuro governo democrãtico.

3. - AS PREMISSAS DA RENEGOCIAÇM

Dois supostos bãsicos orientam as propGstas que se

Em todos os paises do Terceiro Mundo, a contabiliza
ção dos montantes da divida têm sido contestados ou postos em dli
vida pelas autoridades nacionai!>. no momento em que tentam conf~

rir os dados levados pelos Bancos Internacionais e seus BAncos
Centrais. com a rea1idade da entrada de divisas decorrentes. Por
outro lado. a própria contabilização tem merecido suspelçoes por
parte de muitos estudiosos que contestam as bases dessa contabi
1idade.

DiversOS mecanismos permitem a conservação destes re~

cursos no exterior. sob a forma de comissões pagas aos prõpriõs
negociadores ou recursos que entram e saem imediatamente graças
a mecanismos financeiros e monetários estabelecidos especifica
mente para propiciar este vai-e-vem. Os futuros governantes de
vem ter uma consciência exata do valor devido. através da deter
minação do total de desvios contabilizados na divida, ainda que
sem entrar no País. e que deverio, portanto. ser abatidos do mo!!,
tante ofi ci a1i zado.

Com. diVida não reconhecida devem ser considerados
também os reCUrSOS não interna1izados. correspondentes ao valor
dos estoques de mercadorias que não interessam ao Brasil. deposi
tadas em portos e fãbricas no exterior. uma vez que a "compraM
das mesmas foi apenas um mecanismo contábil com a finalidade de
justificar empréstimos em dólares. cujo objetivo era pagar dívi
das anteriores. Em uma proposta de renegociação da divida. o ara
sil deve apelar a instâncias e tribunais internacionais. no sei
tido de que estes equipamentos sejam devolvidos !lOS seus forne
cedores, e seus débitos descontados do montante da dívida cont,!
bilizada. Outro componente ilegítimo da divida e a elevada taxa
de risco cobrada pelos bancos internacionah.

Estas estão muito acima da realidade das perdas de
correntes de empréstimos não pagos. t sabido que os "spre&ods" cE.
brados como preteJ.to para posslveis coberturas para emprestimos
arriscados não têm qualquer base em r;'5cos e perdas na histõria
do Sistema Financeiro Internacional. Dito de outra forma. os
bancos não têm sofrido perdas. mas impõem seguros contra esta
ameaça não existente. Neste sentido, o pãís pode dispor de uma
base 'ética que lhe permite considerar como uma sobretaxa ilegi
tima. todos os pagamentos anteriores pagos por conceito de ta
xas de risco. Esses valores poderiam. por isto. ser tomados co
rno remessas livres contabilizãveis como amortização e, portanto.
abatidos do total da dl'vida estimada. na definição da dl'vida f!
al a ser reconhecida.

Um outeo componente da dívida externa cuj!l legitimi
dade caberia questionar e o endividamento das filiais da empre
sas estrangeiras com suas matrizes ou agentes financdros assE..
dados. Essa dlvida, que representa cerca de 20% da dívida ex
terna total. por efetivamente constituiu-se numa forma dhfarçi!.
da de capital de risco. deveria ser objetG de uma renegociação
com essas empresas. com vistas a não onerar as contas externas
do Pais.

2. - OS COHP9BENTES ILEG!T1HOS DA O!VIDA
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7. os acordos celebrados com o Fundo l-Ionetãrío

8. as cláusulas 4.02.n, 8.07.c e 8.0S.b fun

dgm uma penhorabilidade antecipada do patrimônio público, p!!.

ro. garantia da eventual decisão arbitral e/ou judicial, col,!.

dindo com o artigo 117, da Lex Fudamentalisj

1(2), 8.07.c (lauda 132) e 8.08.b (lauda 136 do Acordo Dois

- jungem o patrimônio do Brasil e do Banco Central a qual

quer execução do pactuado t col idindo com os princípios cons~

titucionais implícitos da inalienabilidade, imprescritibi1i~:

d:tde e impenhorabilidade do patrimônio público e, na forma,

do artigo 67 do Código Civil, sem leí anterior que o permi~.

para quem:

22. mesmo os autores mais liberais não aval i

2am os executive agTe~ents como apl icávei.s em nosso direito

CoTtstitucional j no m5ximo, mostram tolerância em certos ca

sos em que não se coloca em jogo ou er.1 risco a so:,crania do

País. Donde não estar desatualizada a lição de João Barbalho,

23. efetivamente, o acordo assinado com o Fu!!

do Monetário Internacional, não ê de importância secundária,

nem se alinha entre as hipóteses em que os tratadisttls menos

rigorosos tratam de admitir o acordo firmado apenas pelo Ex~

não ç1a alçada do Poder Executivo emPE-

nhar !!!..o~ .E!,0.E!.i.2. a responsabilidade da Na

ção, criar-lhe compromissos. obrigá-la, ainda

que em permuta de vantagens, a ônus e encar

gos. Por isso ficou reservada ao Congresso N!!,

cional a ratificação dos njustes, convenções

e tratados feitos pelo Presídente da Repúbli

ca, o que redunda em corretivo e garantia con

tra possíveis abusos, contra a má compreensão

e o c.omprometimento dos altos interesses na

cionais." (grifamos nós);

05

embora17. o emérito jurista Afonso Arinos,

procurado abrandar o rigor deste princípio, admitindo

reconheça essa. tendência do direito norte-americano, entende

que tal não deve acontecer no Brasil, mesmo porque os

que o princípío em questão faz par:te, tr:Jdicionalmente, de

toda a. nossa. vida repuhlicana, constando de todas as Cartas

Constitucionais, 3 partir da de 1891, com insignificantes v~

dações de est i lo redacional;

16. é inegável que a prútica internllcion3.l tem

minoria do Senado invalidar os tratados - li, o que, evident~

mente, não se dá entre nós;

~3!;TC~ments,1<tstTeadosna experiência norte-americ~

na, onde ~l'pesar do rigori~mo constitucional quanto ã obriga

toriedade da submissão dos tratados ao crivo do Legislutivo,

se passou a defender a autonomia do Executivo para firmar,d~

finitivamente, em certos casoS, os tratados internacionais;

executive agreements nos Estados Unidos surgiram em função

do que denomina "vício insanável constitucional - poder da

(laudalntel'nac1.onal - es;pecia\mente as cláusulas 4.02.n

9. a admiss50, gelo referido _4cordo Dois,

cláusulas acima referidas, da incidência da e,::ecuçâo do pac

tuado, sobre bens 'Patrimoniais do Brasil e do Banco Central,

configura a prática de crime de responsabi !idade contra

segurança interna do País, previsto no artigo 89, item 7, da

Lei nÇ' 1.079, de 10 de abril de 1950, por "permitir" de

formo expressa ou tácita, :1 infração de lei fedc:ral de ordem

18. paTa o renomado tratadista pátrio como p:1_

ra outros também expressivos estudiosos da matéria, a Consti.

tuição brasileira, em relação à competência para decidir, em

definítivo, sobre os tratados, deve ser interpretada restri_

pública", por contrariar o disposto no Código Civil, 3rtí-

go 67, que estabelece a inalienabilidade dos bens públicos

da Uniiio, dos Estados e dos Municípios, sem lei anterior que

o perr.:i ta.

tivamente, ou seja, em qualquer hipótese o referendt.!!!!

faz necessãrio;

se

cuti\'o;

24. significa, ao contráTio, ajuste em tOino

dos pontos mais importantes para a a vida nacional e, pelos

seus tennos, uma rendição incondicional do p;lís 005 desígnios e~

ternos, no mais completo aviltamento de nossa soberania, co-

CONSIDERANDO que: mo o salienta o já citado pJrecer da OAB, da lavra de insinne

jurisota pátrio;

10. mediante a assinatura de acordos com o Fun-

do Monetário Internacional, o Brasil se compromete, conforme

as cartas de intenções firmadas, a submeter~se ã orientação

do referido organismo internacional, abdicando dos mais com~

zinhos princípios de soberania e do brio nacional, com b fi

to de conseguir empréstimos externos que, ao final, se des

tina.r quase exclusivamente ao pagamento dos juros da ext.rav!!,

g<1nte e ilegítima dívida externa em que afundaram o País;

impostos pelo Fundo Monetárío Internacional, e nos quais as

assessorias dos órgãos nacionais tudo endossaram, adotando

até como que formulário da entida.de financeira, abdicando da

forma nacional de redigir e dar parecer (nos referidos aco!.

dos quem mai~ zelou pela legalidade e legitimidade, por in

crível que pareça, foi o assessor jurídico norte-americano,a

levantar dúvidas e se fUitar a assumiT posição jurídica so

bre 05 pontos do acordo que, em seu entender, não seriam ju

ridicamente normais e aceitáveis, conforme consta nos itens

3.e a 3.i, laudas 495/9), constituem sério comprometimen-

19. o ilustre internacionalista Haroldo Vala_

CONSIDERA.'JDO que:

26. no tocante às relações comerciais

República Popular da Polônia, depoimentos diversos prestados perante

a CPI por ilustres personalidades brasileiras, principalmente pelo Exm9

Sr. Embaixador Oswaldo de Meira Penna, demonstram a ocorrência de in!:,

gularidades na concessão, pelo Governo do Brasil, de constantes aumentos

de créditos ãque le Estado, sem a cons.eqUente correspondência de sua cre

dibilidade cconômico~financeira;

27. a concessão irregular dos referidos créditos

racterizaria a prática de crime de responsabilidade contra a guarda e o

legal emprego dos dinheiros públicos, capitulado nos artigos 49 e seu

inciso VII, e 11, itens 3 e 4, da Lei nl? 1.079, de 10 de abril de 1950;

28. na referida concessão irregular de crédito exis

tem indícios de benefícios auferidos por empresa ligada a integT3ntes da

alta cúpula da Administração Direta;

lizados i

25. o acordo em questão significa um atentado

contra a Constituição e contra a existênca da União, devendo seis sig

natários ou mandantes, no âmbito interno, ser criminalmente responsabi.

que

aprovação

privada do Poder Executivo,

sem ficarem sujeitos ã

pelo Congresso ~acional";

de atos que, segundo seu entendimento, estariam isentos de

·'a - sobTe assuntos de competênc ia

20. o mesmo jurista segue enumerando uma lista

homologação pelo Congresso Nacional:

seguintes termos:

verdaàeiramentE:l excepcionais, os

acol"dos internac ionais que se po

dem celebrar por notas reversais,

rar restritivamente, ("orno casos

dão contesta com veemência, e Levi Carneiro, ex-consultor j!!

rídico do Ministério das Relações Exteriores, minimiza nos

"Sou, por todas as considerações !.

cima expostas. levado a conside_

termos11. esses acordos, todos vazados

to da soberania nacional);

VOj

alguns ajustes internacionais, a exemplo do que ocorre com

I e 81, X;

Brasllia, 10 de setembro de 1984

CONSIDERANDO que:

29. o depoimento do Exmi? Sr. Cel. Raimundo Saraiva

Martins, prestado perante a CP!, - corroborado em vârios de seus itens

pelos dero:imentos dos Exm:>s. Srs. Generais 5ylvio Castro Coelho Frota e

Léo Etchegoyen, da Exm.~ Sr~ Mariza Tupinanbâ de Oliveira e do ExmQ' Cel.

Dickson l.\elges Grael - {ornace indl'do5 de rrátíca do crime de

corrupção passiva, previsto pelo art. 317 do Cõdi~o Penal,

combinado com o art. 327, i!.:.,..1!.:., por elementos ligados ã

representação diplomatica do Brasil em Paris;

RESOLVE:

Recomendar o encaminhamento ao EXmo. Sr. Pr~

(:urador Geral da Republicada presente representação, com os

inclusos documentos, para a adoção das medidas processuais

e jUdiciaiS cabíveis, COm o enquadramento dos responsãveis

por sua prãtica, nos crimes acima configurados.

deste,caso concreto, era de se exigir ou não a anuência

aduz que "em face dos textos constitucionais brasi leiros, foI.

çoso é reconhecer, como regra geral, que os tratados qualquer

que seja o rótulo com que se apresentem, DEVEM SER APROVADOS

PELO CONGRESSO NACIONAL, para o fim de obriparem o Estado a

seu cumprimento e de se incorporarem ao direito interno;

da em vigor; e - de promessa de r~

ciprocidade em ·matéria de extradi_

sem a audiência do Congresso Nacional paTa verificar se, no

ponto de importância secundária

não sejam de importância transcen_

~; b - para exeçução aplica_

ção ou elucidação de dúvida sobre

de algum tratado; c - de

21. o mestre José Pereira Torres, a seu turno,

embora "dmita a anál ise casuÍstica dos tratados celebrados

~ visando apenas manter o

mesmo estado de coisas oU estab~

lecendo base;; para negociações fu_

turas; d - de prorrogação, ou mo

dificação, de acordo executivo Ce_

lebrado por notas reversais, ain~

ção. ";

de

que13. a par de todas as imposições externas

12. o artigo 59, item 6, da Lei n9 1.079,

ajustes que comprometam a dignidade da Naçãoll
;

14. de pouco ou nada vale o argumento de que

afronta a soberania nacíonal e a dignidade da ;~açiio e fazem

de submeter os referidos acordos 30 referendum do Legislat,!,

va, conforme determina nossa Carta Magna, em seus artigos 44,

nhum momento, ,levaram ao conhecimento do Congresso Nacional,

cujos membros são, na conjuntura. presente, os únicos l.ídimos

representantes do povo, os termos das negociações e deixa.ram

10 de abril de 1950, considera crime .de responsabilidade co,!!

tra a existência da União ·'celebrar tratados, convenções

os executive agreements, prescindem do referendum legislatl:,

TllstejaT o Pode. Executivo, agrava-se ainda mais a posição

das autoridades brasi leiras signatúrias, posto que, em ne-

15: quanto ã necessidade desse referendum do

Congresso Nacional na hipótese sob exame, há-de se lembrar
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PARECER DA COMISS~O ver um a:nplo d.elJ..~t.c Eobre o tcr,la da Dívida ExLerna. Pela CPI d·....sC!-L.1t"3tn

alguns dos m.::lis brilhn'YLcs t3conomiste.s do País, trazendo seus '::;'-.:':--·::-iir.;(~.!?

tos c aciarando a diE.cus::>ão sobre o assunto. Neste relatório, procu:':"~

rer.:os f'xpor os principais fatos que caracterizElm o procasso de .1cu:nula

çõo .du dividil ext.erna brasil(dra e cutcgorizt1,~ opiniões divt3rIJCi:l:-:.'S s~~

ore o tema. Seria uma tQm0riuadc, entretanto; irn.JtJin.:ll·-sc p:H;sí\~,-"1 sin

t.cLizar em um em,ico documento a riqueza de iníor~lUçõc:S e altel'Ih'ltivo.""ls

:'lp::,·('scnti'l.d.1s ncstil ~PI. O pcsqui~'uc1or çOIllpromcti.co C01l1 a n.c·ta de bC:l;'

:oml.;n~C'n(1cr o p1'oblcfaa dil dívida e>:l:crnu brasileira n::1o S(~ f.U)·C ...H·j 2:::

prazer c10 pCTCOrl.·or 0:.3 diversos dC-'poimC'111;os ilnaazcnnrlos pcln ':Pl, tlnL(~~

,:e firmar 5U:) opinião definitiva sobre r;. ·cemu ..

~]1.0 mesmo, tempo em .::jue se dispunha a penetrar ta~.....~ raf.

·~s como nas implicações de longo prazo da r.ossa dividá externa, a CPI

.10 poderia ter-se omitido da investig~ção de eyentos que provoc~ram a

~ep~lsa de tocos os segmentos da sociedade braslleira: as acusações ce

que a busca de ~cnefícios pró~rios teria conàuzido a ação de importa~

tes figuras do Governo, quando da tomada de decisões relevantes ~ara a

evolução da nossa dívida externa. Neste sentido, a CPI convocou d~poeg

·tas cujos afazeres profissionais não os qualificam como expo~ntes tÉE

~icos ou políticos sob~e a dívida externa mas. que poderiam dispor àe

informações ou dados conducentes ã caracterização de delito no trato

4a coisa pública. Cemo dos depoimentos. colhidos não se obtiveram subsg

dios para a caracterização de mal~crsão de recursos pt':bliccs/

este relatório abordará exclusivamente os aspectos té~licos e pol!t!

c~z da divida externa.

Jacquesefetivos; Eduardo Matarazzo Suplicy, Jose Fogaça e

A Comissão Parlamentar de Inquerito da Divida

Brasileira e do Acordo FMI/Brasil, criada por força do Requ!

rimento nQ 08/83, em sua reunião desta data, presentes os Sr~

Deputados: Alencar Furtado, Presidente; Sebastião ~ery, Rel~

tor; Aldo Arantes, Fernando Sant'Anna e Celso Barros, membros

Sala das reuniões, em dez de setembro de 19B4

~~ENCAP. FUP.TA O
Presidente

D'Ornellas, membros suplentes, aprovo~'por unánimidade, a

Relatório e as conclusões finais, juntando o voto em separ~

do do Sr. Deputado Jorge Arbage e 'adotando o Projeto de Res~

lução apresentado pelo Sr. Deputado Sebastião Nery, Relator.

A discussão que se trave sobre o nssunto, pode ser Elgrupada

em torno de três núcleos de debate.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 338, DE
1985

o pri.meiro deles refere-se ao acerto ou não da op~ã'.) ~dot~

da' na década passQda, pela e~pansão explosiva da dívida externa c a

sua aroainistração até fins do 1982.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO JORGE ARBAGE

A decisão do Governo de rccarrer no F~lI I negoc: ando t.:r.; • P::E!

gr&~a de ajusta~cnto da economi~ brasileira para o pcrrO(~O 1983-1~35 c

o Rcgunc:J nú·::lco de ilcaloradõ controvérsia, princip.J.lr.;,c:nf.:e qU~lnt.c 0

alienaç20 da sob';~ru.nioJ nacional que estaria envolviãit Cid t.al dcei .:.:2:,).

INTRODUçilo

!lã pelo menos ,la anos, o fato econômico dr'minante na condu

ção da política econômica no Brasil V~m sendo a aàministração da nossa

Jívic1a e;<terna. ~~a verdade, a história~ econômica co p.·'-J..s.i..J rr·l?':.,J.-3c p~

,la descrição dos sucessivos ciclos ':t:_(Jilomicos (C[... ·-·-1.-dC-a(;I', ,-ir, p.::cu5.:rin,

ouro, café e inà~strialibução) ~0 longo dos quais períodos d~ rn~ior

abastança "para nossa soc:l.f:::c1a.d8 estiveram sempre ligados 5. Iilaior ,::gi.liclii:

de eã'rnonstrada pelo t-'aís ('!TI .::.daptar-se a ecologia da economia mu:-:dial.

~ssim, desde nossos pr!mórdios coloni2is, a pr~sença da restriç30 ~xlcr

na moldou nossO processo de desenvolvimento econômico. (20 anos)

Finalmente, o terceiro núcleo constitui-se ele di3CUS~-;~') 20

brc os rumos a seguir no futuro. Enc:rum~to aJguns defendem .::'1 p0rpl.~i l.l.:lç3~.

da sistcrlifi.ticn de rcn0.goci.açno adot.:tc1a pelo i:1tU..l1 Governo, n.?io ~~~l) po~

cos os qu,c .:tdvog2.~l, sob fonnus c1ivcn:;as, subtri1i.r-sc o p<.JI~:; da oori:;.::

ç50 de honrar SCUD. COBi91"o:aisr;os, conforme preViaffiGnto ttc-:'rd~ldos.

Entr~tanto, em ne~huma outra quadra ca nOss2 História t~~

tos brasileiros sentiram seu paàrão de vida GBteriorar-se tão intensa

ffiQntc como ao longo desta década. Nossa ronaa per capita hoje é cerca

de 15 por cento inferior àquela observada em 1980, apesar àa rct5ric~

descnvolvimenti3ta apregoada por este Govei-no no início ele seu n:{"'.:"..2o.-:,o.

'f; notável que economista.s de diversos matizes doutrinários unc.n:':;\s:~.cE.

te '.,::oncordem que a causa d'2:ste sofri1ilento extraído dd nos:2ia S0c.:!,. '0,:..a::te

é o gercnciam'3!ito da nossa dívida externa, Ci.pesar da discordara:::. p.:c~

'fundtlmont~ tanto quanto ao ~ce=to da clecis3.o de cont!.·aIrrnos dr~.. i.(~~'"! t..20

siiíocantc como em rel~.ção aos rUIT!':JS que duqui aIO diante d;:-vam ser pC,E

seguidos.

Corr,:> 501'3. visto ln.:11z udi..:lnb?J iJO tr ...:rl.ztrmor; C;:l~l" \.1111 tl..:-::-:tC'·!)

.u8:.unto:~ co::, m;tj r. i-n-ofun2i C:~lJ0, n0.nh\1::t~ des t;:l:' <1'.10[; tÕí:~; }l".'dc' l"C'cd"t" 1" P;'

julgamento definitiv~. Faita-nos ainda' o elemento dec~'tado~Ji.~,~•cw"~r.ci
~ -

~l à consoli:1açEo de uma vcrdudc his·tórica: o decorrer G.') _'.: c c.
conscqucntc.o.bjetividade que ganhamos ao poder inserir U~ r::O::'.3nto eC2

nômico no canário mais amplo da história do País •.í~este· ,;or.t8;·:to, -;;sta

CPI tem que se limitar à missão de amealhar fatos e crist~liz~r op~

..n~ões, :l:89andO' às g8raçõcs .futuras um conhecimento COS (;::·."antc3 2.~:;ais

melhor embasado e delegando à História a sentença final ~uant~ aos

erros e acertos deste período.

Em boa hora a Câ:mara elos Deputados decidiu-58 pela cO:l~;ti

tuiçito d0 ~~~ Cc~iss5o Parla';cn~ar de Inquérito eoo o inLuiLo cc ~ro~2

Entrctnnto, há Q~a conclusão que ~merg8 dGst~ de~~t~ ~oco

que .d~ve sc:.r ezplicituda desêe jã. Hcsmo no mundo de tcc::iciz::-.-:'-s que

envolve a administração da dívida externa, com seus sprE~ds, :lat-:~esl
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libors a bridge-loans, oaira acima deste emaranhado de c~nce~~os? ci
mensão política ãas decisões envolvidas. ~o p~ocess~ de ge=5~c~~~~~to

desta' dívida, há decisões quer uma vez tomadas, condicic~a=ã~ o ~~~f~~

~e.gcraç~q e apropriação da riqueza na~ional por cécadas. :~a =~=i~~ e~

que os brasileiros vivos e por nascer serão afetados po= eS~~5 ~eci

sõos, é impera~ivo que a participação dos represrnt~~te5 el~:~cs ~~

vai através do Poder Legislativo, seja ampliaca. Que se ~s~i~~:e 5

,rec~)JnpGnse a competência profissional dos quadros do EXG::c-:'i"::-, C::-. o

objetivo de tornar claro 30 Governo quais são as opções ~is~=~:~~:: ~a

condução da política econô4.ica. Mas que se reserve aque:ss q~~ :~rã~

seu desempenho e.valiado pela 5er'.tcnça inapolável do vote o :;:.,;':'e:::- ... b:=.

lizar 05 r~~os ãa evolução da sociedade brasileira.

lI. DESCRIÇ;'O HI570RICA

Antes de envolvermo-nos nos detalhes rcfcre~~8s ~J3 t=:5 r.~

cleos de debates já mencionados, seria intcressuntc con~"; ...."lliê..;;r~o.s ;'2's-=.:;

relatório UI:13 descrição objetivá da evolução da c1ívid.1 t2xtc:;:a br .,~: 1-::.::'

ra. Parn tanto l vamos valer-nos n8sta secção de inform3~5cs c:-:is:::'1l-::s

no Banco Ccntr.J.l c truzi.das DO conhecimento desta CPI, .1t.ra\'2s <'lo::: ce

poí.lIlcntos dos senhores José Cnrlos Hàdoira Serrano c Af:anso Cc:s.: Pas

torol rcnpcctiVtlT:lO;'llC Direlor C: Presidente do Banco Ccn!..ral do Br:.::il.

1. Retrospecto

A experiénci~ brusileira de captaçno de poupànça extcrnu,

nos últimos dezesseis anos, mostra que o Pais pa~sou por três poríocos

claramente diferenciados no que concorn= às condições do morcado fina~

cairo externo c ã consequenta situação do balanço de pagamentos e do

endividamento externo.

Pou an a Externa o Emoréstimos Externos (J.968

-.=- -
DÕficit cb Bill.arr:o ~ FIID'" Líquicb F1u::o l.íow.cb ] ....I:-l~·~

de PélgE'lO'?nto'3 em 'Ibta.l
de' Errnré::;t.t,os ãc out~ no .!::':~

Transar:::õs Corren ~~ prostirrn3. Cf:!:.- I:1~

teso (FOUpilllça ~ ~nciélrrcn tos) n~lis.

terna) 2

(1) (3+4) (3) (4) 5 (2-1)

1968 soe 541 412 129 32

1969 281 871 689 182 549

1970 562 "1.015 ·653 362 545

1971 1.309 1.848 1.165 683 530

;1.972 1.486 3.492 2.680 812. 2.43~

1973 1.688 ~ 1.8~2 1.680 2.179

To ta 1-' 5.834 11.279 7.431 3.848 6.274

Obs: A diferença e:d..stente e:n Aurr::;;nto ce F';SGrvas GDV;2-SG c1 crros c or.'issc.:-i.: ~~~
-1, -41, +92, -7, +433, +355, ano a ano, ro períocb ée 1%3/1973.

A acumulação de reservas j r:ternacionais ÉS importc:tn~~ se;:'

dois aspecto3. Em primeiro lugilr, do ponto-dc-vista co·mercia}, (:',:J.lq:.:s:::

pa~s tcrr. que (,>stç.r preparado para supQrtar c:vontuais 8. tel:lpor5.:::L:~s pc::::

das de receitus de export.:açiio ou aumentos de importaç:\o.

Em segundo lugar, parLicularmente para um país em d'Js':::l':c<',

vimento, trudicionulrncntc [:cu acesso aos mercados fin ..1ncciros

cionClis priYD.c1os viu-se condicionado n30 só:a SUel!> polcnciiJlidth.1t~B, uos

projetos específicos a desenvolver CO:IO, tü,11l.x~m signifi.c.ali,vLl:u:.:ntc ,';:.') volu:"'J

de rc~;crVtW int('rn.lcion.:üs.

Esses períodos podem ser resumidamente carecterizados

seguinte forma.

da

19 Eeríodo comorecndido entre 1968 e 1973:

caracte=izad~ por elevada l~quidez nos mercados finance~

,rós internacionais;

29 período comDrc~ndião entre 1974 e 1981:

marcado pela crise de cnergi~ (choques do petróleo àe

1973/74 e 1979/80) e seus dêsdobramentos Jk1 clcvaçz:io das

taxas de juros nos mercados finúncei ros intcrna.cicr.,J is;

A acumulação de reservas represc~tou papel da maior impoE

tância nas crises de 1974/75 e 1979/80, ..dando ao País margem de manobra

para ?perar em circunstâncias adversas.

39' período cO:,:\Qrccndido entre 1932 e a 6DOC,J nt.ual:

marcado pelo agravamento da crise financeir~ ifit0~n~~i~

naL

em separado.

Para melhor compr.eensão, "abordaremos cada um àos

}~eríQdo C0:.'.D~c0najdo entre 1968 c 1973

pcrloc:os

Particípi1ção dos e:nnrésti;;:os em moedd'na Dívida Global

(1968/73)

Dadas as limitações e menor flexibilidadQ àas font~3

oficiais de crédito, o crescimento, da dívida externa durante o perío=J

1968/73 teve maiC?r concentração junto' aos bancos privados internac:'~'

~ais. Com isso, a participaç~o de empréstimes e financiamento3 de 0=

ganismos Internacionais e Agências Governamentais foi reduzida de cer

~a de 44~ da dívida total em 1968 para 23~ em 1973. De outro laêo, 03

empréstimos em moeda, participantes em 29t;' do estoque total da 'arvic~

em 1968, pa3saram a r~presentar 64~ ao final de 1973 • (Tabela l)

o período 19G8/1973 murca o crescente acesso ào Drasil e

mui tos outros p<J..lSCS em dcsc-mvol virGento às fontes pri vadus dc 'crécU to

nos mercados financeiros internacionais. Os capitais estrangeiros, 3C;;

S'UêlS várias modalidades, ingressaram no País em CJui.1ntid~H.1es suficic:ltC.5

paru cobrir os dc:ficits de tr",nz.::.ç:õcs cor.ren't.cs c ainda pcrmi tir a acu

mulaçZío de estoque de reservas internacioll.::tis.

o crescimento da importância dos mercados finunceirQs i~ta~

'nacionais no financi{J.IT;.ento ext.erno àos países er:', desenvo2vir..',:.ni:O ~)i.".:.;::,::..=:

cionou T:l.3.íor àisp::>r-.ibiliê.J.dc de recursos em bases mais dinfi:::ic2.;' I a:...:::-.::::-.
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tando, de oc::'ro lado, a participClÇão. rel~tiva de em9Téstiit'-Cos ti taxE.'3 C~

juros flutunntcs na dívida daqueles países, deixêlndo-os - sob est.e él-.:':'

mo aSp8cto - mais expostos nos riscos de flutuação no mc.rcüc1o fi na:1c:::,

ro internacional.

"vis-à-vis ll o comi,Jortar.aento "do mercz..dc, pslaT.a..r rná:·:ir.:.o de custos =:':1a.~

ce~~os para cada tipo de operaçã0, cvitan~o concorr90cia prêdatC~l~ e~

tre os tomJ.dore3 desses recursos.

Em resumo, no pcr3.oco 19GB/?3, o aum'~nto da õ':viãe. ~:,:~.,:-::::-:=.:.

2,00]
1,90:"
1,933
2,7[::..1
2, Jr:G
2,(I;:~

1,873
1,622
1,500
1,687
1,337
0,99.1

1.881
2.311
2.739
2.904
3.991
6.J99

3.523,0
3.747,8
4.108,5
4.f»8,7
5.337,8
G.lS5,7

256,7
655,5

1.186,7
1. 722,9
'4.183,2
6.415,8

3.779,7
4.403,3
5.295,2
G.G21,6
9.521,0

12.571,5

19G8
1%9
1970
1971
1972
1973

esteve fund.arnent.D.ln~ent.~ essociliCO ao cJ:csci:;:,t:~r;to das rcscrve"tS

cionais, o que se vGrific'~ cu. cOT:'~parD.ç'::;) c:-.tre as cvoluçc0s dos

cient.es dívida líquidu/e~:port.:1ções e êí\*ida bruLu!e:q;,ortLlç'ÕG;S.

U5~~ :':i 1:',5~-,:;

De se notar, cntrct.:::.nto, que tal T:\Ucl,;inça de cstrutul:"<-:' r.~8

~:epl~cscntot1 l1ma opção desses. países tOffiildores, mas si.m o único .:tccss<.:

:5 ac1icionalid2:àc de recursos objctivuda. Além disso, exccç3'o f(1ita ...-:0 p:rtz:.,:...'~=

.rcgistrud:>cm 1969, as flutuações da ClLIDüR" e da "PRIHE fu\'l.'r;u no p'~"'r:'c.c:;

J.968/72 foram favor5vcis aos tomadores do tais opcr[tçõ(~s. r\o pcríoc!;:"

CSGtlS ttlXuS chcgnrulU u ser inferiores iiquelas prüticnc1...1s pelos On.:.: ..1~i.~

mos Intcrn.:lc1onoJis. (rr[lbelil~'2 G 3).

Pril?os e "Spreac1s" no período (1968/73)'

• _I': •

O crescimento ·da dívida, na fase sob 'análise, v.' -fr' ;;> ......~.=
nhado por uma evolução favorável dos prazos e margens (i'sprcads"). Co:::::;

O balanço de pagaffientGS, no período 1968/73, apresentasse su~cravits -.

bastante expressivos em 1972.e 1973 (acima de 'ÚS$ 2 bilhões C~ cad~ex=~

cicio) - regulou-se o ingresso de capit~is em moeda mediante ~=nzo3 _

n~rnos de. registro, que evoluiram de 5 para 8, chegando a 10 a~os e~

19.73, mantendo-se a curência em 6 meses. Em consequência, o Prf:zo ::-.;;cio

dos empréstimos em moeda, que em 1970 era inferior a 2 anos, pass9~ ?~

ra mais de 5 anos em 1974, ocorrendo uma melhora de todo o per:il êos

empréstimos que, de 80-0 de amortizações previstas para o primeiro ar.~,

em 1968, passou para 17t em 1973. (Tabel~ 4)

No tócante ao custo. ão dinheiro externo, o acomp~i1'a::.e~-=:>

~ndividua1 das operações de empréstimo em moeda révela clara tDnêª~ci~;

na fase final daquele período, de reduzir-se o lIspread" que se apJ ':'::-ava

às operações contratadas por tomadores' brasileiros, que chegoe à '=aixa

de lí2 e 3/4~ a.a. em 1973.

, d'd '\lOS D1;.";;'Penodo compreen 1. o entre J.974 e 19 81. r.,.~ J _ ~v;::\

.~ I JtJ. ~\
fl'(J v I

Este períoOO foi m:rrcac1o inicialrr.:>nte pela guadrllpli '\~"Q+>,'l"j;r,""'lm~
"1 . "di '00' . 1 . ~ m: I:';Qr.:UJ~O,petroco, cUJocustorrc o ·Darr1. passou de US$ 2,54 para US$i~,53. T ~

tando-se de um produto de difícil substituiç;;o a curto pra ;ifsl1a r:: "'!2

da n50 é imediatnmente sensível a variações nos respectivos preços, de

tal forma qu~ os reflexos imediatos da ação do cartel do petró1~o se

traduziram por desequilíbrios na econo~a mundial que exigiram ajust.5;

mentos de parte dos paíse~ desenvolvidos e em desenvolvimento.

Problemas de Balanco de Pagamentos (1974/78)

Como' os países em ~esenvolvimento tinham dificuldades estru

turaís de adaptabilidade à nova si.tuação, passaram a apresentar elev~

dos d~ficits comerciais, que se agravaram com a estratégia adotada p~

los países indus~riclizados no sentida. de reequilibrar su~s contas ex

ternas, utilizando-se de:

redução do rítmo de crescimento de suas economias;

- restrições às importações;

elevação dos preços de suas exportações 4

A ampliação dos prazos e a redução dos "sp~ead.sll ob~ic.cs

pe~o Brasil durante o período, estão associados maiorcente à a~?l~açã~

da liquidcz internacional e à ausência de turbulências nos ~c~~aGS~ ~~

nanceiros internacionais.

Em face da mais rápida capacidade de ajusta~~nto das naçõ~s

indu~trializadas à nova situ3ção e da rigidez e3trutural dos pais03 Dffi
desenvolvimento, que experi~cntaram aviltamento adicionul de s~~s rela

ções de troca, em decorrência:

Com ·efeito, aunentou a proporção .dos emprésti:::os c:n:cG':'':c..::s

pelo euro~Qrcado com prazos superiores a 8 anos, de menos de ~~. E~

abriJ../1972 para mais de 55ti um ano depois. O prazo inécio prat:-=~j.:- ::~:o

euromercado evoluiu de 6,7 ano~ em 1972 (19 se:aostrc) pul,'~1 8,7 .:-:.r.:.:.3 _...

1973 (19 semestre). Os "sprcads 11 em operações com países em ê~sc::·:"::ü·:~

mento caíram de 2,75~ a.a. em 1971 para 3/4 a 1~ em 1973.

- da diminuição de preços de suas exportações; e

aa elevação de preços de suas de~ais importações, com o

repnssc da elevação do custo do petróleo.

Assim, os superávi.ts aufcridoD pela OPEP forar.i pagos, am ú!
tiJllil a1151is,c, pelos países em desenvolvimonto.

o J:>upcl dos =·!crcados Finw.nceiro.s .Intcrn.J.cion;!.is (197-i/7S)

o sistema fin<1nC'ciro intcrnLlcion.:ll prol:~ovcu LI. rccicL1gcm

fin.::::financeiras entre

fatores conjunturais, tlc::,.;:

Verifica-se, assim, que a um superávit de cerca de US$ 285

bilhões apresentado peios países da Organização dos Países Exportadores

de Petróleo - OPEP - nO período 1974-1979, correspondeu um déficit de

US$ 235 bilhões acumulado pelos países em desenvolvimento. Os países i~

dustrializados registraram um superávit de aproximadamente US$ 34 b~
lhões. ~ de se destacar que, de 1973 a 1976 reduziu-se significativame~

te os déficits globais do Balanço de Pagamentos dos Estados Unidos (T~

béla 5).

dos pctl'od51at"cs fin.:tnci.J.ndo os tléficits dos p.:líses import.:1d.orc:. de 1)('

t
'1 O mercado de euromoedüs passou a atuar como o ;:í11Ja:.i.!~ütk.1U"rõl.gc";t:'ero 130. I~~

no repasse desses recursos. E as nações em ~ese~v;~~~mCl ·o:'\y~ornaJ....-se

as mai.ores tomadoras de recursos dessa fonte. A d~v~da dcs ...~ai.ses

menos de Us$ 100 bilhões em 1973 para US$ 450 bilhões em·1981

bilhões em 1982.

A fa15nciu de algumas instituições

de 1973 e meados de 1974, associada aos demais

:passou de

e US$ 500

Observa-se com isso que a principiJl causa da cvolt~;3:o c.a3

condi.çõcD favoráveis tiO Brasil derivava da conjuntut:'il do 1J1·óprlo :-::::;~·C~

do, c de avaliação f.c1vor5vcl do progresso entSo hlcançudo na cor~:..:,lic2

ção da posiç2ío d.:t~ conta!.> c,Xt.crn;JS br.:\silc~ir(ls.

Na verdade, a abundante liquidez internacio."l favoroc'~ a

expansão dos empréstimos ~ financiamentos e}=tcrno~ a~s pu~ ~ :~" cJ~scn
v~lvimcnto, que até então csta~am fora do ~ercado àe euromo~das. D~sS~
forma, já em 1971, esses paísQs detinham cerca de 13~.das operações do

eur9mercado, no valor de US$ 12,8 bilhões, alcançando 17~ - US$ 31,9

bilhões - em 1973.

A constante busca de maiores prazos nos empréstimos, objet~

vando contínua melhoria no perfil da dív-ida extr:erna f se. fez acojCp2.:-_'a=

da p~eocupação de se obter o menor çustQ POS~íY8~ .pessas operações,

assim corno diversificar as fontes de captação dQ recursos, inclusive
junto a Organismos Internacionais, com o que o País tornou-se UM dos

maiores tomadores de recursos junto ao Banco Mundi~l e ao Banco Intcr2

mericano de Desenvolvimento.

Quanto aos empréstimos em moeàa outorgados pelos ba::c~s ?rl
vados internacionais, o Banco Central estabelecia, periodicamen~~ e
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- pelo controle e substituição üas importações, com o obj~

tivo de reduzir a vulnerabilidade do País a choques o:<te.:::

c Aumento das

o aumento da liquidcz no puromercudo foi conscquênci~, fun

àumcnj.;illmcntc, dos. accmtu~c1oG défici ts no B,:Üú.1J\":O de Pll'Jilu:cntos .:lí,.c-ri:.

Cttno que voltaraltl a se n1tl.nif.cstar a purtlr de 1~7G.

ternos.

Evoluç5o da. con;untura econômica j.nter~:.al

de 1979 c 1981.

Estas medicas govcrna~entais para financia~ento cos d~~:~ts

ão' Balanço de Pagamentos COf.'l recursos externos, contribuír~r:1 ã oDtc:-.~ão

de supcrávits globais do Balanço de Paga~~ntos a partir de 197ó e a a8

mentos sucessi\"os das reservas internaciona.is que: atingiram qU'3.:::2 ~S$

12 bilhões em 1978~ Outros fatores favoráveis à obtcnç:Io ce no'..·os ei.'

préstimos foram a 'rcduç;:o dv défíci t era transé"iç3es correntes do PaíE- e

a recuperação da < liquidc2 no curo~c:rcado, o que condicionou t rJ::".b é;';".

tcn.dência geral de qUQóa dos f1spreads" e alargamenLo dos prazos.

o ano de 1979 registrou o lnlClO de um novo período =e ins

tabilíàade. Como se viu, os países em ~esenvoJvimento vi.nham fi~~~~:an

do o ajustamento de suas economias por intermédio de empréstimos co~

tratados a taxas de juros flutuantes - cujo total devido aos ba~~~5 i~

ternacionais era de cerca de US$ 139,1 bilhões, em 31.12.77 --, e cs?e~

- , dto d..a•.. co.,n..tln~a 'expan=,.'\:> dodiam .da não deterioraçao aos ter~os e ~ ca,
comércio mundial e de taxas de juros reais em níveis reduzidos ;'30:-2. SU~

..téntação de seu processo gradual de retorno- ao equi~líbrio. Isto =3 <:0 r

nava!. en tretant:o I nessa. transição I mais vulneráveis a novos cho~ ''':'35 ex

impo!:

Preferindo não, reco~rer a medidas recessivas
I

to ~~s contas externas - como vinha acontecendo em muitos países

tadores de petróleo - o Brasil optou:

-Drasil (1974-1978)

Estratéqí.a de I\justamento do Dalanço de

pela manutenção do crescimento do PIB modiante a ex~cuç~o

de programas de investimentos nos setores de insumo3 bási

aos e de bens de capital; na área de energia e de trans

portes, parcialmente financiados com poupança externa,

procurando adequar a estrutura do País ao novo quaàro I::~:1

dial;

Essas circunstâncias ocasionaram, além do encurtamento êe

prazos f a clcvaç50 ~los 1fspreads 11 das op0rações rCD.lizD.d.:1s a p.:l:',-li r ê:.e

1974, fato que deverá ser considerado nu análise de cus tos c perfi 1 cc>
éndivid.:unento brasi).eir,o. Nessa época - 1974/1976 - o Brasil teve di;i

.culdadcs para captaçito de recursos externon c, pela primeira vez dcsd::o

1967, apresentou déficits globa.is no bulanço de pag.-u':cntos. Antc' tal

situüçi1o, O Pais teve de ;fazer Uf;O das rcscrvi'ts acumuladL1s, r0.du:~~j;

do-as de US$ 6,4 bilhões em DEZ/1973 para US$ 4,0. bilhões em DE7./197S .

(~'abel" G).

rctou uma crise de conÍiançà:no sistema financeiro int~rnacional gera~

do prazos mais curtos e a urna elevação abrupta das taxas de juros. ~

LIBOR alcançou 14t a.a. em agosto de 1974. Foi preciso a intervcn,.':" ê:.s

autoridades oficiais dos países desenvolvidos - mediante declnraçõ~;

de apoio ao bancc::>s - para evitar o p~nico e trazer o mercado de voI tE~

ã normalidade, o qus não ocorreu em 1983.

nos;

- pela manutenção do incremento e diversificação das eXDC~

tações, com vistas a aumentar as receitas de divis~~.

As condições favoráveis de liquidez do rr.erc.:zdo ~ fin~;r.C8i::.:;

internacional e consequente queca nas taxas de jures e~ 1975, ?cT~i~~

ram que o PaIs, mediante u..-a processo de endivid;::;;'icnto crescú:-.te: ;::~ c:':::2

rior, obtivesse os necessârio3 rec'ursos para desenvolviü:;enlo do:..; :j!'og~~'

mas d~ investimentos e substituição de importações. A esse prop661 '_o, ~

be registrar que no período ~ais abrangente - 1970 3 1980 - os invês~~

mentos efetuãdos nas indústrias básicas c de bens de capital for~~ C~~~

mados em US$ 38.6 bilhões a preços dC' 1980. Entre esses, os ":_1is i",,,,,.=:
talltes foram os in'tcstir::cntos n..:l indúst,ria cle dÇO (US$ 17. 8 :Jl1:: ...-,~,,,~ ,~.::

troquímic.:l (US$ 5.7 bilhões), fertilizantes e fonínto (U5$ 2.5 bí;lhõcs)

e ,metais não ferrosos (US$ 1.3 bilhões).

Política de Endivià"mento (1974/78)

A fixação dos preços para o petróleo para o ano de :~79t à~

terminada pela OPEP, no final de 1978, deveria obedecer a um =r~t~~io

de aumentos gradativos e trimestrais. poréM, problemas inter~os ~e 0E

.. dom poli tica e econômica levaram a que os países rr.errbros da OP::::: ~ão

só ultrapassassem aquele teto pré-cstabelc:cido cc:::o ta:t:.bé::: a:1te::?;:2"~e::l

os r~ajustes do petróleo. Alé~ ãisso, ao preço cst~elccico do :~~~5:~o

os países produtores passara::! a incorporar so;",retil:-:as aspcci.:iis. :~~~a

f~rma, o petróleo que em dC2G~bro de 1978 era ;v~ndido a U~ preç: =:~10

de US$ 12,44 o barril, passou a ser vendido por US$ 29,46 Cffi ~cz6~b=o

de 1960 (Tabela 7).

Ainda elO 1979, as taxas de juros do mercado finil~Cf.:::.:o in

tcrnacional iniciavam uma escalada que atingiria seu ponto ffi.J.'xi:-.:.J em

meados de 1981, ~uando se rcgistraru~n tuxQ$ de 20,OO~ ct.3~ c de 17,~4~

a. a. para a "PRII·IB II e pa.ra. a "LIBOn" r rcspccti v.lJllcntc, no mês CC' j-.:.nho

(Tabela 2).

Com vistas a estimular o influxo de cupit·,J.is C'r;U-.lIlIj\'i 1"l'~j,

necessários 5. sl.1stc.mtuç50 do crcncimento cconôr:tico cnl~o I.,HI:: c;tdt,J , fl."r.,~

b} redução, em sctawbro da 1974, para 5 anos, do prazo ~rn!

mo para contratação de e~préstimos em moeda, entzo :ix~

do em 10 anos;

c) introdução de incentivos adicionais:

- redução no imposto de renda sobre juro~;

Resolução n9 432, de JUN/77~ admitindo depósitos das

operações tipo 4131 no Banco Central.

d) canalização mais intensa de recursos externos por i~teE

médio das e~presas estatais, as maiores rcsponsáv~is pe

los investimentos nas áreas de energia, de tra:;.spo~:'es

e de substituição ãc importações (siderurgi.a, por exe;:::

pIo) durante o período, visando co~ isso maior ê~~crEif~

cação de fontes, melhora do perfil da dívida e custos
mais baixos.

adotadas as seguintes medidas:

a) revogação, em fevereiro de

sobre ernprésti~os externos

vel de 25~ em outubro/72 e

~
1974, do depósito cOi:.[JulsGrio

em moeda, estabelecido ao ní

elevado para 40ti em agosto/73;

Bm termos de b:1X.:lS médiüs anuais, u flPRIj·1t:" passou t:12 9,7 .....

eln 1979 e l S,83~ em 19B1, qUun~o se inj.ciou o d0cl!em 1978 p"ra 12,65' .

• ~~S'()l::;'.''Pnio que culminou com a ~édia de lO,72~ para os prímelros h
~~/1983.

A a~oção pelos EUA de políticas monetárias restritivas,aco~

d~ficits fiscais, contribuíram para a manutenção das altaspanpadas de ~ da
taxas de juros e redução nos níveis do·~nvestimcnto. O cre:cimento .

'nternacional se viu novamente atingido por reduçoes sucess~liquidez ~

vas e brutais qo déficit'global do Balanço de Pagumentos american~, que

sai de US$ 30,9 bilhões em 1978, para um superáví't de US: 14 bilhoos e1:1

1979, déficits de US$ 7,5 bilhões. em 19f1O e US: 3,2 bilhoes em 1981, r~

g~strando finalmente superávit de US$ 0,6 bilhoes em 1982.

Em consequência da recl"ssão generalizada reduziu-~e o coméE

cio mundial - as exportações globais caíram de US$ 2.034 bilhoes para

US$ 1.884 bilhõe; entre 1980 e 1982 - reduzindo-se paralelamente 03 pr~
. _. face aos bens de caoital e insu~o3gás relativos dos produtos prlmarlos •

~~dustriais, resultando na deterioração nos termos de troca dos paises·

em desenvolvimento.

o reflexo negati~o de tal situação se fez sentir em todos

à~c.envolvido5 ou em desenvolvimento, capitalistas ou sociali~os pal.ses ""-
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tas. Inú~8ros viram-se forçados a renegociar suas dívidas. Entre 1975
e 0;1.983 (até 31 de julho) 96 p.:tíses recorreram ao Fundo ~:onctário I,:t~r

nacional (Tabela 8).

o Br<lsil no Conte:<to Internacional de 1979 e 1981 - Políti
cas ado tndas .

o segundo choque do petróleo, agravado peli1 elevaç5.o c:cs

juros no morcado finnnceiro .internacional, colocou novamonte a ccona:-:ia

brasileira em desequilíbrio, logo após ter logrado absorver o it'?..1cto

inicial do primeiro choque do petróleo, de 1973/74.

As di"rctrizcs gcrilís da política cconÇJl!licn brusilcir..1, no

início de 1979, co.ntinunvum oricntudas para n contcnç::i.o gradu..11 d,l Ltl:-:.J

de influç3:o, ptlr,).' à desenvolvimento do sotO)" i'igr.í.cola c il m:ll1utl·:: I ;:: .. l (:.~

,taxa de crescimento do produto de forma a criar empregos pa
contingentes de mão-de-obra que anualmente entravam noomercad,.....~__'""'-;;.<'

lho.

o aumento brusco do preço do petróleo e das taY~ de juros

no mercado' int~rnacional tive~am reflexos imediatos no Balanço de Pag~

mentos, aumentando o déficit em transações correntes.

Se em 1978' as importações de petróleo representav~ 30,0~ Cb

totaloas importações (UG$ 4,1 bilhões), em 1981 atingiram 48~ das i~o

portações (US$ 10,6 bilhões). O défic~t do balanço de paga~ento em tra~

sações correntes passou de US$ 6 bilhões em 1978 para Us$ 11 bilhões e~

1981.

A estratégia adotada pelo gcverno para reequilibrar a 3ala~

ça Comercial concentrou-se em três objetivos básicos:

aumento de exportações;

substituiÇão do petróleo importado; e

apoio à agricultura.

No contexto dus reedidas de estímulO às e':-::;;:lrtil.çõcs :0i, C;:1

~ezcmbro de 1979, desvalorizado o cruzeiro em 30~ relativa~entc ao d~

~ar americano, havendo as exportações reagido favoravclnante, crcsce~

do de US$ 15~244 i~lilhõcs .. em 1979, pura US$ 20.132 mil~ões em 1980. ':'2.1

maxidesvalorização, que permitiu a correção. de desajustes na tm:a de

câmbio que se acu.mulaV"ilm desde 1972, foi pur"cialrncntc ncutrLlliz,J.1.:z P::-:'

la valorização do dólar em rclução 5s Eocdns dos princip~is p~íDcn i~

du!;tri~tlizi1dos, rãduzinc1o-sc D. cOlnpctitivid2l.dc c.1os pl.:odutos bl-.:l~::ilc:j ~'l.\':;

no c:-:tcrior.

Objetivando reverter expectativas inflacion
.anunéiou o Governo,' no início do ano, a'taxa de correçã
exercício ~. 45t. Diversos fatores, entretanto, acabaram

taxa de inflação efetiva acima desse nível, s, portanto, acima aã corre

ção cronbial, sem que a inflação externa compensasse a diferença. Isto

também contribuiu para absorver parcial~ente os efeitos da maxidesval~

rização sobre a competitiyidade das exportações brasileiras.

O esforço desenvolvido para o fortalecimento da Balança Co

mérciaI encontrou ainda dificuldades de outras naturezas, como por exe~

pIo a estagnação econômica mundial t o protecionismo crescente, a dcte

rioração das relações de trocas e a produção ~ a comercialIzação do p~

tréleo cartelizadas. Apesar ~isto, apó? 1981, o Brasil vem logrando o~

ter superávits emosua balança comercial.

o governo vem procurando reduzi~ o déficit em conta corre~

te adotando medidas de incentivos fiscais ~ creditícios ao setor expo~

tador. Dentre estas medidas poder-se-ia citar o mecanismo de crGdito
-prêmio IPI, reativado em 1981, depois de haver.sido suspenso após a

maxidesvalorização de 1979, e o financiamento das exportações que vem
~epào ~tilizado regularmente pelas autoridades.

política de Caotaçãc de Recursos Externos (1979/81)

A despeito do adverso efeito conjunto dos fatores ~cnclona

dos, foi possível ao Brasil aàministrar súa dívid21 externa mcdi.:l~~tc p~

litica de Cllpta.ção adequada às condições do mercado finaJ1C0iro i :lterna

cional.

De 1974 e 1979 fdi suficiente a adequação de prazos e

tfspreads" para manter o influxo de recursos de acordo com us nccC'st;i t1 ...1

des do País (Tabela 09) .

Porém, a redução do liguic1cz noS mcrcõdos finll.ncciro~~ i.I1LcE

nacionais obsc.rvad~ ü piu:-tir de 1979 C'. ü grande n0.cc~sic1,)dQ ele 11..~vi.\I)\:;>'

nlcnto de l:úcun;os cxt~(~l"llOS pelo Brasil <:!xigir.:1IU novcJs medi d~15.

Ao final de.1980 e ao longo do ano de 19~1 ~l8~~~~~~~~U~1

no aproveitar seletivamente alguns investimentos do setor úb~_~. 1'.0 a
ante'clpar o ingresso de financiamentos e empréstimos a ele ."

dentro de ~ processo global que conciliava o desenvolvimento de proj~

tos ligados ao setor de energia, k produção para a exportação e à
área de transportas, com a geração de recursoS externos necessários' a

manter a capacidade de importar do país. Assim, ?assou o governo 2 fiE

mar pr~tocolos,g'ue englobavam" no caso de cada país, financiamento3 de

importações' e empréstimos em moeda. Note-se que pára evitar' prejuízos

à indústria nacional I as importações amparada~ por tais protocoles se~

p~e foram objeto de aprovação na Carteira de Comércio Exterior do Ba~

co do Brasil, inclusive com base ém lIacoràos çe participação firJJaàos

com a 'i'ndüstria nacional 11 •

Período compreendido entre 1982 e a é~aca atuul

A Crise Financ~ira Internacional e ~'.1as

Repercussões 'na Econo~ia Brasilei=~.

o ano de 19·82 foi marcado por umil série de choques 0:-::.e=:105

que agravaram a situaçeo do Balanço de Pagamentos. A recessão ~~~~ial,

os'níveis ainqa altos de juros externos, a àesvalorizaç~o das ~o~Gas

européias e do iene, e o virtual fcch~"ento dos mercacos de uma 5&~ie

de' palses em desenvolvimento tiveram efcit'as drásticos sobre as e:·:;?0E,

taçõcs brasileiras tanto de produtos pri~ãrios co:~O de produtos ~~~u=~

t~uraàos( que caíram em US$ 3,1 bilhões com relnçno a 19B1" ocorr5ncia

verificada p8~a primeira vez em mais de uma década.

o pequeno superávit da Balança Comercial, de US$ 780~l~I~'~'

resultou de reduções drãstic~s de impor.tações e, especialmente, d~ r~à~

çõcs nos gastos com petróleo. O serviço da dívida - incluindo de3pasas

de juros de US$ 12,6 bilhões - combinado com o resultado c1.:l Bal.:lt~.;..1 Co

mercial, provocou wn d6ficit em conta corrente muito elevado, de US$

14, B bilhões, em 1'982.

Neste CTuadro, o Brasil foi direta e sQ.vcrttlncntc afcL1Cl0 P.2,

los ncontccimcntos internacionais,· fato que tornou irap~r.:ttivo nC01c!."'úr

O ritmo do ajustamento econômico ã nova realidade mundi'~•• -- ~;~ ~i

~-O programa de ajustamento foi conduzido atravé" (c" ,"diZE!

ção de instrumentos 'de polítiOca fiscal, monetâria e cambial, viC:,l11do a
neutralizaroopressões inflacionárias eao mesmo tempo atingir u~ certo

grau de recuperação econômica, dentro lle uma situação condicionClda fu,!:!.

damcntalmente pelas restrições impostas pelas contas externas.

Impacto sobre o Fluxo de Recursos Externos

No primeiro semestre .de 1982, asocondições ainda nor~ais de

operação do mercado financeiro internacional concederam ao Brazil aces

50 relativamente fácil ao ~ercado', em, sua busca de. recursos nocc;sz5rios,

para financiar o'Balanço de Pagamentos e para o ajustamento da 0co~omia

odo País oàs crescentes restrições impostas tanto pelos altos nív(,is da

taxa de juros como por quedas nos preços dos seus principais PJ:o,:utos cc

exportaç~o.

Apesar dos problemas decorrentes da renegociação pel~ Pol§

nia de.sua dívida externa,·da insolvência de alguns países da n~5rica

.Central e da guerra do Atlântico Sul nos primairos seis meses do ano,
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se

tais;

5,n de títulos (bÔnt~s);

O,.5~ de outros.

100t.

"Em fins de 1978, a composição relativa da dívida ~ra ~

(ver tábela 10):

67,7f',;, de ernpréstinos em moeda .. sendo 51, D~ de o'pc::·:-~Õ~.3

diretas e lG,yt na modalidade da Resoluç~0 63;
12,3~ de finuncinmcntos de importações;

14,0:: de entidades intcrnucíonaís c c719"ênci.:s.s ..Jovc:.':~.:1m(:.:::!

guinte

Entretanto, com a irrupção da crise mexicana, em .J(J~-"~-'Lo àe

1982, uma drástica' revirnvolta Ocorreu no mercado fina.nc:ciro i~ltt'J'r·.:lcio

nal, rcsultundo numa redução abrupta do fluxo de recursos .:lOS p.:líscs

.em dQscnvolvímento. No úl tíJilO trirncs tre do ano I a tomuda de cmprC-~1Li~:os

externos caiu a 1/4 da modia mensal observada no primeiro seme,;lr".

f.ai passIvel ao Brasil captar recursos externos à m&dia l:lcns\11 l;·..1 US$

1;5 bilhões. Se este ríbno tivesse sido mantido, teria sido 1'0""":<01 fi
nanciar o Balanço de Pagamentos de 1982, sem necessidade de rCC(l!'l'Cr a

uma redução na posição das reservas internacionais do País.

utilização

Crédito de-

Para. sobrepujar os problemas causados por restriçõl'" ,1c' l.!.,

qui dez de curto prazo, o Coverno decidiu acc.lcru:r o processo dl~ ;,ju;.t',.0.

mento àü ecoJlolllia.·,bru:silcira, cnqu.:lllto bU5CoJV,J, prcscrv.:1r a crl'dil l i.1it1:l

de externa do Puís. Consc(jucntemcnl:c, QnI vista da pu.raliz.:lç,<i.(l tl.' !::,·n:~:.

elo, o Govc~'no tril,tou de imp1clUcntür um' 'progrn1l13 de nçno 'coOnh~ll,h!l.) cu:a

os principais bancos internacionais, COm os bancos can t;{jiis e edm o~)'i'o

vernos dos principais paises indu.strili1izados. ,( Comi"õ" P"ll>m~! -
IJE.U:anUlD

·r
Neste eontexto e à: luz do -objetivo de honrar f,,·"C ce

dos os compro'llssoS à medida que se fossem vencendo, f~ram efetuudas vá

rias operações consideradas indispensáveis para. superar o impacto àa

crise internacional. As chamedas operaçõ~s de e~préstimos-pontc fornec~

ra~ os recursos neces~ãrios para cumprir os compro~issos @õis urgentes,

ao tempo em que criaram as condições de liquidez ,~xigidas pela nuturcza

da transação. Foram obtidos recursos no total de US$ 1,480 milhõos do

Tesouro Americano - dos quais US$ 604 milhões deviaw ser reembolsados

ainda em 1982 - enquanto US$ 500 milhões foram obtidos do "Bank for

International Settlements" (BIS). O Pais tambéim recorreu à
d~ recursos do FMI, corrcspondente~ à primeira qt~ta de um

Financiamento Compensatório no total de US$ 544 milhões.

. ..... .
Entre 1977.e 1978 o Brasil procurou intensifi ~.a. caPta<a~#

. • . ' COlf1lSsces Parlamll!lI.tr!:lI 1.
de r7cursos com colocnç5o de~ no exterior, como form d~~~:~~~~:2r

cal' suas f?ntes, dilatar os prazos para pagamentos e conse l~u::as .

juros fixas. Em decorrência, em fins de 1978, essa modalidade ~e~

tava 5,5~ do endividamento total, alcançando 2.380' milhões.

O montante da dívida registrada no final de 1982 US$

69.65~ mi~hões. -' representou .uma expansão de 60~ em relação a 1978

.US$ 43.51i milhões --, como resultado das altas das taxas de jur~s e
dos preços do petróleo. A dívida lí~uida ficou em US$ 65.659 mil~ões, de~

~ntando-se reservas da ordem de US$ 3.994 milhões.

Composição Relativa

Essa dívida apresenta a segtlinte composição relativa:

761; de empréstimos em moeda!,

11,5t de entidades internacionais e agências go~err.~~e~

tais t

8,6~ de financiamentos de importações;

AO,mesmo tempo que o fluxo de recursos externos caía, co~s

tituiu decisão po~rtica do Gove~no que os pagamentos não seriam SUSFD.!:!

50S 8, em conscguência, o País tinha que recorrer ã utilizaç~o êe suas

reservas internacionais para contrabalançar o hiato e:ltre o voltl.."7.c de

empréstimos necessários e o·lngresso efetivo de recursos. As reservas

declinaram de US$ 7,5 bilhões em dezembro de 1981 E",,,,a US$ 4, O bi lhõcs

ao final do exercício de 1982.

Deve-se observar que o ilp,crto de liqui dez a qU(~ o Pc!!' s " foi

submetido não resultou unicamente do desequilíbrio direto do on13~~o cc

Pagamentos, mas taJnbém dos cortes drásticos nas linhas de cr6di L1 ir:.toC:r

bancárias (queda de US;; 2{9 bilhões entr.e junho c cczc:wro de 195~) c

na's linhas de créc1i to co~crciais (redução de US$ 1,5 bi l:lões t1u l"~~:: ':e o

!fiesmo período). Em última análise, isto representou U~ G5tanC~Hi!t."!lto ..lbn!j2

to do fluxo de capital de giro externo necúss.5.rio p.Jra o filhlI1Cl ..l::1C'n~o

da economia brasileira.

(32,n) •

A dívida privada absorvc~ os restantes US$ 22,795

A dívida pública em dezembro de 1978 detinha a maior part~

q~pação relativa da divida registrada, ou seja, 63,3~ do total, corre~

pondendo a US$ 27,556 milhões, dos quais 55,7~ sob a forma de e~pr&st~

mos em ~oeda, 32,9~ em importações financiadas e 8,6~ como bônus.

, A partir de 1974 e até 1978, o Setor Público

participação no endividamento externo em cerca dc quatro
la 11). As empresas privadas dobraram suas dívidas nesse período. O i~

cremento da dívida das estatais estava'associado à implantação de gra~

des projetos destinados ã adaptação da economia à crise mundial.

~~ de títulOS (bónus)

100~

o volume de operações com Organismos e Agencias Go\er~~~e~

tais, depois de 'um ligeiro decréscimo de 1976 'para 1978, quancc ?32S0U

de lB,7t> para 14t, vem se mostrando relativamente estável nos r..:\·ai3 ê.e

J.3~ (1979/1980) e 12~ (1981/1982). Porom, como houve acréscimo sut3ta.:::.

cia1 da divida nesse periodo (GO~), verifica-se a elevação efct:vu ca

participaç5.o de Organismos e, Govarnos no suprimento de recursos ,,10 7aís.

Os financiamentos de importações a prazos superiores a 360

dias vêm aprcscntílndo lig~ira queda de part..icipaçfio no total d.:l dí·.. i.àl.1,

em parte devido às contenções dilS importações. Em 1977 e 1978 C0rl'c·3p0,él.

diMI a 12~, caindo depois para 10t, em 1981 e 9t em 1982.

No final de 1982 a dívida pública correspondia a USS 46,858

·milhões, representando 67,3~ do total, situação não muito dife~~~~~ C2

1978 (63,3~). A evolução total nesses quatro anos foi de 70~. O no~ta~

te em 31.12.82 e~a formado por 68,7; (US$ 32,204 milhões) de e~~réstl

'in&s em moeda, 24, 4~ (US$ 11,436 milhões) de final1Ciamentos de in:J.:;"t~

çao e 6,9t (OS$ 3,218 milhões) de outros.

A dívida orivada, ã rnesma~época, respondia por 36{7~ do·

total do endividamento, atingindo a US$ 15,955 milhões, sendo 88,7~ de~

.~~ montante em empréstimo em moeda.

CAR1\CTERISTICl\S DO EHDIVIDII:-IENTO

Posição Dívida Dí-::'da
Bruta Reservas, Líc';ida

(1) (2) (i

Ü67 3.281,1 198,0 3.G;3,l
'1968 3.779,7 256,7 3.:13,0

1969 4.403,3 655,5 3.i~7,8

1970 '5.295,2 1.186, ~ 4.1:;8,5

1971 .6.621,6 1.7.22,9 4.2:8,7

1972 9.521,0 4.183,2 5.Z}7,8

1973 12.571,5 6 •.415,8 6.1=.5,7

.1974 17.165,7 5.269,1 1l'. 0:6, 6

1975. __ --2.L..l..71, 4 4.040,5 17.:30,9

1976. 25.985,4 6.543,9 19.';';1,5

1977 32.037,2 7.256,1 24.~:l,l

1978 43.510,7 11. 895,1 31.E:5,6

197~ 49.904,2 9.688,7 40.::'5,5

1980 53.847,5 6.912,6 46.~·;4,9

1981 61. 410,8 7.506,8 53.~-:';,O

1982 69.653,5 3.994,'4 65.~;9,1

(Tabela 6
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o esquema de amortizações da díviua privada cr(1. mnir; co:;.:n·~

mido do que o da dívidn públicu; "tê 1982 deveria 8er ilmorti'l,<l-1c\ 72,°',

do total dessu di'vid,J., enquanto p<lra u dívida públic:l.:ls i1m()r!.i~.~;-·:;~·:.:..i

sc)~iml1 d0 51,9~. Os bônu:~ - que já ne m.Jt:o:dlli.:lV<-ltn bust· ...tnt.:e d0 lClt..:11 :.~.1;~

operações com ugênciüs governamentais - não traziam prco \upa'fO'~l;~·~ti!"ilr'r~

zão de seus longos prazos d~ resgate. Daí-o in~eresse gov .~ame~l~~

captar recursos sob esta modalidade. 1\s operaçoes com organ . ~~_--_.?r9.

sentavam um esquema de amortizações bem distribuído no tempo.

pagamentos era 1981, com Um valor correspondente a 16,O~ do total ê.":. cr
vidn. O setor púulico - em face do n:ontanL0 de su.:J dívià.:l - or~' rcs~'o;;

sávcl pelo r.J.aior volume de pagilrncntos no período 1979-1983, sendo que o

maior desembolso estava progrrrmndo para 1980, num valor corrcsoonà2~tc

a 13,9~ do endividamento público.

Depois houve súbita reversão de tendência,

pida subida que faria registrar 1,8~ no ~inal ~o nesmo

tinuou em '1981 atá cfitabiliznr"':sc em 2,2':>, 'mantendo-se o

rante 1982. (TiJbela 09 ).

A partir d,J.t iniciou-se UfIlCl••cJ1-1Gàa que foi atG o !.l:·i:·.. ·'i :-0

trimestre de 19BO '(0,8:,), pelas razões .j;'i explici.t.:ld~s antcrior;;:;"'nt .. '.

Os Hsprc.:lds" médios anrcscntaram cons tdntc cresci::,0:ltO ce
1974 a 1976 1 em razão da insegurança existente no T:1Crcndo depois: c::.
primeiro choque do petróleo. O "sprcad" médio nesse pC'ríodo vCl.riou cc

1,4~ (1974) pura 2,1~ (1977). Com peque lias variclçõcs essu situa,:io se

prolongou iltê o início de 1978 (2,O~).

Em 18 de abril de 1979 (Res~ 532), foi estabelecido depôs2:.

to compulsório de 50~ sobre os ingressos de c~présti~os Cm rnoodô n~o s~

jeitos a credenciamento, com o objetivo de dificultar o intenso ufluxo

de recursos externos que então se observuva, prejudicando o controle da

base monetária e o cor-bate ~ inflação.

As operações de empréstimo em moeda - para as quais anti

veram-se maiores prazos a partir de novembro de 1978, quando o prazo

mínimo foi elevado pura B anos -, eram as que mais pressão exarcia~ 50

bre o esquema de amortizaçoes, dado seu.peso relativo no endivid~~cn~o.

Dessa forma, como decisão de Governo, foi reduzída a pre~

são sobre a dernv.nda de empréstimos. externos. En consequência, o It;prcad ll

para operações "63" que estavan ao nível de 1 1/8 em JUL/79, reduziu-se

p 3/4 até ~mR/80.

As consequências benéficas de~sa medida, para o garfil ão

endividamento, logo fizerw~-se sentir. Em 1982 o total das,amort~za~ses

para eis quatro primeiros anos equivaliam êl 50~ '(contra 60~ em 1973).

Indicadores de Endividamento

Férfil da Dfvida

Até 1973, beneficiando-se de condições in~c~~~fav~

rãveis, o País conseguiu aumentar os prazos dos empréstimos em moeda

de."forma a evitar concentração de amort~zações ,nos anos imediatamente à
frente. Porém, as condições adversas eJ(istentes' em 1974 exigiram redu

ção do prazo mínimo, de 10 para 5 anos, passando a verificur-s~, então,
c~rta acumulação de p'agmnentos nos anos que se seguiram. (Ver tabelas

12 e 13 ).

Em 1978 a acumulaçao de pagamentos para os quatro anos po~

teriores atingia 60~ do total da dívida, verificando-se ligcir~ ~clhora

na distribuição, graças às operações tomadas pelas c~~resRs do setor ?É
blico que conseguiam obter prazos maiores do que o mrni~a de 5 Q00S e~

tão exigido, e como reflexo de elev~ç5o do período de carência ~í~i~a,

em 1977, que passou a ser de 3D meses para o setor privado c ~ ai~.OS· ?~

ra o setor pÚbJico. O exercício que apresent.ava maior conccntr·Ctq2'o c·::'!

-. US$ 2'/3 bilhões bancos privados estrangeiros 

mos-ponte;

As op~raçõcs especiais q1.J? se fi zerarn necessárias ao fed:~

Balanço êo PagaMentos cc 1982 .. configuraram tYansações de ·CL1E

110 valor total de US$ 4,2 bilhõl?s distribuídas em:

Os principais indicadores do endivida~ento externo - cc~=~

cientes dívida br~ta/ex90rtações e dívida líquida/exportações - re:l~

tem crescimento das exportações a taxas superiores às do endi":':"'::';.:-.e::

to externo líquido no período anterior ao primeiro choque do pet~S:e~ .

O endividamento bruto, nessa fase, cresceu às reGsrnas taxas, prat:~2.~~~

te, "qUG as exportações, ce~onstranêo que a captnção ce recursos C~~2r

nos serviu GntB:o, funda:ncntalr:~ente para a acumulação ce reSerVti3 i:-.:.~.=:

naciona.l.s.

o ajustü.J'Tlcnto gradual ao prineiro choque do pet.r61cc -~-"I"'\

reu endividamento crescente, isto 5, aumentando a rítr::o superior .?:J ':'as

exportações para [Dzcr frente aos déficits da Balança Com0~cial ~~~~~l~

dos de 1974 i1 197G - US$ 10,5 bilhões. Este fato trilnsparece do ,,~{ZC~

menta do cocfi.cie-nte dívida brut.o/ex!"ortaçoes - 2,159 em 197.; c 3,~'!7

ClLl 1978. Embora c3.e maneira lf'.QIiOD acentuada, pela acumulação àc r'..?"5'?~":::S

do exercício de 1978, o coeficiente dívida líquida/cxport~çõcs ~~~2~ta

de 1,496 para 2,497 entre 1974 e 1978.

Dívida NãO-Registrada

A deterioraçilo abrupta de 1982 é resultado da reduçuo, em

termos nominais, de 13,4~ nas exportações, fato absolutamente inédito

d~sde 1968 e fruto da recessão mundial.

No segpnc10 choque do !1otrólco, n~o obstante 135 Cil·CU:lS.:~.!:!

cias se virC'ln ilgrnvadas pc lo comport~l.illCnto elas. t.il:-:ac de juro~, ;:lS c~:~:~-'.~~

taçõ~s brasileiras lograram crescimento superior ao do e i~74nment~

bruto em 1979, 1980 e 1981. A perda de reservas de 1979 fez calo o

endividamento líquido aumentasse, nesse ano, a taxa superior ã. do crc~

cimento das exportações. Em 1980 ~ 1981, entret~nto, estas creScem a

taxas acima do próprio endividamento líquido.

Os créditos comerciais destinados ao financiamento dc in?oE

tações ímatérias primas, petróleo) e de exportações foram estimados e~

US$ 10,1 bilhões no fi.nal de 1982, incll!Sive US$ 1,3 bilhão de aceites

bancários do Banco do Brasil.

menta do

to prazo

Quanto ao coeficiente serviço da dívida/exportação - FOB e~

tava em 42~ em 1973, chegou à 70~ em 1979 e 65~ em 1980, para atingir

97~ em 1982, o que demonstra a elevação dos custos provocada pelas aI

tas tro:as de juros reais praticadas a partir de 1979.

l/·i)

finanC'3iros

3/4
:'/8
7/8

1 3/8
1 1/2
1 7/8
2
2 1/8
2 1/8 (l"'t.,~A"

gzn:n:1t.i.l
2~ s/Pr.ine.

(2 1/2 Setor rri v;
cb "em ('.",anLi,a)~

RES. 63

1 1/8
3/4

1 1/8
1 1/2
1 5/8
2
2 l/8
2 1/4
2 1/4

Setor Pf~lico CO:-.l G.:i-antia
___________--'c"'la:é-R=e-""'c:ú:.::.-::-1 í c,:..1.'- _

Quando o País voltou a freque~tar os nercados

Julho/79
AGO/79 11 a,'\R/BO
AllR/SO a BAI/80
JU1'!80 a r,GO/BO
AGO/GO a 5E'1'/BO
SE'l'/SO a OU'J'/80
OUT/80 a ~;OV/SO

NOV/80 u Jj\N/82
FEV/82 iltê hoje

'internacionais I mais intensarr.ente em face do ségu~ão choque do petr~

leo, os "spreads 11 ey.perimentara.~ um rápido cresci::-cnto eITl virtude das

conscq~ências do congcla~e~to dos ativos iranianos (fins de 1979) pGlo5

EUA; da intervenç50 da União sovíética no Afga~ist3o (?rincípios ãe

1980) o 'lue se trê.duziu 0::1 inccrtczes para o !:'lCl~C2.'::O. ;\p~sar de n·J.'=uT:::.l

resistência do Banco Central e::l ceder às pres!;õe:J c.o :;:ercaco, C'~,:i tü::::O

tanto qUoJ.nto possível reajustür:ento .nos "spreac.s" nâ.:dmos act:issr":cis

estes assim se comport.ara!n:

~ as amortizações estavam distribuídas de forma a

não excederem 17~ do endividamento existente em 31.12.76, em cada um

dos 4 anos subsequentes. Porém, c~mparando-se as amortizações acunul~

das para. o período de janeiro de 1977 a dezembro de 1980, co~ aquelas

âcumuladas de janeiro de 1976 a dezembro de 1979, ou seja, com o dno

anterior, verifica-se que houve elevação'de 53~ para 61~ do total da dí

vída a pagar nos quatro anos seguintes ao da posição considerada, o qu~

uenota maior concentração de pagamentos.
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- US$ 1 (4 bilhno Tesouro l\rnericano e F:1Il

US$ 0,5 bilhüo Banco de Compcnsa.çõcs IntcJ:nacion.:lis.

ser prcst.Jda pelo Fundo, o que seria d~cisivo par~ o cncaminha:-::c:1to de

uma, soluçiio global para a crise prc:scntc.

Não obstante os desdobramentos f,J.vor5.vcis da balançZ!. ..:.::::-.~::

cial após a maxidcsvalorizaçiio. do cruzclro de fevereiro elo corrQn::'~ 0:.::\),

a'.situilçno cambial do Pals permaneceu difícil durante todo o pri:7.ci!'o

semestre, em face principalmente da rcduçào dos recursos de curto p~~.:I.:D.

ano o .:lUl1~cnto CJC'r~\l de qU':ltilS'. Fatos fiC'~ílolhcmtcs OC01~rcl:\ t,'lmbé::a co!.: o

13ID 0. IDA, c refletem a rccU;::.E\, pri ncj ri.:'t 11;1Cnt<.~ dos E[; t.':ldo~~ Unic1('1:''':, CI:1

aprovaJ: um alargamento do nívei de influência 'que essas i.nstí~fl\ções P2. ';

dom exercer nu rccupcraç50 dos problemas financeiros internaUC:)on;l)3.
.' ~,omt!~~~ P;r!;!l;·:;-:t~r

~m 06.01.83 o Brasil c~l~bro~ um ncordo com o Funa í !.1oney
rio .Internacional - F.M.I. l?ara ut1.1~zaçao de recursos dessa _.,~

ção, no valor de 4.488.750 Direitos Espegiais de, Saque, com vistas ao

equilíbrio do Balanço de Pagamentos.
O objetivo desse acordo foi prover suporte financeiro 8xtcE

no a um programa' de ajustarnGnto econômico objetivando, a curto orazo,

a reduçâo dos des~quilíbrios internos e externos da economia e, a r.édio

pr~zo, a introdução de mudanças estruturais que possibilitarão o retoE

'no a elevadas taxas àe ~rescimento .econômico a~to-3ustcntadas.

A estratégia fundamental do,programa consistia e consiste

em reduzir a dependência de recursos externos através do cresci~e~to da

poupança interna, particularmente do setor'público, com a elimína~~~ ce

s.~~ídios além àe outras medidas de redução pe despesas.

O programa acorq~do com o F.M.I. envolve avaliações t;i~e~

trais das seguintes variáveis fundamentais:

a) resultacD [jnal do balanço de p3gamentosi

b} crescimento da dívida externai

Ver Tabela 14.

Os cmpr6r; tiruOZ-P011lc cst~o sendo 1 iquid.:tdos C0!11 rCC\l t::~O:.' '::!':'l

Pl~Ojcto 1 do Pro~'p~,)m.:t J"i.lhlncciro de 1983 '- dinheiro novo e:10ri b~ll~'-:"\':, C('

J,llC"rciuis. O Tc![;oul.'O l\lacrlc,:ulo Ú o Dunco' de COr:lpcnnnçoC's InlC't"rh1L~i("Jl:.li.;

estão :scmào pagos com os d~scrnbolsos do FHI, eis que rcp~ ·~::n~~~tt~:~lar7

tecipações dos recursos dessa Instituição programados pax ing~~sso,

longo de 1983. i[

Países de onde se origina a dívida

Os principais credores situam-se nos seguintes países: Est~

dos Unidos, Japão, Bahamas, Alemanha Ocidental e Reino Unido. Dos Esta

dos Unidos provém a maioria dos financiamentos de importações e uo Rei

no Unido os empréstimos em moeda. Bahamas abriga filiais de institul

ções financeiras de outros países •. Japão e Alemanha Ocidental fornecem

empréstimos e financiame~tos, além de serem os principais mercados para

os bônus do Brasil.

Dívida Externa -- Distribuição oor ramo de atividade do devedor

A divida total registrada em 31.12.82 encontrav~-3e distri

buída, de acordo com o ramo de atividade dos devédores, da seguinte for

ma, conforme exposto na tabela 15:

Setor Prilaário: •.... ,............................ 3,36 ':>

- Indús tria de transformação:, •........•......•..... 23,~;) 'i

-Serviços: : ..•...... 73,35t

-governo federal e estaàual .. ~ .••...•. 12,30~

-energia elétrica .....••..•......•..•. 16,69t

-energia nuclear .•.••.••.•••••••••.•. 1,20t

-transportes 7,5 g

-bancos .••.•.••... , 28,27':,

-outros ,.2,38t

TOTAL 73,35t

A resistência ao aumento dilS di~ponibilid.Jdcs dos

mos atingi u t.J.lIllJéIll o Bemco Hunàiill, cujo aumenlo seletivo de

podcrZi ser clovaào em apcnns US$ 8 bi.lhões, sendo adi.l.do para

c) ne~cssidadc de financiancnto do setor públicOi

d) crescimento dos haveres internos líquidos das

dcs Nonetárias.

O::'j,:H1Í;::

c.:lpi. tul

o nl"ó:·:im:l

AuJ:ori(~~

Os tetos estabelecidos no u.cordo p.:tra ti. dívid.:l cxtCl"l~.:1 f!2,

rum cumpridos m.:1[; os limitc:-. para o a6.cicit no bülanço ele paS'~'mC'nt,~J:3 [o

rum ultr~passndos,

'Âlém disso, como consequéncia de diversos fatores, en~=e os

quais a maxidesvalorização de fevereiro, enchentes catastróficus ~~ Sul

do Pais e prolongada seca no Nordeste, a taxa de inflação foi ~cina

das".,..P!oj~çõe5 originalmente adotadas no programa de ajustar.:cnto.

vieram a ser

veres" internos

to do

No

No perIodo janeiro/1979 a julho/1983 'a aRsiBt5nci~ financo!

ra elo Pundo I·íoncf.":i~io lntcrnacion.:ll foi. -csl.ünc1ida u. 9Ci p~'.íse5 l~h'll:hl'(':;,

atingindo um monttlnte global de DES 28;;1 bilhões, il. iI1LC'n~~a bWiC.l (h~,·E.

curf>ü:' do OnJ:lllinmo reflete i\S di ficuld,1.(1cs gC110rüli:t.dd':lS ele B.lldll'~·\.."'l dc'

Pagamentos por que passam os países em· ,desenvolvimento, o.' ~?Jlt1!lik;~~m~~rl!!~.

os tomndorcs da quase totalidade dos créditos concedidos. nbeln 08)
. ---li

O volume de recursos obtido pelo Brasil no, período-Df.S 1,6.

bilhõGs, ocupa a quarta colocação entre os países tomadores, sGnco pr~

cedido pela India, Iugoslávia e Turquia.

Assistência Financeira do FMJ -'1979-1983

o aumento da demanda por recursos do ~MI irn~actou sobre as

disponibilidades do Organisrr.o, que recorreu, em 1982, a emorésti~o3 da

Agência Monetária Saudita e do Banco de Conpensações Internacionais, no

valor total de DES 9 bilhões.

'Como consequência, tornou-se necessária a revisão ce alg~

mas metas do programa inicialf.1cnte acordado com o F.N.I. E!'3 face: ::::350"

entretanto, por razões de ordem estatutária daquele Organismo ::-,:.crn3.

ciopal, os' desembolsos do Fundo foram su~pensos-e,-em conscquênc~~, tem

b~m dos bancos internacionais.

1982 - 1984

Negociaç?o Central] zac1a COr.l Bar.cos Internacic::2.i$ ?:": ":~~:-s

Em 1984, o Brasil cUTi'ipriu as metas de desci~lpcn:--_o e5~3.::-~:eci

das com o FMI, nos 19 e 29 trimestres, cOm exceção do com?~oni33~ de

'eliminação do subsídio ao trigo. ~~o mor;;~nto, rG:1Egocia.ra...~S8 os t-::~:E e~

tabclecicos para, o 39 trimestre e cstabcleceram-sc os tetos ?ara Co '~:l t~

mo trimestre do ano.

A pressão dos países em desenvolvimento sob~e o caixa da

Instituição poderia ter sidó atendida "à época por um aumento substanci

al das q~otas, medida que ficou !?endc~te na reunião de Toronto, en se

ternbro de 1982, e acabou sendo aprovada ?a reunião do comitê Interino

de Fevereiro de l~83, por um percentual de, 47,5~, portanto, be~ abaixo

dos lOO~ pretendidos pelos países em desenvolvimento.

Depois desse aumGnto de quotas, chegou-se, na últiffiu re~

nião, a um acordo que prova redução dos percentuais de saques e~ rela

ção às quotas, dos útuais lSDi. para liJ"':1a faixa. de l02·~/125e;, ê,';-PC:1.:'<:>:1ào

do nível de gravidade dos problemas de Balanço de Pagar.'.c:1tos qt.:c 0stcja

sofrendo o país tomador.

O acordo com o F.M.I. foi ~lcançado em novembro de

quando se estabeleceram os parâmetros de ·desempen...~o para 1984 e

puseram-se as relações financeiras normais'do País.

:983,

:-ecom

Embora a mediàa não afete os contratos j5 =ir~acos e, PO!

tanto, nao tc'nhü efeito sobre o volume a ser concedido ao Brasjl, rc

du"ção desses pC:l'ccnlnais di~lÍnui o potGncíE11 de llssist5ncLl que ~':,.:,:,:h:'Tía

Conhccicl:J ro:'TO Fase I, o prD.;r(J]~2. referente .:103 rec..rr:5-0';:; r···::.!"3 .:~.::: r C'..l

ja m~gociação iniciou-se e:n fins de. 1982, resultou da neces~:;id.J.d2 :L":"~)resci:;'.."~'~'"2' ~ ê3

se ela\.x)r2l.J: um pro:Jro.:ra ql':C gctl'antiss.;; o flu::·:o mIni:n de rCCU1'SOS n;2C.23s5.rio$ 2 =:.:;::!
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cionam:mto cb. cron0í:~i.a br<J.sj.lcira. r~.::ste prolt<l°r",l.I o Brusil n~ociou q,:J.:ltlD ;'-:-...... : :-:("$.

O projeto 1 era dc n3\?OS c:i,préstirros fin.1l100ilUS, que totaliZ<.1v.El1li 4 , 4 bi H~êíc!3 co-;
dól~rcs c cujos dcsc~)olsos dcvcrium ocorror entre m~rço de 1983 c cc
zcmbro de 19B3. Até março de 1983, US$ 2,5 bilhões; US$ 1,9 bill:2:·~?" ..1t6

dezembro de 1983, o que cíctiv':t1;lcntc ocorreu.

O segundo projeto, o Projeto lI, refere-scliiV palCC'Plll""nl"t';O;'o
. ' \\ ComISSOl!S" ' j

principal dos empréstimos e financiamentos devidos a bàJ co!!" t'i5l;ii!ii!gi'l 5,

no caso em que essas operações não fossem garantidas por 21.gêlf,./Áus ,.t(V8E

n";'entais estrangeiras e que seriam rolados durante o ano d I c:7 Re

presentava um roll-over automático do principal. da dívida vi~cenda. O

valor deste projeto, inicialmente previsto para US~ 4 bilhões, atingiu,

ao finalode 1983 US$ 4,7 bilhões.

-. foi fixada em 31 dQ março de 1983, data de corte t:O tc~

.pa, pa:t:.a se inici.ar o rescZilon.:lfi18nto do Clube do Pilris~ Os con~l·d!..':~'" <-~~

sinados ilté CBsa dnta terão rcscalonados os seus pug.:lrncnLot; cc p::incl

pal c juros vinvenàos durante o !?crloc1o do consolid.:lç2io clZi di ,::"(1 ..1. O

período de consoJid.:tç::io vui de 19 de' agosto de 1983 .:lté 3J de (l-:"::·.'::;lJ~-o

de 198·1.
·t ç - .., ... ~II.IlIn: ..... •• '1

_ O rescalonamcnto é feito da seguinte form .~mlU;·"Il!.".. lJ.r."10. o

principal mais juros dessa dívida vincenda, co~.garilnLiu Of;io~'ajB.~~
". ~

tro do Clube de Paris, em oito pagnfficntos semestrais sucos.. ,]1.,_ sendo

o primeiro em 19 de janeiro de 1989 e o último em 19 de julho d'o 1982;

l5~ do principal, sendo 4~ em junho de 1985,· 3:; em junho de 19fJG, 3~ em

junho de 1987 e 5t nas datas prevista.s-o·nos contratos originuis.

Clube de Paris: 1983 - 1984-

A comparação das condições de empréstimo da Fase I p~ra a

Fase: 11 revela uma melhoria para o Brasil:

Inicialmente, cabe desmistificar falsas opções. Assim, é ir~~

aI acalentar a id&ia de que po~eríamos ~quela época haver~o-JlOS ~ngaj~

dos num prdgram~ significativo de substituição de petróleo por fontes

domésticas. Mesmo tendo tido seu preço quadruplicado, a US$ 13,0 o baE

ril o petróleo importado não enfrenta a concorréncia. de qualquer alteE

nativa nacional, seja ri p~odução donéstica da~uele produto, seja a pr~

dução de álcool, carvão ou eletrotermia. Não havia então a possibilid~

~e tecnológica de produzirmos qualque~.destas alte~nativas que hoje aI!

viam nossas importações de petróleo porque os custos de produção de

todas elas situam-se acima do patamar de US$ 20,0 por barril ou barril

~quivalente~ Co~scquentement~, forçar u~ processo de substituiçâo dc p~

tróleo imporia urna penalização perrnancrit~ spb=e o nesso parque produtl

vo, cuja competitividade seri& esclerosada pela utilízaç~o de U~ insu~o

básico cerca de duas vezes mais caro do que no resto ào ~undo. A a~

tarquia e a decorrente abdicação de uma trajetória de crescimento "con~

mico sustentado seria o epílogo desta opção.

o primeiro qucstionu:nento legítiluO que se coloc:~ refere-se.- ao

acerto da decisão de equilibrari.tos o .Dalanço àe PagiJ.:::::n tOS, qU..1r.:::o do

primeiro choque do petróleo, através do cndi~ida~c~to c~Qsccntc do P:ús~

Naquela altura, a divida líquida do País resumia-se a cerca de üS~ 6,0

bilhões, perf'ei tamante compatível com o volul:-,e da noss.:lS cxport':~ç'o':':'B.;0

invés de promover a acomodação na impacto consu::iidor dc di,\·is.:lS :l)-O\'oc~

do pela 'explosão' dos preços do petróleo dentro do pl'óprio l3al.1:1\.o C~

rnercial, optou o Governo po;'aceitar a quadruplic~Ç30 do d5ficit em

':Çransaçõcs Correntes, financin.ndo-o através de c:Hpréstiz::oS ç;cr:ldc'::.:; nu

Conta Capital.

No' momento, todos os programas es tabclecidos com agências

muItilatcrais, bancos internacionais e governos vem sendo imp10i;:(!ntados

conforme contratados, garantindo o fechamento do Balanço de Pagamentos

com razoável folga~ Na verdade, é de se esperar que as reservas no f~

nal do ano estejam alguns milhares de dólares acimu. do orogrmnüdo, coma

resulta.do da ~leva.ção da meta de superávit comercial de US$ 9,0 bilhões

para cerca de US$ 12,0 bilhões.

III. A OpçÃO PELO ENDIVIDA!1Em'O E

A primeira celeuma '. a ser abordada. neste

ã'raiz do atual problema da dívida externa: teria

opção paIo cndividaro~nto externo, como mecanismo de aco~od~çtt~ a

ção do preço do petróleo em 1973?

cONCLUSÃO

I, O~.

9 anos

Fase IT

1,5t

Projetos 1\ e II

Pase I

a-anos

30 meses

2,251;

1,ll75~

em US$ :'-'5.1::525

-Projeto A (equivalente ao Projeto I da Fase Il 6,50

-Projeto B (equivalente ao Projeto lI, da Fase Il 5,35

-Projeto C (equivalente ao Projeto III da Fase Il 10,10

-Projeto D (oequivalente ao Projeto IV da Fase Il 6,10

UEl-l

TABBLA 16

Prnzo
Cürênci<l

~pre"d Libor
Spreud Prime

Fl"t l'ec

. O terceiro projeto, .dizia respeito ã renovação de linhas c",
crédito de curto prazo, com recursos programados para 1983 no valor

de US$ 9,9 bilhões.

o projeto IV, referente ã restauração do financiamento i~

terbancário a bancos brasileiros localizados no Exterior, previa o va

lqr de US$ 9,4 bilhões, correspondente a 30 de junho de 1982. Ao reve

lar-se impraticável, este número foi red~zido para US$ 6,0 bilhões~

Em reláção ao.Projeto C, ·a mera troca

siloe os bancos credores que vigia para o Projeto III da Fas

bstituída'por carta contratual, firmada pelo Banco Centrul e por ~odos

os bancos. Desta forma, evitam-se reduções nessas li~has de crédit~ e

suas indesejáveis repercussões no fechamento do Balanço de Paga:::e:l~os.

Ademais, a Fase II prevê a participação de créditos ofi

c~a~~, com base em compromis'sos firmes., inexistentes na Fase I ~ ;~5sir:t,

há previstos US$ 2,'5 bilhões, já tendo sido formalizado o co::.?ro:-isso

'de US$ 1,5 bilhões com o Eximbank dos Estados Unidos.

Após os percalços externos e internos ocorridos en 1983 e

Ja descritos, ao se alcançar acordo com o FNI no final do ano paS52.::o,

foi est~elccidopara 1984 um n:i'\ü prograiTEt mm os bancos cor.erciais interna=:'~

. na.ts., a Fase I I, envolvendo os segui ntos valores:

o Clúbe de Paris é uma instituição in~ormal - não F=5Scí

existência jurídica - que reune um grupo de países creàores, na =~ior

parte das vezes da CCDE, coro a finalidade pe renegociar a díviêa ~~veE

tlamentalOde um determinado país. Os países, no caso do Brasil, R30 os

seguintes: Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha Ocid~ntal,' Fr~~çat

Reino Unido, Suíça, Suécia, Bélgica, Itália, Noruega, Espanha, ~us~~i~t_

Holanda, Finlândia, Dinamarca, Portugal e Arábia Saudita.

Em decorrência das negociações mantidas no 5mbito::;) ':lu;:,e

de Paris, o Brasil assinou, em 23 de dezembro de 1983, um ucor~J C~ cc~

solidaçáo do débito brasileiro, que-estabel~ccu regras bãsic~s ~ E~rG~

observadas no rescalonamcnto da dívida brasileira com os pníses ~~r~i

cipantes: da negociação, a ser implc.mentado também com acordos b:'late.

rais a serem firmados posteriormente entre o Brasil e cad~ paí~, i~~ivi

dualmentc. As condições básicas acordadas foram as seguintes.

A este respeito, rcgistrclnos inicialmente o seguinte trecho

do c1cpoimcnto nesta CPI do cx-Hinistro clu. Fazenài1 da éPOC':I, !-!:íril
l

1ll'l\rí

que Simonncn:

.. ui; quem diga que o Drasil, em 74, optou por~!i! estr"Lén".IJ,1
• Co;::~3M Pldal'l"':"T\ms I

imprudente, a de se endividar pará não parür de crC!iccr. lssa::i:(!sqJ!!!u'IOf.rv/

se um-pouco .de efeito e há, pelo menos, três intcrpretaçõ~ GCSS~f ~

se. A primeira interpretação - fi que cu qualificaria como abz _ ......unte

inaceitável - 5 que o Brasil deveria ter preferido a estagnação ao .endi

vida~ento. Quer dizer, era melhor pararmos de c~escer ~m 73, não termos

crescido, mas também não nos termos endi~idado. Essa é uma opinião que

não resiste à aritmética, pelo seguinte: de 73 para cá, o produto real

brasileiro,_ apesar de t.oda recessão dos últimos três anos, cresceu de

50% e.a nossa dívida externa hoje é apenas 1/3 dO'PIB, ou aproximadanc~

te 1/3 do Produto Nacional Bruto. De modo que renunciar a Uln crescime~

to do produto para renunciar a uma dívida igual ao produto de um ano,
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74 e 75, m<:ts, em 76,
pagamentos outra vez

frentnr outra vez os

certamente não teria sido política' inteligente. En outras p~lavras, se

eu colocar a questão nesses termos:. não crescer ou se endividar, o não

crescer significaria estar concana~do_ à·miséria uma população para não

acumular uma dívida que se paga com um ano desse diferencial de produto

que existe entre hoje e 73. Portanto, acho que esse é um cálculo que

tem que ser feito sempre que alguém le~rar que todo brasileiro já nas

ce hoje com setecentos e cinquenta dólares de dívida externa. Z verd~

de, todos os brasileiros, hoje, nascem com uma díviàa Dcr cnDit~ dD SQ

tecentos e cinquenta dólares; Nas esse produto per cani ta, se r:ós tivé~

sernas es"tagnado em 73, seria. muito menor e teríamos u~a série ãc pr~

blcmas econômicos c sociais no País. Uma segunda interprc~üção é GC que

o ~rasíl, à semelhança dos países índustríalizacos, Geve~iu ter lnter

~ompido o sou crcscimen~o no biênio 74/75, para rG~linhar o bal~~ç0 d0

pagamentos e àescnvolvcr-se em bases 'l~ais sólidas a partir êc 7G _ Há

um erro func1amental nessa interpretação, que é imaginar que t.:::".3. rccc~;

são cure um dE:sequilíbrio estrutural de balanço de pagn~~entos. ;.. reces

são só conserta o balanço de pagu r.nnlos enguan to e la dura, quer (1 i /.C'r ,

enquant.o o País I 'por estar r::ais pobre, está importanê() "Ienes. :·;<J.r, C' C'l2=.

dente que ninguéi:1 vai pensar .em montar UT:la política econômica b~1scil(.1.:t

~uIna recessão permanente _ Recessão permancnte é a antítese de qU:llql1(~~

polític.:l. cconôr:licil, nfinal de cont.J.s os economistas for.:Im inVL'lltdJü~

para promover o bem-estar d.:lS sociac1ndcs 8 não para perpctu.:lr ~-CCCfi

sõos. Porttlnto, o que aconteceria, se em 74/75 nós tiVÓSSOi;IOS í~ílo \1I::d

rcccs~5oI é que, mui to bem I àuriJntc i"lqnclcs dois ;:1nos o haJ tll1ÇO dI.' p,li_;~

mentos lalvez t.iV0D!.:'iC sido i:telhor, Ler] ClU:OS i1cUlnul':tdo l:;C'nos dI \' i d.1 l':::

ao recomeçar a requpcraçiio; -lã se ''''~'It oõii 1';ln(;o~.\10
.• " COmMS~!l' Drt "1 - ~Icom os mesmos problemus e o BrasJ. \ tCiÇJ.A,Qtí:JT:~ 3r~!: ~

mesmos problemas "que enfrentou, ap a5 pcJrtiuc.k de• .Y
uma baBG mais pobre. Na realidade I a única rm.lncira de curf.. r:~.~ ,~ ici t

de balanço de pagamentos de natureza estrutural é adotar um~ 'política

·de substituição' de importações acoplada a uma política de crescimento cc
expórtãçõcs~ Agoru, para isso é prcciso_inv~sti~. Eu não posso substi

tuir importações, ou mesmo expandir exportações significativamente, sem

realizar investimentos. que aumentem a capacidade produtiva do Paí~. E

foi isso, na realidade, que foi feito, pelo menos qualitativamente, no

período do Gover~o Geisel, período que se seguiu ao primeiro choque do

petróleo, e vamos verificar que os números de substituição de ir.lportà

ções são realmente muito substantivos. Se nós pegarmos, não digo 83, ~~e

é um ano jã de racionamento muito .forte de importações, mas 82, se

V.Exas. pegarem, em termos reais, às impo~tações não petróleo e co",p~

rarem cqm aquelas importações r.ão petróleo em termos reais de 74, elas

caíram de 40%, apesar no Produto Interno Bruto real ter aumentado 5a~

nesse período. Quer dizer, houve uma enôr.me substí tuição ãe import.ações.

Em 74 1 o Brasil era um Pars hipervulnerávcl.' em termos de i~portcç3o ca

.~ço, fertilizantes, produtos quíMiCOS, mctai~ não ferrosos, bens êe C~
pital etc. Então, não havcrA~ nenhuma possibilidade de cura do b~lunço

de pagamentos se não houvesse uma política de invastir para substituir

importações. Também não é correto dizer que Os países industrialí:!~dcs,

em 74/75, acci i:.aram uJ:"la recessão para. roalinhar os balanços de r.:~tJ.J.;~,c.::

tos. Na realidade, acei tararn u~a recessão .pa.l:iJ. ccnbatcr a infl':lt;Zc:.

O objetivo dos países inàustrializadds, ao dc:saq:..:l·~cc;!:"C'r:1 SU'::IS eCC;1G::tU:;,S

em 74 e 75, foi diminuir a taXQ dG inflaçEo, porque os balan~os G0 ~~q~

mentos depois continuaru~ desulinh~aos. E, ali5s, a maior prova do ê0S~

linhumcnto intcrnac~onD.l dos balunços de pagm:ientos é o que i!contccc

hoje com o déficit ·comercial norte-élillcricano. Nós cstal:~os com os estE:

dos Unidos com um dé.ficit cOitlcrcial progra:nCl.do p.:tril este tlno na fuix~

de 70 a 80 bilhões de dóliJrcs _ Isso é um evidcn te si nal de que n30 ilo:"l

vc nenhum rOé1linh~mcnl:o, ao longo de t.odo esse perrodo, dos b.:l1<Uh~~':·;' d..1

pagamentos. E há Ull1t1 torceil:.:I intcrprclnçno, que é iJ. mais sutil, l::aL qUl

talvez peque por uma obvicd\ldc, Essa terceira inb~l..~pl:ct":lÇZio néío (lj se0E.

da dn cstratégi.-t do croscimcn~o lldcrada pela pro:r.oç5o do L'XpOJ~t d\<;t-'~; c

SUDBLi tuiçfío de import.aç'0cs. 1\0 contr5rio f reconhece O~:; !;j~r j los d\' 1.1.:,\

Programa que acentuou a nossa ind~pendência em relaçiio aos (~wwr.rJ; L~,-db\\
. lo -~I

cos c bens ele cnpi tal importados, a nossa produção niJ.ciona : Cd:dlSi,,~;ell""';.r.l~r:'h!lI'
• • . . ~ 11..: tNQC&'ll.ITO

e tudo o mais. Todavia, h5·muita gente a.dizer que o Brasir.~cdJ:La ~er

feito tudo isso, tendo crescido 50% e não se tendo endividad ~'ta~"',

quer dizer, ~em realizar ?crtos projetos que deram importaçõcs/G 1:30 de

ram, na realidade, ainda nenhum produto. Aí au diria, é claro r c:uc·, ca

50 a caso sempre se vai poder encontrar algo u' criticar e~ qua1sucr p~

litica econômica de qualquer governo. Em segundo lugar I também ~ pC3te

riori .todos nós acertamos na loteria. Em terceiro lug.:::.r, rcalmc:.:'c as

Ga para ser mostrado. que, se o Brasil não tivesse r~alizüdo alg~~s ?r~

jetos, a dívida teria crescido realmentn muito menos do que cresceu. Eu

jã vi algumas simulações, alguns estudos. B claro que ela pocer~a ~er

sido um pouco Eenos I mas esse "um pouco menos 11 não seria D.ada de fc~ma

a mudar a'ordem de magnitude do problema-atual. -E um problema ta~bém

muito importante é que a capacidade ocios~ que hoje existe en S~S~8r.toS"

d~ ~ndustria brasileira, se ela é um passivo a cur~o prazo l ela é un

átivo para uma fase posterior de recuperação. Quer dizer, para G :~tu

ro, essa capacidad~ ociosa existente noja na capacidade de prod~?3o ~l~

t~ica, na' cap~cidade siderúrgica etc" é ~. possibilidade d~ a econ~jia

yoltar a crescer sen ter que fazer d8tarmin~dos ir.~esti~0ntcs 'q~~ jt 0~

tão feitos. O Brasil cresc~~ excepcionalmente no final da décaf.~ à8 õO r

68, 69 e 70, em grande parte porque havia uma eapacicaàe ociosa i~jus

tria·l. Conscqucntc~,enteI não se deve considerar q'J.8 a cap(lcid(.'::'~ c:::iQ

sa existente hoje seja algo perdido, significa algo que se ?od~ ~t:~aY

para o crescimento futuro. 1I

Destes pensamentos, algu~as lições pode~ ser cxtruíd~3. Ini

cialmente, deve-se reconhecer que a estratégia adotudiJ. no Gov~r:·.r.J O.::s122

para fa.zer face ao. dcsiquilíbrio externo qUB enfrentz.:va rerlct:~; '.) an

seio popular p210 desenvolvi::lcnto econôaico. Não é difícil ir.h..,:l:1~"'.:--S'3

a reaç50 contr5ria que gerariu uma opção por ajustn~cnto atr3vé~ de rc

cessão. Entretanto, o próprio ex-Ninistro Simonscn reconhece CJt:~ ti DE

ção não foi a nt.:lis adequ...lda, ao afirm..:1r, que 11 a po.sLC'l" i 01" i lc.::..:; :10S

acertamos na loteria 11. Havia uma trujctória de menor s(lcri f!c.;it' r':-IL1 o

povo brasilGiro, que n50 foi adotadQ por imprcvisao dos tOJll~H.101 ..·:~ l;,·... dt?

cisão d,) época. No seu dt~poim(onto, ao reconhecer que lillvcz out ~'ll:'; ':,I:::i

nhos Jlu. Boryund.J. m~t.J.dc Ô":l clc.:cada de 70 scxii"lJ~\ m.:lis d('sC'j;i\·t., i S :~"ll'd o

Par SI o utual pl:csidcnt.n do B.:tnco Central I l\ífonso CL'b;o I'':l:.;lcl: \', t"t..:I:1

. a humildade de alertar-nos para a quas·e impossibilidade ,g'hicil de 'B'. . ~ ~

tcvcr-se os desdobramentos através das decisões cntEo to: \~l..).~..~esI~~~t ..rr.r;(&~~:.:

mo, ~ alternativa q~e ~ tecnocracia :roverna~lental Unanil.1C'~~';';'~';'i~~~~;t,''1.,,-~
va como sendo a acertada, _provou-se ~nadcquadQ. M~smo «dm~~~~
se o~tros economistas estivessem no Governo naquele p~ríoclo,· ~'~Lo?Ç:iO

técnica seria a ,mesma, sobra espaço para lamentarmos é1 auuêncj.:l do

debate político quando da tomad<:t de decisão. Dado a e~ologiu insti~uci2

naI repressiva vigente na época, dispensou-se olimpicamc~le Q purtic~

pação do Congresso, que deveria ter sido convocado a opinur sobre de~i

niçpe? tão relévantes para os"destinos do Brasil.

Aparentemente, o Governo Figueiredo já não dispunhu de &ltcE

nativas tão claras fi sua disposiç~o. Ao assumir} encontrou comprcm:.ssos

externos de difícil gerencia~ento e um programa inucabaào' de invcs~i~e~

tos públicos desproporcional às disponibilidade-i; do· recursos -- dúr:5st..:::..

coso

A este respeito, assim manifestou-se o Ninistro Dclfira :;0ttO

em documento encaminhado à CPI:

"Apesar do trauma imposto pela elevação c.1os preços do i:C:t.l'~

Ieo sobre a Balança Coreercial, a maturação de Uma mentalidade c.-;':po:::a.cl~

ra no País I na virada da década, aliada às medidas de promoçã'J clus Q:-:

p~rtaçõ8s adotadas pelo Governo Figueiredo permitiram manter o d0::c:~

comercial de 1980 igual ao de 1979, graças a urna expttns30 àc 3: p(J~: cc.:::

to das exportações em 1980, que comp8~sou 0. crcscincnto do àizl;C·nd:..:.) (:C:.-::

petróleo.

Entretanto I a aplicação de uma política ortodoxa de co::-.~at.c

à inflação por parte das economias industrializadas (clcvdÇ"..;c \.Lt:3 ti'"~

x.as de juros com a conDcquentc qUGã21 do nível da ativid.:t.dc cCCJ:h.~!:li";~l CJ:'i

.l?CUS países) vai ilcarrct:ux dois pr.oblemas para o nrasil:

a) o pagamento de juros na Balançn de serviços v~li upn:'f,\.":-:l":!1"

uma expansão cxponcnc.iDl, como resultado à.n 9cscolilgcm dos juro:. ilor:'d

nais dus taxas dC,inflaç~o.

b) nosnas exportações, que em 1980 huvi2m· crf::...'4;'lrJO 3D r.~;~\ cc.!?,
- I t· t d d d· . - ."" ó~to v~o pau a J.nillncn.o per cn o lnarnJ.s.lno, em dacorrcnc~ co .c::;tre-i~~:'..~!!

to do mercado nos países d~scnvolvidos (afetados por 'b~5~~~~~1~~~~J c
da deterioração do nosso índice de 'relação de trocas. ~ u. '"~~... u ;;

~
Assim, durante o p~ríodo 1974-!979, o PIB nortc-n~cricür.~ cr~

ccu a uma taxa média anual de 3,5 por cento, enquanto a t~y.a ci~ :~ros

real permanecia em O,l~. Em contrapartida, no período 1973-1~~2. o =res

~im~nto ~édio do PIB cai para menos de 0,5 por cenLo, en~~entú a =axa

de juros real eleva-se para quase 6 por cento.
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Simulação do Comportw~ento da pívida Externa Brasileira:

Os efeitos devastadores deste novo quadro inter~acional não

podem ser ignoraàos~ Con o auxílio de um exe~cício de sin~lac~~1 ~s9~

lb~-;e bem o ônus imposto ã econoroi~ brasi~eira por esta ~ov~ ;~al:~aca
Suponham~s que os preços do petróleo tivessem aumenta~o, a partir de

'1978, alinhados com a inflação americana. Admitamos, ta~b&~1 ~~~ cs ~es

mos níveis de juros reais prevalecente~ na segunda metade da ê0C~ê~ êe

.~º perman~cessem até 1983. ~esmo que ~antivésscreos o cons~IUnç~~Q~~~ 50

~re as nossas exportações, inposto pela recessão ~unGial, a eyoluç~J ca
nossa dívida teria obedeciG~.ao padrão apresentado na Ta;>~la se0:'::':-.:'~.

1979

Dívida Líquiêa C~ssr"raia

1983

to, introduz~ndo neste relatório alguns dados, extraídos do doc~~ento

qu~ acabamoS d~ cit~r, que demonstram não termos sido os únicos afet~

dos pela crise internacional nem termos sido originais n~ nosso f=oces

~o de aj~stamento:

"Esta análise retrospectiva do comportamento do nosso setor

externo não pode ser concluída sem ,atentarmos para as sinilaridad~s en
tre o nosso processo de endivi.damento e de ajustamento c>:ternos e sque-:
las experimentados por pàíses em ~stágio de desenvolvi~cnto compa~üvel

ao' n~sso ~ 'Assim, foram seleciona~os nas -tabe'las-2 -e- 3"iT,dicacoies ec,9.

nômicos de 3 países latino-&~eri.canossemelhantes ao Brasil para Q~~

co~ação de ,desempenho. Deve-se notar, entretanto; que os três t2~ u~a

posição privilegiada em relação ao Brasil em, pelo menos um aspecto
importante: todos eles são exportadoros líquidos de petróleo.

Na tabela 2 obsorva-se que os quatro países aç5s aprOEenta
rem taxas significativas de expansão das importações no período ~975

-1~80 foram obrigados a cortá-l~s drasticamente entre 1981 e 1983, T,9.
d~s tiveram grandes dificuldades em manter, no segundo p~río~o, c ~e2

mo. dinamis'mo revelado pelas exportações, no priraeiro período: e>:c( ;30 :te
tável é o Brasil, o único cujas e.xpor.,tações tiveram crescirne::'::.o ~,Jsit!

vo em 1983. Ademais, após apresentarc1il "taxas '~ositiv<:ls ê:2 crc3cij':'".~:1to cb

PIB, no período 1975-1980, todos os países observaram quedas ~a renda
per capita, entre 1981 o 1983.

Já na tabela 3 nota-se que todos os países eng..1jaroJ.::t-sc nui..

~ramátioo esforço de ampliação dos seus saldos comerciais, q~Q 50 rC=lE

tiram, com defasagens variadas, em menores défici ts na contn COl'=~:mtlJ&

.Finalmente, observe-se que a Venezuolu, o único país cuja dfvidtl c:,:to,;:

na n50 cresceu significativamente em todo o "período, é tumb6;:\ o que

apresentou o menor crescimento cconôlnico."

44,4
50,2
50,2
53,8

50,7

45,6
55,8
64,4
79,i

86,7

1979
1980

1981
1982

1983

Reservemos para a
do atual governo após a ida

A Dívida Líquida, que atingiu a US$ 86,7 em 1983, e~'~:1ri:, I,!.

mitada a US$ 50,7 bilhões caso'não tivdsscmos SOfl~ico os êfeif..0:' ..~>;."5fn

vorávcis dn taxa d? j~ros e da segunda alta dos preços co ~ctr0]0~. IE

to significa que a" polí.Lic.:l rlo ajusti'll:l.::nto u.d('lt.:ld~1 pelo G,;\"(·n~.., i':.:lH'.~

. redo conr;cguiriu. um.:t rcduç3o, em termot. reais, de cürc.:l êt.' 20 :'01" ..-~"n to

em rCluçiio ii Dívida IJíguidü do iníCio de seu l1\.:lnu.:lLo, nfto li\'C-:~:~C':.~";~' ::."~

do,engolfados pelo cenário estabelecido nas economias

TABELA 2

Evolução das taxas anuai~ ?e crescimento de iridicadores
selecionados para diversos pa~ses .

, 1975 ~ 1983

(em '1
, IMPOR1'AÇÕES EXPORTAÇOES . P I B-

1975-1980 1931 1982 1983 1975-1980 li981 1982 1983 1975-1980 1981 1982 1983

Brasil ,20,5 -3,8 -15,5 -20,6 16,7 15,7 -13,4 8,5 6,7 -1,9 1,4 -3,3

Argentina 17,8 -10,2 -42,2 -20,0 18,1 14,0 -16,9 -2,8 1,4 -5,9 -5;4 2,0

l·:é:{icO 19,8 27,2, -30,7 -37,8 32,5 24,1 7,2 -1,7 7,3 7,9 -0,5 -4,0

VC:H~zuela 12,2 11,5 8,6 -59,4 I 13,6 4,8 -18,0 -10,3 2,5· 0,4 0,6 -2,0

TABELA 3

Evolução dos principais agregados econômicos do setor
externos pura diversos países

1975 - 1983

(em US$ bil.'lê

SALDO C01-IERCIAL SALDO TRANSAÇÕES COR~ENTES D!VIDI'; EXTER.,\;A BRUTA

raronscrara.'ll-se infundadas ,as suspeitas levantadas quanto li aliún':lção
da soberania nacional nos 'acordos firmados com os bancos internacio

nais (Fases I e II). De fato, 'as alegações de que a eleição de Nova
York como foro para julgamento de divergências eventualmente ocorri

das ao longo da implantação dos contratos e o compromis~o assumido p~

lo Banco Central de não recorrer ao conceito de soberania nacional
perante tribunais estrangeiros não caracteriz.:lT!1 abdicação de di.reit.os

pelo Brasil, conforme ai::larad:l pelo d2p::JÍ11r:mto do chefe do Ucpart~

me~~o Jurídico do Banco Central a esta CPI.

Concentremo-nos, portanto, nas lesõos impostas a soberania

nacional ao assumirmos, unilateralmente, perante o FNI, o compromisso
, )

de cumprirmos um dado programa econômico.

NACION1IL

197: 1980 1981 1982 1983 1975-1979 1981 1982 1983 1975-1980 1981 1982 1983

1,2 0,8 6,4 -7,7 -11,7 -14,8 I, -6,2 36,0 61,4 69,6 8J,63=asil -2,0

'-:,~"ti"'I 1.,0 0,7 2,7 3/) -U,4 -4,7 -2,4 -1,9 2·1,5 35,6

;·~-::;-::..cc -2,0 4,1 (,,~ ]2,0 --j,1 -l·~,O -3,1 3,7 5.),~ 72,0

\"c:1ezc:ela -4,1 7,8 3,2 '),3 ° .1,0 -3,4 5,0 26,5 25,';

IV. A IDA AO PMI ~ ]I PERDA DA SOBERANIA f~~ -'~v~

,Dado o seu conteúdà essencialmente político I(,)miH~il'''fim,"",,~~
torno deste tema é o menos suscetível· de ser aclarado el~~ ·Jig~~~W.i:.1I:.hn

- -. K 1 kV -to detalhado de informaçoes tecn~cas, ar os por ;;..

'pIo, concorda que "nós não estamos rolando a!?cnas a ,lívi,da, mill; est~
mos rolando a soberania nacional", ext~rnando pcns~mcnto cndoss5vel

por diversos outros depoentes, como Maria Concoição Tavares o Cclso
!furtado. 'Já os econoinistas rigados ao Governo re~haçam totalmcnte e~

ta alegação, afirmando que o País está executando rigorosamentc o ?r,9.

grama exigido ~ela situação econômica nacional, sem submissões a pre~

sões externas.
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Há um amplo espectro· de proposta~

duas posições polares:

a) manutenção do status quo, com renegociações anuais ceg

tralizadas. Esta é a posiÇ~O unanimente defendida pelos
técnicos: ligados ao Governo em seus depoimentos;

cionéll. Esta situação poderia ter sido evitad3. se não r.Olit·~3se o ?"l.fs con

traído dívidd externa na velocidade elO que o fez na décud ..":. D~....ssa

da, conforme analisado na Sccç30 anterior. rode ríamos t..Jr..hô:n ter

evitoào a ida ao Funào pela declaração unilater~l d~ mor~Lóri~. A de

sajnbilidade de tal iniciativa é analisada na ~ecç3o seguinte.

SISTEMÁTICA ATUAL DE HENEGOCIAÇÃO 'E SUAS ALTERNAT~S~M. ,-,•.
,'- ?a.I\'!.~--" /1
I ~Ot"~~~lÕo.';i.~l'O /;

u·s.Wrncdoj..-9u

V. A

Há evidências indiretas significativas de que o l>)"ogr.J::-.a

que emorge de um processo C~8 negociação entre um governo c o !".q é

st1bstanciull~t."!nte diferente à.:lqucle que o governo CUIn!:JriL-i.J !;.c !:.lCi :1Ct:

vesse a auditoria do Fundo. í:: recente o exemplo da ArgcnlinCl, 011<1C o

Govút"no recusou-se a negociar com a missão do f'NI enviad.J u Buenos

J\yrcs e remeteu sua C[I,rt':t de Intcnç5.o diretamente il godc d<,) J'~\1 I C:'i:i

1'Iashington. Até hoje n50 houve acordo.

Ademais, ü:rflm as próprias Llutoricludcs e1..1 fi)"(~rt ('t'()ntlw~ C'-l

do atuul Gov~rno que cnf,J.ticiUllClnt~ r:~citavllm il hlpól('!:;C d(~ i 1" .10 l';·:r,

até.o último trimestre de 1982 .. Obvi~rnontcl estas nut\{iduclcs nJo te

riám vacilado em obter o aval do FMI, quando tão difíCl 'S sL~1"3via
.tornado gLrar a dívida.externar 'caso 'este endosso fosse gratuxto.

E difícil mesmo imaginar-se que as longas e r~?etiê3s reE

niões entre os ministros de área econômica e representantes C? F~: en

vqlvam"apenas a troca de informações estatísticas c debates ~~brc ~c2'

ria.Ecoriômic~. B bastante provável que nestas reuniões 90r divú=sas

vezes, haja prevalecido a vontade do FNI sobre a ãos nosso ~ove=~a~

teso

b) declaração unilateral de moratória e rearranjo domésti

co:da economía brasileira. Esta posição é esposada por

Celso Furtado, por exemplo.

Antes de analisarmos as. duas propostas citadas e os esqu~

mas intermediários aventados, seria impor~ante registrar dois pontos

~e consénso significativo:

Se a ida ao FMI impoe inexoravel~8nte una i~terfQrZ~cí~ de

Não se pode acusar o Governo ce ter procurado o F;':: ~~~c·:-:at~

rarnente. Na verdudG, os contactos com o Funê,o só se ronçrt.;tizL-;''::.~.·: :;ua~

do nossas reservas internacionais líquidas estav~~ praticanc:~:c =x~u

ridas.

Conscquentomente, El. única alternativa a se consiclc:·.1l" ~crin

não ter apelado ao PNI c ~eclnrado a moratória, e~ 1982 ou ~:~~Cfi. Cc

mo será visto mais adiante, nâo há consenso sequer entre os ~co~2mis

tas fora do Governo quanto aos ganhos liquid.os de uma mor~ tó~·i.J, POE

tanto, denlro de um cenário ae se evitar a rupturn, àcvc-sc conc:uLr

que o Governo 50 recorreu ao FMI como última alternütivn.

Na verdade, neste ponto não 50205 originais. A bibliogr~fia

internacional, relatando? expcriênçia de outros paIses que rec~rr~

ram ao FMI, registra corno rotineira a imposição pelo E'~lI de decisões'

impopulares. A conclusâo, então, é inqu~stionãvel: o apoio de F:'lI ê

casado com a" imposiçâo do país socorr~do de Um conjunto àa val~res

alheio 'aos anseios populares.

i) ninguém rechaçou a proposta_ de moratória em bases 6ti

cas. Vale dizer, . técnicos e sociedaêe co~cordam que o País não est.á.
sob a obrigação moral de honrar seus compromissos financeiros i:l~iJ=;:=

ciona~s. Na medida em que:~stes compromissos .foram assumidos em U~

período no qual as taxas de juros reais eram negativas, o ?reço do p~

tróleo inferior a US$ 15,Ojbarril e o protecionismo dos pa,ses da50~

volvidos muito menos penalizante do qu~ hoje, não há co~o se eS~0~~~

de uma economia ainda em dGsenvolv~mGnto a imposição sobre 5U?' so=i?

dade de um sac~ifício insuportável,' em nome de um compromisso ~1SE?'.;::-~

do num cenário que se deteriorou dr2'm'.aLiccJ!l..?r:tc, ine8~cncC':1tc~'":'í.:.:lt2 C::.: (.~,::,.,;~...i

~o Brasil. Se até às empresas priv2das é facultado o direito de S8

declararem insolventes por contingêncins de mercado, não se ood~ ~e

gar a legitirnid.:lde da manifostação de um país soberano dc se ('1;("'':-:--.

trar impossibilitado de liquidar seus débitos. ·por.tanto, a div0rç:ê~

cia entre os defcnsareG e os adversários da moratória ccntr.:l-sC' :::ui. to

mais nas previsões dos g,mhos e perdas decorrentes ce medi Co:l.

1i) conforme os dndas apresentados nu.· s~c:ç5o lI, dcs L..' (:0C~

mento revel.:nu, pode-se discordLlr cl.:l. cstratégiu. nc1ot.ld."l pelo c,c"\'\.'ny"\,

:mus é inc]ucDtio~S.vcl que u cilda roc1.:H;.:l. de rcnc<Joci .lç,~O o p.,f!-; ('\'l!~-:':"

guc condi~~õus mais v,).ntnjoG.:ls 1')3rD. g.i:rar su,). vi.c1.1.. r. s.tl[icil~ntl· n

t=rnaestrangeiros no processo decisório nacional, a questão ~~e se

re'levilllte é se o Brasil poderia ter evitado recorrer ao ?~II.

ná algo nlU.is que deve ser. lembrado no processo de nL",::.)~ii"!.

ção entre o FNt c o 13rnsil. l\lguns depoentes considcr.:un "d('!~:··I)r.I!i2..::!.

teU para o Pais n ilbundRnciu. ele Cnrtns de Intcnçi10 que ~.;ubl:l'... tt':~:(':·' il'J

FMI, por revelar falta de seriedade do País nestas n
• 0'0

Tivemos o cuidado de examinar cada urna

cxigêncíns ::m!
se

t:rês

'a) o. Brasil, no primeir? ano de implantação co ~rogr'm~ ~~~

o FMI, teve urna inflação duas veze superior a do ano ag
terior, apesar de haver-se comprometido eom a su~ redu
ção. ~Iesmo assim, o Board-do FMI ·cons·iêerou que o prcgr~

ma original continuava em v~gor.

b) o programa para 1984 foi aprovado s~m que se cst~bele~e~

se meta para a inflação anual, uma heresia ao dog~~ ~~ne

tarista do FJoII.

c) a introdução do conceito de déficit operacionai, e~ cog

traposição a0 tradicional déficit nominal cvitanc~ assin

que a redução do déficit financeiro i~?usessc sacrifi

cios insustentáveis sobre o déficit fiscal.

inspeção da" Tabela 16 para constatar-se a cvoluç50

condições de finanéiamento, obtidas da Fase I para a
fc~ supor que esta tendência seja .rompida quando da Fa
início de negociação.

Em que consiste a sistemática adotada pelo Gov~rno?

A partir da ru?tura do esquema competitivo de ~eciclagc~ da

~ivi.da, ocorrido em 1982, fói estabelQcido um proccdi:::cn:'CJ orig:':tal

na história econômica de renegociação centraliz~da. D~do o inad:~i~

mo deste procedimento, corno bem lembrou Carlos Langor:i c::. Seu G"IJOi
mento, há ainda um período de a~rendizado para países e i!1stitui~3es

t:,i,nanceiras durante o qual o próprio sistema estará ap!"i:::orrJn~;o-s';'Er..

,linhas gerais, a rolagem da dívida e o acesso a crêài tos adicion.:.:'s ,

·ao invGs de se proceder através de ~egociações di;etas er:tre us~"tes

econômicos das economias em àescnvolvimen~o e bancos i~ter~~2i~::3is

individualizados, processa-se em negociações envolvE!:-:co c Bm::zo C;:c.:::.

-traI do'País em desenvolvimento de um lado e o sistc~a financeiro in

ternacional, governos e agências multilaterais de outro.

Neste processo, o FHI desempenha o papel dc a':~list" <1" sa
.rria~dc econôm~ca do país em desenvolvimento. Ao CO~?~O~i3Snr o ?3ís

·devedor com Ur.l programa de ajustamento de sua cconor::La 2 nC\-:::::;l:.:-.::il!:

i?eriodicament~ a execução deste programa, pode o DII. tr:l::quE U::l'· o
sistema financeiro internacional quanto às tendências C~ 20::-]0 ::,:'_17.0

da econ~mia do país devedor.

Em conclusão, pode-se afirmar que a ida ao FNI i~põ~ ao

País a condição indesejável de se~ audi tado por um organis",o 5"pl::,-!1~
A partir deste aval, são trazidos para a mesa ce Cl......:oc.: ::.;50

entre o País a os bancos internacionais os seguintes tó~:cos:
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volume de crécÜ.to t:l. ser concedido, por natU1·CZ,J, (!t.... t:::ili

zação (gir0 àe amortizl1ções, cmpréstitnos C:I': ~;'Jcc"!.1 .1t::ci',)

nais, financ'iamantos a import~ç5o e expor U1Ç'.:lO , ] ii:~l.J.:;

inter-bancárias etc)';

- prazo<=; de vencimento;

- carências;

spreads;

flat fees;

proporção da dívida a vencer que será rencgociada.

Paralelamente, o Governo do país devedor engaja-se Ú~. ~~g~

cJ.=.açõe5 com organismos financeiros como o Banco Himdial c o [;):ir:;"cH.::, n.J

intuito de ampliar suas linhas de crédito a juros mais favoreci cc, e

ta-rOO1\ axn goverTY.Js cred:>res, atravésdo Clube de Paris, a fim d(l rC:'.cgc.:':'a=

créditos oficiais.

o Governo, na verdade, recusa-se a debater propostn~ ~:~e~.

.?ativas mais arrojadas porque considera que o sacrifício ir.cor::êo·

pelo povo brasileiro já produziu o ajustamento estrutural ccsc:1ê~

e a partir do próximo ano, são de crescirr.ento sustentado ~.J ::'3rs

pectivas para a nossa economia. A propósito, observemos a sGg~:n~: c~

"tação d~' documento enca.llinhado pelo Hinistro Delfim N~tto 5. .Ç?l':

lIEstes sintomas confirmam urna tese advogada pelo CO·: '::1'1'.: e

questionada por alguns: existe up..la trajetória de dcscn\·olví:r.c:·,·_o 5t:E

te~tado, com progressiva redução de dependência' exte.r-n:l c 5t.-::r.••1 :t:2

tura com os compro:r:issos ass~~id.os pelo' Brasil cOm sis te:...:!. fi:: :lr.c. :r-c

internacional.

nos nos mcrct1dos financeiros é o prillcipZ11 fator c1ctcn:!i:l.~ntl' d.1 :: ..1:':.1

de juroc. Assim, seria ingenuid,Jd~ supor-se que [t 1..?.!:i;.:(~ L1l.~ n..1(' é

bt'lsicLlll1cntc c1ctcrmit"tad.J. pelo vol'Jr:~c do déficit pú!JJico ~1r.1L"I·ic.!nc' "L1

forma clcgidil 1J~lo Fcdcr~l i~C'servc na condução d." SU.I r..JI1Li\·,1 :',,'::0

t5rin.

OJ:a, o trabalho de .persunsD.o dos governos c.1os países dusc~.

VOLvidos quanto ã indispcn'sabilidadc de se tomar em contn Q si lual'iSo

~flitivn dos po.íses ela dcscnvolvimentc:> ào fixo.rem suas políticns cc.9.

nÔlOicas trcinsconde a. área econômica. Esta é .u~a tarefa a ser conc1.~

ziàa. pela área diplo~Eticar pocJ8~do chegar maSf.1D a contaLoz e:n'trc

Ghcfes àc estàdo. N~ste I cenái:io, a ação conjunt?- .de pai süs d(;v~d.jl·C5

é certw~nte superior ao esforço isolado.

Há sinais claros de qu~ o Governo cor.;prcc·ndc:u i! ncce.-ssi..c:.3

de da" atua.r tüfabém na dimcns2.o política d.::. nossa dívic1D., COifO c1o::t::;n~

t.ram as declürc;çõcG conjuntas latino",:D:ncr.icanas rccantC'.s c o enCOlit.:-ü

de Cilrt.agcna. fi rccomcnàaç50 consensual cos purticip4.'ntes c.~s-te C?I

·é qua c~ta atividade seja a::ipliada, preferentE:r.lcntc l(?gi·ti;.~ünC:.::-s{.,~:'7.~

maior li~c1.~ança do Brasil nas futuras ·~n~ciati"'las colcti VãS •

Obviõ!:\cntc, a prO?Dst.u de se inc'Jy.i)":)ru::- ':;0 pl:c':'c:~:so '::C'

gociação da díviàn Uiim CO!i:Qonente diplor.-.·:: i: ic2. fj co? !:':ui to aguá:::

de rc.alir1ddc. 11

posição go~crnum2t:tnl:.a decrctaç:fio unilatcrt:.l da n~~!.-,]tÓl.·í2..

A este respeito, caberia reproduzirr.los~~o tre:d-:.o do ê(?poimeE

t~-de Olavo Spr.Ubal, onde ele se õiriqe ao assunto:

aTalvez estas as considerações que

declarar nesta CPI:

A grande incógnita, que l~va muitos a cesaccnsclha~ este

curso de ação, é prever as retaliações decorrcnt~s de tül meêid~. Ad~

mais, algum dia e~ta dívida terá que ser paga. Não estnríá:::cs, crttão,

simplesmente diferindo o problema para as futuras geraçces, talvez

?té com.mais gravidade?

Inic5.ulmcllte,· àeve-se dest.acar o atrativo' in:-;\i0stlC>;·j.:t·;L·! <: ..:.
idéie!!.: se I10SSêlS dificl.llc!acTcs ccor:5:.:ica:; .:lt.u~~is, princi::~~ll:-:.::ntc. ~;l:::';::

to no nível de tlcnchlprego, decorrem à~l llcccssid.:lc:c de (J(:l~::'l:i;'.OS fHi~~S:

rfivitn co~l~..rci«i8 de mnis de US$ lO bilhões ao an0, parn cobrin:.o~;

pagmncnto.t'.. dG:.' juros, é natural que- se acul~ntc ~ idéi~\ d(~ nilo !.;(~ p~~

gar os jU'IO~ C:' t:~.unsrormar este supcr5vit comercial em fal.or c1l~ c:n."~

cimc11to oc-~.t:'.5mrcú.

nA fórmula que considero melhor para o

mente qu~ o País 'assuma a ~otal responsabilidade da cossações de p~

gamentos e enfrente as dificuldades que terá, quanto no que se chama

de problema de ruptura de caixa."

liA decretação unilateral de mO'ratória seria a rupt:t:1.·a com

o Fundo e da credibilidade do Brasil junto ao SiS=0~~ ?i~~nc~~ro I~

ternacional. Essa atitude nada tem em comu~ co~ a ação êo ~éx:co, sus

pendendo por 90 dias os seus pagamentos para reorganiz~~ sou sis~cma

fxnanceiro e ca~bial interno. Observa~os, pelo rliw0~sio':~~D~~:> de sua

dívida c face à co~plexiâaã.e ãa sua economia, que o Br..~511 ne=css~tou

utilizar-se dü todos os lilücanis:i~.o3 fin6.nceiro5, co::...~rci":,,is e T:!::>::ct.§.

rios de curto, I:lédio e longo prazos, para financiar sc:! i:7.:1...'l'tu;30,

sua e~partüção e os déficits àe seu Balanço' de P~gu~Cr.~C3. K~~ ?Od~

mos imq.gj.nar que os bancos particulares que cOinine:::: o SiSt0r..~1 Fiila..!}

ceiro Internacional, atuD-ndo indiviãualmentc, acci.~2::i .1 i:'.=!.'ut:ria si,2

plcsmente suspendendo novos finuncil1mcntos e sc;a t.o:;..:lr "lU~:l(j!..:~r. I..cd.!.

da em juízo contra bens brasileiros. Nossa situação se d0tcrior~ria

rapidamente. Passaríamos a ter imensas dificuld.::dcs. Prir::ciro, nu i,!!!

port.:lç5o de petróleo c carvão que, como virr.os, é alt~~cnLc [i~~lnci ..ldil

pelas filiais, no exterior, de noss.a.s estatais. :·lcs».o l1uC o [:1..D;0 de..::.

ses produtos n50 .se cntQncassc, um;). sua redução expressiv.l, lr.~vu.ri.1 1"\

Elaboremos mais sobre esta tese. O C<>üvorno ilcrcditd ':!_"- ê.3.

da a nova rcalidad~ econôi:lica interna.cional, só podcrcr.\os co:::, i (:_:::1==
mo-nos en\ rotn de ajustamento estrutural se conseguirr.:or; ,:'lO r..\ ..;r-,':· :0'::

pc crescer o PIE e pagar parcelas crescentes dos juros n,:,·f2rc~.~ l'~' ~

divida acumulada. 1\ questão da e:dstência de tal trajctórL1, \''''-5e

. dirigindo os técnicos do Governo e mesmo de organismos inlcrn~~..:it'''.~1is

há algum tempo. Hoje, há consenso de que, rnQSlr.o sob hip5lC'SC~; r:.':Ocl.

velmcl1te pcssimisto.s, a conduç5o adequada da. sua polític.:l (~""~I.)nC)-:c<:.~

permitirE. ao Brasil obter um dcscnvQlvimcnto econômico si9Itifi...~.lt :'·:0

ao mesmo tempo c~ qúc ~rc1cn':l suas cont.:1S externus.

Urna vers50 aperfeiçoD.ca dest.a. sistemático., aê\·oS~ld.. : '-:c :: êi

versos dCl~entes que comparecerJ~ n CPI em 1983, a~~~~~ri~ a 05t~ fr~

forço uma diraensão política .. De fato, o ítem mais i::-.:.:-ortt1nt....... ::~~ '::Q==
nição do custo da dívida externa - 'as taxas' de juro2i ;J:!:21tiC..l':::_1.:3 'nc3

mercados americano e europeu - está fora ào âmbi to C.~1 i.e00ci .:"..;~o .;.=!::i

.descrita. Elas são estabelecida.:; nos lilercados fin.1.r:c~i~·os c t0:-.~1"::':E;

como parâmetros nas negociações. Da mesma forma, a ..:.:-:;:.li.1ç3..:J ~i~!s rcs

ponsabilidadcs de agências ~ul tilatcrais ( no sentico cc ali\"i.1r o

ônm::; da dívida sobre. as economias devedoras não faz parte do c-.:lr:.;3.~~io

negociado. Entretanto, 1150 se pode negar que a ptl::ti=ip~\\:1o ~: .."\s ~ ..:'\··':·E

Um estudo recente, nos moldes usualmente ado~dQ L;~;O ~.~

los meios acadêmicos como palas ~quipes técnicus do Gove~tou

?cste ponto. Apesar de partir de uma base de dado que ainda ~::o i~coE

porava os -êxitos alcançados na Conta de Transnçõcs Corrent~5 ~ry fin~l

dé 1983, o tr;;:balho conclui pela factibilidade. de se voltar a u;;;a

trajetória de desenvolvimento econõmic;, a partir do pré):-:i_rno i~:1a. ::l?~

te estudo, mosno admitindo-sc um cenário com taxas de juros j~tcr~adQ

nais reais acima das historicamente observadas .anterior~cntc d cris~

·financeira de 1982, uma elevação persistente dos preços ãc petr61eo

em termos reais( um crescimento Ií'.odarado das trocús cO::icrciui::; i:1tcE

nacionais, um rítn~ bastante conservador de cresciree~to dos inv~sti

mentos externos no Brasil e nenhlli~ ganho nO$.xermos.ê~ troca_d~ B~~

.~il( conclui-se que a indústria brasileira poderia c=escer 3'~~~ ce~

to em 1985, chcgando a 6 por cento em 1987 e ma~tenco UM crc5=i~c~to

de. 7 por cento a partir de 1989. Estes resultados sGria:n co:C"'dtí-,-cis
com a anulação do deficit em transações correntes no ~innl d~5t~ ~~C~

da. Durante todo o período, as necessida.des de novos e:::présti::::>s sã::>

mantidas a níveis toleráveis e cessam de existir p8r vol~a rl~ J9~0. A

relação entre o serviço d~. dIVida e exportação cai de 77 por Cén~~, ~~

1984, .para 60 por cento em 1990, atingindo 45 por ce~tJ e:n 1~'_'3. n·
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umn recessão sem pr.cccdcntcs na cconon:iu. nacion.:ll. 'ferI ~1r.:0:.-;, t.1'1I:~~'~\:n,

o imc:mso dcsuíio"poJitico c ac11lliniDtrnLivo, p.:trü organi::t.l:- r"h:jt.I:1.:::i(~Il

. - b dI' -~... P<;I;.-*-;;' I'to e distribuiçi20 de. ens escasso5{ em raziJ.O a comp eXl .ÇCl'l_O"r.; tS~~k'litll~ ;'

trloal e de serviços que hoje ternos num território' com a u··mC!n:,;;5.' do

Brásil. C.orrcriarnos o risco do caos. Não podemos asquc.:ccr ( . -:1;10·.. ·

aviões e 'navios estão hipotecados a bancos particularC!s no c:·:I.f.l)"10r e

que lá precisam ser abastecidos. Nossos armadores, por sua vez, ve~

dem fretes e passagens no mundo inte~ro e os jornais jii noticiaram bl~

que.io de recursos dessa natureza por parte de países que não (:~;t3o roI!,

seguindo recip~ocidade ·em r~lação às suas contas no nosso Paí". No~

.sas expo~taç6es, no passado~ eram simplesmente de produtos a~rlcolas

tropicais, como café e cacau, entregues nos nossos Portos às firmas

estrangeiras que se responsabilizavam pela sua comercializaçRo. nojc,

nossá exportação ainda continua,com substancial participação G0 prod~

tos ~grícolas, mas inclui novos produtos, como soja, suco de lnrnnj~,

fumo, frangos. Estes.comp~tem com p~odutos de países desenvolviuos, ~

pecialmente os Estados Unidos. O Marketincr dos produtos agríc~las 82

ta sendo desenvolvido por empresas brasileiras que necessita::: de o.!:

ganiztlção comc.t'cial e fínanceíra para .competir com êxí to no !;".0r-cado

internapional. Graças ao nosso grande e, moderno parque inccs·.:.:i.:ll, p~

te substancial das nossas exportações é constituída de seus ;)TOt:utos

e aí a nossa situação se tornaria muito mais grave, porque cs~cs tên

os mesmos problemas competitivos dos p~odutos agrícolas c aind.1, pela

,·sua própriu natureza, exigem, também, financiamentos àQ médio c lo:~go

oOprazo. Não dev~ ser esquecido que mui tas das nossas c~:port~ç'3(,...; i;':;:1t:~

triais têm componentes importados. Exemplo r.lui to claro dcss~1 :-: i l:1l.:lç3o

é o caso da E!-lBRIIER. Ela importa os' motore~. e toda a eletróní (\., par"

poder exportar os seus aviões. Com o bloqueio do sistema fin.::.::_"'(:i:ro i::
tcrnaci·onal isto seria muito difícil, quase impossível. j\ prÔl't"L1 oFQ.

ração do p';rquC? industrial e da rede de transportes, comuni c",';;." e

informática exige D. importação de peças de reposiçno. Gost;.:l:,'i.l, nC3

te ponto, de enfatizar três exemplos internacionais t que, p.:lLl ntir.\,

são lnuito elucidativos da 'importância estratégica que o sistL"·::;~t :1n.:1:1

ceiro tem no mundo moderno .. Primeiro: quando elo bor.tlhln]c-io <lL~ ! :.~:)drC3,

palas PorçCJs l\lcm5s, durante a segunda gUC':,rrtl mundial, seu objetivo

prioritúrio n30 formn as fábricas, entroncamentos ícrrovifíL"io:: uu cJi

fícion públicos. Foi a City, o Centro Financeiro de Londres, que foi

arrilGildo pela. r.~;fUo'luffc. ~lll1c1o: uma c1.:ls drômátic:zw con~,cCju~:,~oi,lZ d.J

segunda guerra mundial foi a divisuo de uma naç50 em \Q;q;ti.;;c.pa~<J~'" 9-
' '. o , \ lJl' l~Q.t,;~)l.i.

mo aconteceu com a Alemahha. As autoridades da Alema. a Ocidental e

Oriental, fazem questuo de afirmar que o fato que gero ssa~" "?~r~
°ção foi a :reforma financeira promovida pelos aliados., em 1948, na sua

área de ocupação; integrando-a na Sistema Financeiro Internaciona~ em

separado do restante da Alemanha. Terceiro: Quando o regime Komei~i~

sumiu" Governo do Irã e' tomou Os funcionários da T::li'baixada Americana

cÓmo reféns, os Estados Unidos tentaram, em vão, todos os meios ~ill

·tares e políticos para libertar seus ··cidadãos. O Aiatola:t KOI:eini

só recuou em consequência do bloqueio pelos Estados Unidas; das co~

tas iranianas em todos os bancos americanos do mundo, inclusive os s!

tuados. f.ora do seu território. Esse ato levou finalmerr~e a um acor

do. Todos os reféns foram liberados. As dívidas junto ao sistem~ fi

nanceiro foram integralmente pagas e ainda reservados recursos parq

assegurar a indenização dos prejuízos das empresãs americanas I q~e t~

v~ram seus contratos de fornecimento rompidos, apurados em juíz~ ar

bitral. Portanto, decidir pela moratória unilateral, cam 03 prc~le

mas financeiros na escala que o Brasil hoje tem de enfrent~r, é ~~

problema político da maior gravidade. A ninguém é lícito tratar ceIe

sem avaliar com a maior isenção todas as conseguências que ~ossa=, ad

.yir para o povo brusileiro."

Uma versão mais moderada do que a moratória u~ila~eral se

ria o desengaj~ento temporário c parcial do sisterr.a fin3ncairo :~tGE

nacional, ~rop:>sto ror Paulo Pereira .Lira, ronform8 citado u seguir de seu

depoim~nto:

110 Brasil, diante dessa situação, decidQ mlld~1!.' rJ :orma de

pagamento de juros. Não. se tratn de dizer que o BroJ.si 1 rcpu.:H.:t os jE

ros, não vai pagar juros. O Brasil~ como um devedor sob0r~no que é,

muda a forma de pagilmento desses juros. Reconhece, vai pagar os j~

ros pelos preços de mcrcudo, não vai pedir abatimento ..1 nin.;\l(:l:1, n50

vai depender de favor de ninguém. Vai pagar, mas diz o sl.HJuintn: tIos

próximos cinco anos vou pagar esses juros sob a form.:l d~ ~~lpit.:l]iz~

çfio nils contüs: Existe um termo técnico pnr.:l isso: diz-::a' u:-.~ p.1.-: ..W.;r:·:!

to sob a íonu,] uccru0d, qucn:- dizer, que vai nc1iciol1.:1l1,k"\ n,l:"; (~~"1l1 "~l;

de clllpréztilllo, C'itl V.CZ de pnqur sob il. f~l.'ma c;:u;h, tjuer tÜ::l'r, t·n~:·t''.Jd:.' --
do di visas. Parà pagar sob ü forma c;:l!õh é pl-cci!:o h':lV0r o :':.1~\·:.::0.~·~,;~~

das e>oportàções sobre as irnportilções para gerar divis,#$ Entiío, ó<\';P
• ft.."" " \1

devedor soberano ~ eu .Ínudo tt forrou de pagamento d~~5CS d'Õu:,OS ~ ptÍl?r.e;7l~l"ül
\t Ccml~SQ6 • l,;1:.~n'O ,T

ço .esses juros, vou pagar até o último centavo e o últ" no "tl'i'r,'1,<\, 'Y'J'
a partir de uma certa data, que eu estabeleço, que será aqui ~i~i~

CO anos. Por que daqui a· cinco a~os? Porque esse é o q ..fc se

estima necessário para a aconomia ..• Então, por essa formu, CI:l não

remetendo esses recursos para o extcrlor, tomo eSSes recursos e, atr~

vés de uma polÍ:tica bem conduzida, é claro, aplico-os basicilffi0!lle em

irive'stirnentos. que acaIe'rem Ç) crescimento. Assim, a partir de!i';t: 1:10r::C.!!

ta, no q~art~ ano, o País vai definir em que COri~1j,ções eic vai real

.men~e pagar e~sa dívida, com a transferência de recursos. ~ o que eu

chamo uma posição até revolucionária, no sentido de que.o País é um

deve40r soberano. El~ pagou po~'esse direito, porque pagou os ~~reuàs

aos bancos~ que são intermediários, e o pagamento dos ~rc~ds é CX~

tamente para enfrentar eSSB tipo deorisco. Este País podia, tcoric~

mente, mudar de regime politico, como aconteceu com a Rússia, ~ rcp~

diar sua dívida. Não estou propondo absoluta~ente o repúdio c~ dív~

da. Estou propondo que o PaIs, como deved~r soberano, mude a forma

de pagar.~ento.·e, com isso, deterr.line em que momento a socícdt'tt,1c.: dc:;tc

País vai fazer essa'transferência. A partir, diga~os assinl, do quinto

.ano, e no quarto ano identificaria .. Há uma tendência a dizer: lO Bom l

isso é uma rnoratória lt
.. l::ssa operação que eu tenho chamado de U::':.J. op~

o 'ração de desenca;a;.:ento tctn~orârio c oarcial cO sist':·::13 fin:uicl"!"Co 1:1

·t.ernacional é acenas um nome ':)r>à.:lntc uar.J. U7la r.toratóriü, m.:lS C!.~"'---:f~

taria de di zer Ol1C e>:istem difcrencas importa:1tcs o

1) Em primei rO luaar, n50 dica C1U8 n::1o vou l)i"!.(~,2.!--_~

juros. Rec~~h~ço os juros, mas digo que mudo a forma de p~1:'h1:;:0nto

dos juros. Isso é muito importante.

2) O segundQ é o seguinte: a mecanlca de cxccuç:ltJ si~

nifica que pura determinados tipos de empréstimos I tipos de crvt,1ilos,

·não submeto a esse tina de oDcraciío, c:<atarr:<:!nte 0'1 Ch;"1m~l~lo~; 'T~,::U ter.

cornnrcinis, para poder facili t.:lr os fluxoso'nor:-:1üis do n:0.rct:1c:!\."'Il
o
i 01'..; e

~erviços. Então, calCO não submato os créditos cOl:lGrci ..1iu t1 es!::~ trü.t.E:

mento, tenho urno.
o
possibilidnde de manter, de certa 11\.:111Cj rLl, u. l1onn~

lidado densas rclnçõC!5 fin.J.ncciras com o exterior até um certo ponto.

t inegável que 'há semelhanças substanciail1~en~".."f't!'r.~~-i,~J";C~
.' o • colt\\$ , Ulo.\.~

tas' da desengajarncnto temporário ,c de moratória. '1.'al ·0 (rhc,;,:-~u.rí.tl da

Conceição ;ravares, qua advoga a soluçuo do desengajam "0-;;'( f DO' oJ::.a cS'.
fesa da idéia que.' se aplicam também à proposta d·e moratória, COr.D v~

remos a seguir:

"Dizer moratória ou o que o ·Dr. Paulo Lyra diz é cX3t~~ante

o mesmo. Então, não há por·qua ficar com essa .•. No diálogo, se a

'pes~oa fica nervosa com a palavra, mo~ütória, c~ explico: "Tt:do Lr:::•• E~

tão, fazemos a retirada temporária. Está bem para você, para n50 fl

car nervoso?lI A questão simbólica é importante l mas .0 'lua é r.lais ir.:

?ortante para nós é·a clareza política: primQírq~-a.quc~tãoG~5 ~GseE

vaso Só precisamos de dois meses de reservas para petróleo e·um mês

para as importa~ões estratégicas. A questão dos créditos comerc~'is.

Só:40t das e::portações industriais, '!ue são as que têm que ver c,,::! o

mundo desenvo.lvido, a saber, os Estados Unidos e Europa, que p:.-cc!

sam de 'crédito. E essas podemos dar em c~uzciros, não é preciso usar

dólar. Aliás, era corno nós fazíamos antes. Crédito às c:.:pcr'~açõ~3. ~'DS

velhos tempos, quem dava créditos às exportações éramos nós mG2=OS.

Não havia um mercado fínancei~o internacional para fin~~ci~r r.C3sas

~xportações. Portanto, questão da reserva! VOGê só pr~cisa de cois

meses de petróleo, um mês para as exportações e~tratêg:~35. Q~2St~O

do controle de câmbio. 1:: urna medida que se p::Jde usar rc.::orrc;),tc:;.~:ttc::.

Nós a tiramos agora porque o Fundo Honetário ,?ressiano·~. N;;o dC':=rr~

mos ter tirado. ~ fácil voltar ao controle ~c câ~~io. ~ qucst~o da

dívida. A dívida, toda ela, das estatais, dos bancos p~ivuà~s ú até

das multinacionais, pode ser consiãcrada uma divida do Brasil, ~ ?Cc~

mos tirá-los da jogada, ,com o quo.não há nenhuma rctal!~1ção ;x>ssi,

velo Em segundo lugar, a retaliação fi uma farsa. Só pode ret~li~~ cc~

as propricdàdcs que temos no exterior, que, conro é conhecido, salvo

as contas banc5rias de alguns personagens, que não se s.J.bc on.de ~st.a::;:
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Uma proposta mais próxima
mida p~lo Gov~rno mas qu~ visa dar

VI - ANEXOS (TABELAS)

TABELA 02
_ Taxas de Juros .no Mercado Financeiro Internacional 1966-1983.

s5
a "d.~.

vi~

de

TABELA 01

- Dívida Externa Registrada.

c) é importante a comunidade financeira intern~cion31

ber, ao renegociar a dívida brasileira, que o Governo cc~tem?lil

claraçâo unilateral àe moratória como lliüa das suas altcr~ati~3s

vc~~. Se não por patriotismo, ao menos para melhorar nOS5~ poJ~r

b!"rganha.

b) a tese da decretaçãó unil,!teral_<,!", ljIQ.ratória podo_ se~

extemporànea. Contudo, a iegitimidade do ato exige que o Governo e~

teja continuamente refazendo os cálcúlos de custos e benefícios de~

ta~lternativa, a fim de cientificar-se de que a cada instante o :ns
trurnento de política econômica menos' penalizante para a socicducab~

~ileira·esteja sendo reobilizado;

Dos depD~m~ntos citados, parece legítimo' que

seguintes sugestões para'o processo 'de renegociaçilo da

na:

a) o Governo deveria ampliar sua ação diplomntica, levando

aos demais credor~s as propostas concretas aqui apresentadas, em bu~

ca de um consen~o. Simultaneamente, o Brasil deveria liderar um pr!?
cesso ag~essivo de conscientização dos governos das grar.des potê~=ias

do :t;isco a que submeteriam seus sistemas financeiros, caso os princi
.pais devedores cheguem à inadimplência;

da' orjcnta~ilo qUC~~.{~~T)ri

uma 6ri~ntaçilo pre~~
ços do Governo foi apresentada J?or Olavo Setúbal. A,JÓS propor, n;

ano passado, que as negoc~açõcs COln a comunidade finunceir.a inLcrria

cional fossem levadas a bom termo, s'ugerc urna segunda. ctüpn nos s~

gui!1tes molde~: ·'in~ciar uma negociação nbrangcn Lc t!t: liossa

'dívida, . para. retirar da vida nacional a sequência de sobrc~5tiltos que

. temos vivido e p~rmitir um planejamento a longo' prazo que ao;';<Jgu"c o

créscimento de nossa economià. Nessa negociaçilo o Brasil partiria

dos seguintes 'princ~pios: a) o Brasil.ainda é muito pobre p~r~ acai

tar :reexportar recursos reais; b) o Brasil-vê COm muita .:tprc:c.::h;5,o o

crescimento da divida em conscquência de juros e despcsns con:or~c ~5.

regras do sistema financeiro internacional, e'procuraria desenvolver

junto aos governos dos países credores, às instituições intcrnLtcio

nais e aos bancos comerciais um plano cOm as seguintes caracLwrísti

eas: 1) seria negociado um déficit máximo em transações corn:ntes ce;}
patível com a atividade econômica intern·a: 2} seria nagDcíndtl U~,J t~

xa de juros 'com uma base fixa acima da inflação externa. Isto se ju~

tifica porque a partir de'1982 o sistema financeiro int.erIucional
deixou de ser competitivo para operar como um coletivo, não;'0 ju~

tificando, portanto, a manutenção de taxas baseadas no rn~J'c:lc:'J

_3.L0--'i. p;::azos, de.,.carência e amortização passariam a ser ílutl1,l"~CC PiO

ra se Poder compatibilizar os ítens anteriores que zerimu priorit{:
rios .. "

e que tampouco estarão submetidos li rctnliilç30 I n50 h.:i !:,or q1.:c eles

ficarem com medo, não hE. como rcta.;Liilr nnc.1 ..1, porque nós n3'o lCI;;:'::~ h::r..;

no exterior, a ry50 ser umus ccisa~ ridículas. E eles n:ia pO(l":':7l, {';.'. r.:l

zão d.os contrilt~s de crGdito 'lua assinamos com os b.lnco~), cst.:i pro~
bido."

}10 mesmo espírito de proposta de Olavo sctúb"l, l't"c=l1ran,,::;
'enriquecer os resultados da estratégia atual do CaveI'no, ~15ri,} Hc::.r-':'

que Símonsen propõe medidas concretas para a atuilçi'io diploI:l.5t.i':;.l do

Brasil:

TABELA 03
_ Evoxução das Taxas de'Juros-Organismos Internacionais e Mercad~

Euromoedas.

TABELA 04'
_ Perfil da Dívida Correspondente a Empréstimos em Moeda - 1976-1982

"Nilo podemos demonstrar desinteresse por uma séJ:i c d,-, pr!?
postas hoje ctn debate nos foros intarnaciol'laiz, tnis como: lQ) ':> a~

~ento dos empréstimos do FMI e do Banco

volvimento, lançados po; títulos de~sas

~ipais mercados financeiros - seria uma

p~azo mais longo e juros menores; 29) a criação, de uma agência inteE
nacional, possivelmente uma já existe_nte, q~e absorva os - crGjitos

dos bancos contra o Terceiro Mundo e os refinancie, COÚ carênci~sl Fr~

tos de' amortização e juros adequados; 39) nova alocaçâo de Direitos
E~peciais de Saque; para compensar a queda da liquid!22 intc:-nac':':::nal

-desde' 1981; 49) ações conjuntas dos países dev~dores. ',cho que ::á. mui

tos argumentos fortes em prol desses esquemas definitivos ã~ ~sneg~

ciação. O primeiro é que um mundo de grandes débitos ~ créditos, que

é O atual, é compatível com juros reai.s eJ.ev.Cldo", __e prazos ç9,",·:enci~.

~ais de amortização. O segundo é- que ~ ~unào, com a atual con==gu~a

ção dos balanços de pagamentos, é um mundo muito iníquo, porque est5

mos tendo, o mundo todo, hoje, transferindo rec~rsos reais para ~s Es

tados Unidos, através do déficit comercial e do déficit em conta cor
rente dos Estados Unidos. Por força de ~ siste~a ce taxas f~~tua~

tes de câmbio, que foi também mais Q~a improvisação que val~riz=~ o
dólar, não pela força da ~conomia umericana ou do seu balar.io c: pag~

mentos, mas pura e simplesmente pelos juros altos nos Estac~s ~~~G05.

Indiretamente, todo o mundo, inclusive nós, estamos fi~anciancc ~ dá

ficit do Tesouro Americano. Terceiro, com juros altos e fraca =xpa~

são do cot:1~rcio.mundial, .as dividas se acumular50 e::l bola én nc-:e e

acabar50 levando, mais cedo ou mais tarde, a ur.:.a ruptul-.J, do s~5te::l2.

financeiro. E,~ por último, a recuperação dos países en dcse~vol~:~a~~

in~ercssa ao crescimento dos países industrializados. ~ rec~ss~: que

.está ocorrendo este ano na ~~éricu Latina fez cair bru~~l~e~te ~3 e~

portaçõcs àos E~tados Unidos, da Alemanha e dos países inGC3tri~1:izü

dos. Então, o nosso crescimento t~abém interessa a eles, pelos rei

.tos de interligaçno do comércio internacional. Há u~a série de :Dro~

internacionais onde devemos seriamente discutir esses temas c ~~scar

adesões dos demais devedores Q também dos credores intcligc~tcs, r~E

que os credores inteligentes sabem que, para receberem aquilo q~c foi
contrntüdo, é p~cciso que 05 deved'ores tenham b'oa 5núdc Cco:1õ:!li~:l.n

'rABELA 05
. -'Balanço de Pagamentos dos EUA - 1970-1982.

TABELA 06
Divi~a Externa, Reservas, Exportações e PIE.

TABELA 07
_ Despesa com Importação de Petréleo Bruto.

TABELA 08
~ Assistência Financeira do FMI - 1979-1983.

TABELA 09
- Divida Externa - Empréstimos ~m Moeda.

TABeLA 10
- Composição da Dívida Externa - 1969-1982.

TABELA 11
_ Dívida Pública - Privada - Estoque e Perfil de Endividamento

TABELA 12
_ Endividam~nto Externo - Programa de Amortizaçilo do Principal - Di~

tribuiçilo peréentual.

TABELA 13
Endividamento Externo - Programa de Amortização do
lores Absolutos.

TABELA 14
Dívida Externa Total.

TABELA 15
Dívida Externa - Distribuição do principal por Ramo de Atividade
do Devedor.

TABELA 16
- Projetos A e B
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'f~XAS DE JU:'üS NO ~:[I\mo
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1966 (.dez.)

'1969 ide:.1
'1970 (de:.1

1971 '(de:.1

1972" (de:.1
1973' (de:.1
197( (<1ez.1

197!! (dez. I
1976 (de:.1

1917 (dez.1

1976 (dez .1.

G,75

6;-50

G,.75
5,25
s,is
9,75

10,25

7,25
6,00

.,,75
11,75

7,13'
10,06

6,75
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1979, ."\::; t.3:<.1.:i s.;;o do Clt.1u.:H1k:

~ . .'

'!1:uro,h31.1r .1 ~ci.5 t:lcSC:l.

~: i\lé 1913, ''''01."11.1 l'"lu.')nc! ..,l n:td:ct.!õ (~~orl).\n

~"J:U:HJ. l\ 1'.n-tl:: da J..57~1 Hcuters.

Co •
do
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RequeriMento n9 OB/83

COMISSAo PARLAMENTAR DE INQU~RITO DA
DO FMI/BRASIL.

10/05/84Prazo: 16/08/83 a

/f,',' . '\.

DIVIDA BRASIL~~· E DD ACOR .~
\C"ornr".', 1i

l'r, l•••• o

l,.~~__ •.-..;"::

Presidente:
Vice-Presidente:
RElator:

ALENCAR FURTADO - PMDB/PR
SEBASTIAO NERY - PDT/RJ
SEBASTIAO NERY - PDT/RJ

Jorge Arbage

Octãvio Cesãrio
Adnemar Gnisi

TITULARES

PDS
Pedro Coli n
Jose Camargo

Aldo Arantes
Alencar Furtado
Aniba1 Teixeira

PMDB
FernaJd; Sant'Anna
Hel1'~ Duque

Sebastiãõ Nery
PDT.
,.,'

.,1 S'UPLENTES

", PDS

Antonio Mazurek
Luiz Antonio Fayet
Pratini de Moraes

Lúcio Alcântara
Ricardo Fiüza

PMDB
Dja1ma Falcão
Eduardo Matarazzo Suplicy
Flávio Bierrenbach.

João Cunha
Jose Fogaça

PDT
Jacques D'OrneIlas

Reuniões: 3as. e 5as. feiras. ãs 9:30 noras
LOCAL: Plenãrio da Comissão de Economia
Secretária: Marci Ferreira Borges
Tel.: 213-6406

DCMe.ofO
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02 - LUCIANO COUTINHO - Economista - Professor

01 - JOS~ OSWALDO MEIRA PENNA - Ex-Emb. em Varsóvia-Prof.

o E P O I ME N TOS

36 depoimentos publicos dos seguintes senhores depoentes:

28 - KARLOS RISCHBIETER - Ex-Ministro da Fazenda

29 - Gen. L~O ETCHEGOVEN - Testemunha

30 - CARLOS VIACAVA - Diretor da CACEX

31 - FERNANDO GASPARIAN - Economista - Empresário

32 - PAULO H. PEREIRA LIRA - Ex-Pres. do Banco Central

33 - MARIA DA CONCEIÇ~O TAVARES - Economista - Professora

34 - AFFONSO CELSO PASTORE - Preso do Banco Central

35 - Ministro C~SAR CALS - Ministro das Minas e Energia

36 - Ministro SARAIVA GUERREIRO - Ministro das Relações Exteriores
Cel. DICKSON MELGELS GRAEL - Testemunha06

03 - JOS~ BOTAFOGO GONÇALVES - Secr. SUBINjSEPLAN

04 -'RAIMUNDO SARAIVA MARTINS - Coronel da Reserva do Exercito

05 - D~RCIO GARCIA MUNHOZ - Economista - Professor

07 - PAULO DAVIDOFF - Economista - Professor

08 PAULO NOGUEIRA BATISTA JUNIOR - Economista - Professor
Depoimentos reservados

09 - CARLOS GERALDO LANGONI - Ex-Presidente do Banco Central

10 - CELSO FURTADO - Economista - Professor

11 - CARLOS LESSA - Economista Professor

12 - H~LIO FERNANDES - Jornalista

13 - JOS~ CARLOS MADEIRA SERRANO - Dir. Area Ext. Banco Central

14 - MARIZA TUPINAMBA DE OLIVEIRA - Testemunha

15 - OLAVO SETUBAL - Empresãrio

16 - LAURO CAMPOS - Economista - Professor

17 - RICARDO BUENO - Jornalista

18 - RUBENS BARBOSA - Chefe da COLESTE

19 - Gen. SVLVIO FROTA - Testemunha

20 - BENEDITO MOREIRA - Ex-Diretor da CACEX

21 - Gen. ANDRADA SERPA - Testemunha

22 - MARIO HENRIQUE SIMONSEN - Ex-Ministro da Fazenda

23 - JOS~ FLAVIO P~CORA - Secr. Geral da SEPLAN

24 - INACIO DE MOUR~O RANGEL - Economista

25 - JOS~ MARIA VILLAR DE QUEIROZ - Testemunha

26 - CARLOS ALBERTO ANDRADE PINTO Testemunha

27 RÔMULO ALMEIDA - Economista - Professor

Prestaram depoimento reservado na Sala da Secretaria
da CPI, fornecendo subsidios ã Comissão, na qualidade de
assessores, os senhores:

1. LUIZ MARCOS GOMES - economista
2. CHRISTOVAN BUARQUE- economista
3. WALTER MACHADO BARAONA - empresãrio
4. ARNO GLITZ - empresãrio
5. LUCIANO COUTINHO - economista
6. RAIMUNDO SARAIVA MARTINS -,Coronel do Exercito

Encaminharam depoimentos por escrito, em vista do não
comparecimento ã CPI por motivo de viagem ao exterior:

1. Ministro ERNANE GALVrAS, Ministro de
Estado da Fazenda - em 08.05.84

2. Ministro ANTONIO DELFIM NETTO, Ministro-Chefe
da Secretaria de Planejamento da Presidencia
da Republica em 10.05.84

REUNI)[O DATA DCPOENTE QUALIFICi'ÇM Valo

1•• 16/08/33 INSTALAÇM DA COMISSJ(O Eleição do Presidente e do Vi ce-Presi dente 1

2•• 23/08/83 ASSUNTOS INTERNOS Sugestões oara elabcracão do Roteiro '1 i

3•• 2E/08/E3 I ASSUNTOS HITERNOS Escolha do Relator e Re1.tor-Substituto 1

4•• 30/08/83 Emb. JOSr OSWALDO HEIRA PENNA Ex-Embaixador em Varsóvia e Professor da UnB 5'

S•• 31/08/83 LUCIANO COUTINHO Economista, professor da Unicamp ~

6•• 13/09/83 Emb. Jo5r 80TAFOGO GONÇALVES Secr. da Sec. Cooperação Econ. e Tec. - SEPLAN .G.
7•• 15/09/83 Cel. RAHIUNDO SARAI VA MARTINS Coronel d. Reserva do Exerci to t

8•• 20/09/83 DrRCID GARCIA MUNH02 Eeonam; sta, professor da UnS ~

9•• 21/09/83 Cel. DICKSDN MELGEL5 GRAEL Coronel da Re!:et'va da Exercito B
10•• 22/09/83 mtg ~~mm BATISTA JR, ~~g~g~~~i:; ~~~~g;:~~ ~: Hrile~~Rj - Fund.G.Varaas ~

11 •• 27/09/83 CARLOS GERALDO LANGDNI Ex-Presidente do B.nco· Central do Bras il S-

12•• 28/09/83 CELSO FURTADO Economi sta. professor de econ.na Univ.Paris 10

13a. 29/09/83 CARLOS LESSA Economista, professor d. Univ.Fed.do Rio 111

14•• 04/10/83 HrLIO FERNANDES Jornalista 1:3

lS •• 05/10/83 JOSr CARLOS MADEIRA SERRANO Di retor d. J(re. Extern. do B.nco Centr.1 do 8r.sil 14 .

16•• 06110/83 MARIZA TUPINAM8J( DE OLIVEIRA Testemunha ].5..

H •. 18/10/83 OLAVO SETOBAL Empresário 16

18a. 19/10/83 RUBENS BARBOSA Chefe d. CDLESTE -Ministro-de-2.-C1.sse 28

19•• .20/10/83 LAURO CP.MPOS Economista, professor de Economtst. n. UnB 28

D 20•• 26/10/83 RICARDO BUENO Jornalista 2.9
I
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21 a. 26/10/83 GEn. SYLVIO FROTA General do Exército 29

22a. 27/10/83 BENEDITO :'IOREIRA Ex-oi reter da CACEX Zig.

23a. 08/11/83 Gen. ANDRADA SERPA General do Exerci to • 3D

24a. 10/11/83 H~RIO HENRIQUE SIMONSEN
-

Ex-Ministro da Fazenda - Econom; s ta 30

25a. 16/11/83 JOSE FL~VIO pEcORA Secretãri o-GEra 1 da SEPLAN 31

2Ó3. 17/11/83 IN~CIO DE MOUR~O RANGEL Economi sta J2.

27a. 22/11/83 VILAR DE QUEIROZ Testemunha n
28a. 23/11/83" CARLOS ALBERTO ANDRADE PIrITO Testemunha 33

29a. 29/11/83 ROHULO ALflEIOA Econam; sta 33

30a. 30/11/83 KARLOS RISCHBIETER Ex-Ministro .da Fazenda· Economista 34

31 a. 19/12/83 Gen. L!O ETCHEGOYEN General do Exército 34

32a. 03/04/84 CARLOS VIACAVA Diretor d. CACEX Sg

33•• 24/04/84 FERNANDO GASPARIAN Ecanoms i ta e empresário 3,g

34 •• 25/04/84 PAULO H. PEREIRA LIRA Ex-Pres i dente do Banco Central do Brasil 41

35a. 26/04/84 MARIA DA CONCEIÇ~O TAVARES Econam; s ta, professora da Univ./RJ e SP n

36a. 02/05/84 AFFONSO CELSO PASTORE Presidente do Banco Central do Brasil ~2

37a. 03/05/84 MINISTRO cESAR CALS Hinistro de Estado das Minas e Energi a '4,2
-

38a. 08/1)5/84 ASSUNTOS INTERNOS Lei tura Depoimento do Sr.Min. Ernane Ga 1vias 43

39a. 09/05/84 Min~stro Sarafva Guerreiro Ministro da Es~ado das Relações Exteriores 43

ofU:;& I U/Ul> 84 ASSUNTOS IrHER'JOS I Leitura OenOlmento o r. 1 n. e T1r.1 e '&0

419 i 28/06/34 . i Assu~nos INTEP.NOS i Anãlise da Relatório ' 50 I
42. 105/10/84 ASSUNTOS INTERNOS Apresentaçt'\o do Relatono Flnal 5u

43ª 110/1 0/84 I ASSUNTOS INTERNOS . Aprovação do Relatório Final e das Conciusões
. 5). ,

DDCUMENTAÇ~O RECEaIDA E ANEXADA AOS AUTOS DO INQU~RITO - Vol: 08
- Fls: 02469 a 02480

Aviso nQ 086 do Ministro do Exercito, em res-.

- Vol: 08
- Fls: 02481 a 02549

Documentos encaminhados pelo Sr. Depoente Ca~

los Geraldo Langoni, em 27.09.83, a seguir: 1) Nota do Proc~

Documentos enviados pelo Sr. Edson Vidi9al r~

ferentes a cõpia do mandado de segurança do Sr. Dep. Theodori

co Ferraço.

do

aanco

rador Geral da Fazenda; 2) Comentãrios ao pronunciamento

Sr. Senador Humberto Lucena; 3) Apontamentos sobre o

Central e Imunidade de jurisdição; 4) Nota do DEJUR ao S~ Pr~

sidente do aanco Central; 5) Ata da reunião da OAa; 6) Relatli

rio do Sr. Sergio Ferraz; 7) Discurso do Sr. Senador Humberto

Lucena; 8) clãusulas contratuais - Projetos 1 e 2.

- Vol: D10
- Fls: 02948 a 03086

Documentos encaminhados pela assessoria desta

CPI contendo cópia de Tabelas de Reservas Internacionais, Ca~

tas etc;. Em 27.09.83.

- Vol: 010
- Fls: 03108 a 03125

Documentos enviados pela Fundação Getulio Va~

gas, contendo estudo sobre Comportamento de lndices de Preços

do mês de julho/83 e ~gosto/83. Em 27.09.83.

- Vol: 010
- Fls: 03088 a 03106

Documentos enviados pelo Depoente Paulo Noguei

ra aatista quando do seu depoimento, em 22.09.83 e tambem el!

borados pelo Depoente ~aulo Davidoff, economista, na mesma d!

ta. (Tabelas de emprestimos em moedas de 1972/1981)

- Vol: 09
- Fls: 02570 a 02577

Cõpia da documentação enviada pelo Senado Fed~

ra 1 sobre autori zação de empres ti mos aos Es tados e Muni clpi os,

atraves do Df. nQ 080/83, de 29.08.83, em atendimento ã soli

ci tação des ta CPI. (Df. nQ 02/83-PR).

- Vols: 02, 03, 04 e 05
- Fls: 0313 a 01574

Tabelas demonstrativas e estatlsticas de aala~

ça de Pagamentos do arasil, enviadas pelo Oepoente, econ. L~

ciano Coutinho, em'reunião de 31.08.83.

Textos dos acordos do comercio 8rasil/Leste E~

ropeu. Encaminhado pelo Ministro Saraiva Guerreiro, das Rel!

ções Exteriores, atraves do Of. nQ 034182~1-SAL"em 29.08.83.

em atendimento ao Of. nQ 015/83, de 25.08.83, desta CPI.

- Vol: 01
- Fls: 0203 a 0309

Documentos entregues pelo Sr. Cel. Dickson Mel

ges Grael em 21.09.83 sobre os fatos relatados a ele pelo Sr.

Cel. Raimundo Saraiva Martins em 13.02.78.

-Vol:07
- Fls: D2124 a 02128

- Vol: 08
- Fls: 02460 a 02466

-Vol:06
- Fls: 01711 a 01715

Documentos encaminhados pelo Sr. Depoente, E@

baixador Jose aotafogo Gonçalves, em reunião de 13.09.83. (Es

clarecimentos sobre Relações Comerciais arasil-PolÔnia).

- Vol: 06

- Fls: 01816 a 01860

Documentos enviados pelo Sr. Dep. Eduardo M.

Suplicy sobre as cartas trocadas entre Raimundo Saraiva Ma~

tins e Mariza Tupina~bã de Oliveira.

Documentos encaminhados pela Cãmara Municipal

de São Jose dos Campos, em 22.09.83.

posta ã solicitação de documentos formulada por esta CPI so

bre o "Relatório Saraiva". Em 29.09.83
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- Vo 1: 011

- F1s: 03332

Documentos entregues pela Assessoria do Sr.

Depoente Jose Carlos Madeira Serrano quando do seu depoimento

Documentos entregues pelo Depoente 51".:- José

Carlos Madeira Serrano. durante o seu depoimento nesta CPI.Em

nesta CPI. Em 05.10.83.

- Vol: 013
- Fls: 03717 a 03846

Em

08.10.83.

- Vo1: 019

- Fl s: 05646 a 05558

Netto e Avi 50 GB-323 do Sr. Mári o Henri que Simonsen).

- Vo1: 022
- Fls: 06282 a 06579

ri a daque te Banco.

Cópia de documentos encaminhados pelo Min. da

Fazenda, através do Banco Central sobre o comércio Brasil-Po

lônia, a saber: Retrospecto do relacionamento e atual estãgio

das negoci ações.

Documentos enviados pelo Banco Central: list!!,

gem de empresas estatais que tiveram seus compromissos liqui

dados ao amparo do Avi so 588 do Mi n. da Fazenda.

-.Vol:019
- Fls: 05559 • 05563

Indice Geral dos documentos apresentados. pelo

Banco Central sobre o comercio bilateral do Brasil.

- Vol: 019
- Fl s: 05565 a 05650

Cópia de documentos enviado!> pelo Banco Cen-

tral sobre o relacionamento Brasil-Polônia.

- Vo1:. 020
- F1 s: 05653 a 05681

Anexos XXI a L: documentos do Banco Central.

atraves do Mi n. da Fazenda, contendo Votos e Atas da Di ret.Q.

Anexos I a XX: documentos enviados pelo Banco

Central referentes ao comercio Brasil-polônia.

- Vo 1: 020
- Fl s: 05688 a 05940

-Vol:020
- F1s: 05682 a 05687

doAnexo lI: Perfil atual da dívida (dados

- Vol: 019
- Fls: 05414 a 05416

- Vo J: 017

- F1 s: 04764 a 04770

Carta de 17.08.83 do Sr. Ministro da Fazenda

ao Presidente do Clube de Paris.

Cópias das Notas Promissôrias de Acordos Bill!.

~erais entre o Brasil e pahes do Leste Europeu. a saber: V2.

lume I - Polônia; Volume II - Hungria; Volume III - R.D.A.

- Vols: 017 e 018
- Fls: 04771 a 05373

Documentos enviados pelo Min. da Fazenda em

atendimento aos Oficios nQ 50. 011 e 064/83 destil CPI, 'e 09

e 10/83 de carãter sigiloso. a saber: - Anexo I: informações a

respeito do valor da divida total. agregada ano a ano, a pal:

tir de 1960. sem discriminação "por credor", como requerido.

Documentos enviados pelo Ministério da Fiuenda,

em resposta aos Ofícios nQs. 19/83, 64/83 desta CPI. Avisos

nQs. 46. 47. 49~ 50 e 51, encaminhando as seguintes informl!.

ções confidenciais, do Banco Central. requeridas por esta Ci!,

missão a saber: - Cópias de documentos refer.entes ã!> negoci!.

ções com o Clube de Paris e com o Banco de. Compensações Inte!.

nacionais e com pahes do Leste Europeu. Em'lB.10.83.

- Vol: 017

- Fls: 04700 • 04762

Documentos enviados pela Fundação Getulio Va!.

gas sobre o Comportamento de Ind1 ces de Preços do mês de s~

tembro/83. Em 18.10.83.

- Vo1: 016

- Fl s: 04590 • 04596

Em 18.10.83

F1ãvioEm 04.10.83, parecer do Sr. Deputado

- Vol: 013

- Fls: 03686 a 3694

Documentos enviados pelo Sr. Embaixador José

Gonçalves. Secr.etãrio da SUBIM/SEPLAN, Depoente desta CPI, co,!!

tendo informação sobre o Comercio com a Europa Oriental

Arquivo (Recortes de Jornah) do Sr. Depoente

Helio Fernandes sobre a Dívida Externa brasileira. entregue

pelo De·poente a esta CPI. Em 04.10.83

- Vo1s: 011, 012

- Fls: 03363 a 03543

COLE5TE. Em 05.10.83

- Vol: 011
- Fl s: 03341 a 03353

Em 04.10.83, parecer jurídico do Sr. Asse!>sor

da CPI, J.J.R. PUgil Pereira, sobre recusa do Sr. Ministro de

Estado do Exercito, Sr. Gen. Walter Pires. de fornecer docu

mentos sigilosos solicitados pela CPI.

Bierrenbach. sobre a função fiscalizadora do Legislativo (r!t

massa dos documentos sigilosos solicitados pela CPI ao Mini~

teri o do Exercito).

- Vol: 013

- Fls: 03696 a 03702

Documento!> entregues [fela Sra. Depoente Mariza

Tupinambã de Oliveira, durante o seu depoimento nesta CPI. EM

- Vo1: 016
- F1 s: 04476 04481

05.10.83.

- Vo1: 015

- F1s: 04160 a 04255

COLESTE

(Df. nQ 2014/83 de 14.10.83). Em 18.10.83

- Vo1: 028
- F1s: 08149 a 08150

e Energia sobre o comercio com a Europa Oriental

Documentos enviados pela BEFIEX - MinisteriJ da

Indústria e Comercio, em atendimento ao Df. nQ 68. desta CPI.

(dados estatlsticos). Em 21.10.83.

- Vo 1: 028
- FIs: 08361 a 08424

Em 18.10.83

- Vo 1: 023

- F1 s: 06583 a 06883

Documentos enviados pelo Sr. Jose .Botafogo Go!!.

ça1ves sobre a COLESTE. Em. 19.10.83.

- Vo 1: 028
- Fls: 08154 a 08158

Contratos em inglês (Projetos nQs. 1 e 2) e.!!

viados pelo Banco Central do Brasil. Em 18.10.83.

- Vo1: 024
- Fls: 06887 a 07172

Continuação do Vol. 024: Contratos em inglês,

enviados pelo Banco Central. (PJ:'ojetos 1 e 2). Em 1.8.10.83.

-Vol:025
- Fls: 07176 a 07372

18.10.83.

- Vol: 028

- Fls: 08152

Tradução do contrato - Projeto 1 - (enviado p!

lo Banco Central do Brasil). Em 18.10.83.

- Vols:025 e 026
- Fls: 07373 • 07638

Documentos enviados pelo Ministério das Minas

Tradução do Contrato - Projeto 2 - (enviado p!

10 Banco Central). Em 18.10.83

- Vol: 026

- Fls: 07640 a 07790

Documentos enviados pelo Banco do Bt'ilsi1 sobre

financiamentos externos. (Df. nQ 4372-83-1762 de 18.10.83). ETII

Continu~ção do Vol. 026 - (tradução dos Proj.!

tos 1 e 2) enviados pelo Banco Central - através do Ministj,

ri o da Fazenda. Em 18.10.83

- Vol: 027

- F1 s: 07793 a 08146

Documentos (Votos e Atas das reuniões do CM")

encaminhados pelo Banco Central. atravé!> do Hin. da Fazenda.

Banco Central).

- Vol: 019

- Fls: 05417

- Vo1: 019

- Fls: 05465 a 05472

Documentos de carãter sigiloso, enviados pelo

Ministerio da Fazenda, em resposta ao Ofício nQ 063/83~PR de!

ta CPI. (Côpiu d,s Avisos nQs. 030 e 035 daqueh Ministerio

ao Banco Central e cópia dos Avisos GB-588/67 do Sr. Delfim

No mês de setembro.

Informações requeridil por esta CPI ao Banco

Central, sobre estimativas e projeções da Economia Brasileira

e Divida Externa. (Anexo IX).

Documentos enviados pelo Sr. Ministro Ernâne

Ga1veas, do Ministerio da Fazenda, em atendimento a oflciode!

ta CPI sobre informações relacionadas com a liberação de divi

sas e!'>trangeiras. e listagem de pessoas físicas e jurídicas

para as quais o Banco Central liberou estas divisas. - liber..!

ções efetuadas no mês de agosto/a3. Em OB.10.83

- Vol: 019
- F1 s: 05482 a 05524

Em respos ta ao ofl ci o nQ 010 informações envi!.

das pelo Banco Central, a saber: Anexo VII: Cópia da Carta de

Intenções do FMI.

- Vol: 019

- Fls: 05453 a 05464

- Vol: 019
Fl s: 05444 a 05452

Anexo VI: oh; da mobi liãria interna.

Anexo V: Valor d.as reservas internacionais, ano

il ano, a partir de 1960.

- Vol: 019
F1s: 05441 a 05443

Anexo lIl: Passivo das agências de bancos br!

si lei ros no exteri 01", em 31.12.82 (Dados do Banco Centra 1).

- Vol: 019
- Fls: 05419

Anexo IV: Tabela de comissões e juros máximos.

tI partir de 30.08.84, em operações de empréstimos e financi~

mentos. (Dados do Banco Centra 1).

- Vol: 019

- Fl s: 05421 a 05440

- Vol: 019

- Fls: 05525 a 05544

DocumentosAv;so nQ 258-SP/83, de 10.10.83.

Documentos enviados pe la Fundação Getul i o Va!.

gas (Comportamento de Indice de Preços do ..ês de setembro).

Em 10.10.83.

-Vol:015
- F1 s: 04359 a 04365

Documentos encaminhados pelo Dep. Eduardo M~

tarazzo Sup1icy, contendo cópia de carta enviada pelo Deput!,

do ao Sr. Oliveira Bastos - Redator-Chefe do Jornal de Bras!

lia, sobre o depoimento da Sra. Mariza Tupinamb"ã de Oliveira.

nesta CPI. Em 11.10.83.

- Vol: 016
- Fls: 04449 a 04453

Documentos enviados pelo Sr. Ministro das Relo!

ções Exteriores, Saraiva Guerreiro sobre missões comerciais

brasileiras a países do Leste Europeu, feiras nesses países

e lista de empresas participantes. Em 16.10.83.

- Vo1: 016
- F1s: 04484 a 04530

Documento enviado pelo Sr. Olavo Setubal (P!"

lestra por ele proferida sobre Informática). Em 14.10.83.

- Vol: 016
- Fl,: 04537 a 04544

Documentos enviados pelo Sr. Ministro Saraiva

Guerreiro, sobre Programas de Fei·ras e Exposições daquele Mi

nisterio. Em 10.10.83.

- Vo1: 016

- Fl s: 04431 a 04447

05.10.83.

- Vol: 014

- Fls: 03850 a 03958

enviados pelo Tribunal de Contas da União (sobre decisão do

Tribunal em sessão sigilosa) de matéria solicitada por esta

CPI, que atendeu requerimento de informação do Dep. Djalma

Falcão (Se o Governo deu conhecimento ao TCU dos termos dos

Acordo!> com o FMI). Em 14.10.83
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Inventãrio de documentos da CP!. Em 26.10.83

Documentos enviados pelo Conselho Regional de

Declaração do Sr. Depoente Gen. Sy1vio Frota.

- Vol: 029
- Fl s: 08455 a 08488

demonstrativo. referente a empresas de capital nacional majQ.

ri tãri o.

-Vol:039

- Fls: 11678 • 11689

dossiês) sobre contratos de financiamentos externos (item 04

do Oflcio nQ 09/B3-PR. de 23.08.83). (Obs.: No que se refere

Documentos enviados pelo Depoente Fernando Ga!

parian. Em 24.04.B4.

-Vol:039

- Fls: 11582.11621

Documentos enviados pela Fundação Getülio Var.

gas sobre o Comportamento de rndi ces de Preços no mês de .!

bri 1. Em 30.04.84.

-Vol:039

- F1s: 11557.11572

às empresas Il pr ivadas e multinacionais ll não forneceram os d~

4. Em 28.04.84.

- Vol: 039
- F1s: 11543

Anexo V {conti nuação} Documentas apresentados

pelo Banco Central: Demonstrativo relativo ã distribuição da

dívi da externa por taxas de juros t com posi ção em junho/83.

dos). Em 09.03.84.

- Vols: 035, 36 e 37
Fls: 10256 • 11047

Documentos do Banco Centra 1, em conti nuação ao

anterior (25.04.84). Anexo lI: DemonstratiVO rehtivo ao to

tal da divida por empresas privadas com posição de junho/83

referentes a empresas de capital estral)geiro majoritirio.

em resposta ao of. nQ 010/83-PR de 23.08.83 (item I e II do

anexo do of'icio) - Cópia dos contratos dos Projetos 1. 2~ 3 e

Documentos enviados pela Funda.ção Getülio Vi1!.

gas sobre Comportamento dos Indi ces de Preços do mes de mar

ço. Em 28.03.84.

- Vol: 039

- Fls: 11413 • 11422

Documentos enviados pelo Ministério da Fazenda

Documentos envhdos pelo Sr. Arno Glitz quando

compareceu CPI na qualidade de Assessor. Em 14.03.84.

- Vo 1: 038

- Fls: 11050 • 11351

Documentos anexados aos autos a pedido do Sr.

Dep. Alencar Furtado. encaminhados pelo Sr. Arno Glitz atr!

vês de Oficio nQ 4733/83. Em 12.04.84.

-Vol:038

- Fls: 11353 • 11393

Documentos enviados pelo Sr. Depoente, Paulo

H. Pereira Lira. Em 25.04.84.

Documentos enviados pelo Min. da Faz@nda atr!,

ves do Banco Central (continuação ao anterior) Anexo IV

(25.04.84) Demonstrativo relativo ã divida por pais/ano, com

posi ção em junho/B3.

.. Vol: 040

- F1s: 11893 • 11894

(Continuação) Anexo IrI - (25.04.84)~ O mesmo

- Vol: 040

- Fls: 11771 • 11810

Vol: 040

- Fls: 11811 a 11892

Documentos enviados pe 10 Mi ni steri o da Fazenda,

em resposta aos Oficios nQs. 144 e 09/83 desta CPI. a saber:

1 - Posição da divida externa brasileira para com bancos cr~

dores. para com agências de bancos brasileiros no exterior,

das empresas com capital estrangeiro registrado no Banco Ce!!,

tral do 8rasi 1 e as empresas consideradas de capital nacional.

Esta CPI solicitou a posiçio, em 31 de dezembro de cada ano.

a partir de 1960 mas o Banco Central tem disponiveis apenas a

posi ção de junho de 83, referentes aos bancos estrangei ros e

bancos brasileiros no exterior (Anexo 1). Em 25.04.84.

- Vol: 040

- Fls: 11715 • 11770

Documentos encaminhados pelo Sr. Min.' Ernane

Galvêas ã CPI, (exposição que o Sr. Ministro apresentaria

CPI no dià OB.05.84, tendo em vista a impossibilidade de co.!!!.

- Vol: 040

- Fls: 11895 • 11896

Em,

Em

financeiras do Brasil com a PolôniU (esclarecimentos).

16.11.83.

-Vol:031
- F1s: 09193 • 09213

- Vol: 034

- F1s: 10231 • 10237

Documentos enviados pelo Sr. Min. da Fazenda,

Sr. Ernane Galvêas, atraves do Aviso nQ 059-(R) em 28.11.83 

confidencial - em resposta ao Of. 86/83 da CPI. Anexa Df. do

Banco Central - PRESI-1656/83 com as informações solicitadas

sobre Reservas Internacionais. Em 09.03.84.

- Vo1: 034
- Fls: 10193 a 10205

Documentos entregues pelo Dep. Eduardo M. S.!!,

plicy sobre audiência solicitada por ele /lO Banco Central ,co!!.

tendo cópia dos oflcios pertinentes ao fato. Em 14.03.84.

Vol: 034
- Fls: 10174 a 10183

Documentos enviados pelo Sr. Sergio Santiago

da Rosa, Coordenador da CIEF' sobre cópia de declaração de I)!

posto de Renda do Sr. Vilar de Queiroz. Em 13.03.84.

- Vol: 034

- Fls: 10242 a 10251

Documentos enviados pelo Ministério da Fazenda

(Coordenação do Sistema de Informações - Econômico Fiscais 

Envia cópia de declaração de imposto de renda de 1977 do Sr.

Vilar de Queiroz. Em 09.03.84.

Documentos enviados pela Fundação Getülio Va.r.

gas. sobre Comportamento de Indices de Preços do mês de fev!t

reiro/84. Em 09.03.84.

- Vo 1: 034

- Fls: 10185 • 10191

Documentos enviados pelo Sr. Ministro da Faze!!.

da. Ernane Galvêas~ em resposta ã OflCios nQs. 011 e 064 (3

- Vol: 034

- Fls: 10157 a 10172

Documentos enviados pelo Sr. Ministro da Fazo.!!,

da. atraves do Aviso nQ 060/83-(R) confidencial - sobre co!!.

ceito de Reservas Internacionais e Anexo I e II. Anexa Df.

PRESI-1654 do Banco Central e nota do Departamento JurTdico

sobre sigilo bancário. Em 09.03.84.

- Vol: 034'
- Fls: 10207 • 10221

- Vol: 031

- Fls: 09063 .09156

Documentos enviados pelo Sr. Depoente durante

seu depoimento no dia 22.11.83 - o Sr. Min. de 2Q Classe, J.Q.

sê Maria Vilar de Queiroz lido pelo próprio depoente. (escla

recimentos sobre o Relatório Saraiva). Em 22.11.83.

- Vo 1: 031

- Fl s: 09395 a 09423

sa determinação legal). Em O!L03.84.

- Vol: 032

- Fl s: 09424 • 09494

Documentos anexados ao processo desta CPI ~

pedido do Sr. Depoente. em reunião de 23.11.83 - o Sr. Carlos

Documentos encaminhados a CPI, durante depoi

mento do Sr. Jose Flávio Pêcora sobre negociações comerciais e

aSsunto. Em 29.11.83.

pagamentOs. ou seja: Bulgária. Hungria, Polônia. República D~

mocrãtica Alemã e Romênia. Em 10.11.83.

Documentos encaminhados pelo Sr. Deputado Ed.!:!.

ardo Suplicy. membro suplente desta CPI, sobre o caso Relat.Q.

rio Saraiva (Atraves de ofício pede seja anexado aos autos de

inquérito documento relativo ao assunto. a saber, conversa

telefSnica entre o Deputado Eduardo Suplicy e o Sr. Jacques

de Broissia). Em 29.11.83.

- Vol: 033

Alberto Andrade Pinto - sobre o IlRelatõrio Saraiva".

- Vo 1: 033
- Fls: 09675 • 09695

23.11.B3.

Documentos entregues pelo Sr. Min. Vilar de

Queiroz, contendo cópia. autenticadas. de documentos sobre o

Relatório Saraiva, cartas e recortes de jornais alusivos ao

Em

destaEconomia do Parã, em atendimento ao Df. nQ l05/83~PR

04.11.83.

- Vo 1: 031
- Fls: 09034 a 09040

mento do setor público (Quadro 3 do Memorando Tecnico).

Documentos enviados pelo Sr. Flãvio Pecora,

atendendo Of. nQ 084/83 sobre dados mensais para o endivida~

.Documentos enviados p~lo Senhor Embáiltadol'

Jose Botafogo Gonçalves, a respeito dos nomes do Mi

nistêrio da Fazenda. participantes das reuniões da COlESTE. Em

31.10.83.

Vol: 031

- Fls: 09031 a 09034

Em 26.10.83.

- Vo1: 029

- Fls: 08612

Requerimento do Sr. Deputado Jorge Arbage, me!!!.

bro da CPI propondo cancelamento da convocação do Sr. Gen. Sy!

via Frota. Em 21.10.83.

-Vol:029

- Fl s: 08424 a 08435

- Vol: 029

- F1 s: 08578 a 08584

Documentos encaminhados pelo Sr. Derdo Garcia

Munhoz, sobre diversas solicitações formuladas pelos Dep.!!.

tados durante seu depoimento em 20.09.83. sobre: "spreads" (j..!!.

ros adicionais; despesas de juros do Brasil na formação da dI

vida; importações especulativas de produtos siderúrgicos;

deficits comerciais de empresas multi nacionais em 7.4 (em mi

1hões de dõlares, por setor de atividade}. Em 10.11. 83.

- Vol: 030
- Fl s: 08896 a 08901

Documentos enviados pelo Presidente da Câmara

Muni ci pa1 de são Carlos - SP, requesi tando i nformações sobre

o "Relatório Saraiva". Em 08.11.83.

-Vo1:031

- Fls: 09041 • 09043

Documentos envi ados pelo Depoente. Jorna 1i s ta

Ricardo BUeno. Em 25.10.83.

10.11.83.

- Vo 1: 030
- Fls: 08903 a 08909

Documentos da Fundação Getúlio Vargas. sobre

Comportamento de fndices de Preços do mês de outubro/83. Em

CPI, sobre os criterios de expurgos nos Tndices de preços el!

borados pela Fundação Getúlio Vargas. Em 09.11.83.

- Vol: 031
- Fl s: 09045 • 09046

Parecer do Sr. Dep. Alencar Furtado, em respo,!

ta ao Requerimento do Sr. Dep. Jorge Arbage. Em 26.1D.83.

-Vol:029

- Fls: 08437 a 08444

Documento elaborado pelo Prof. Dercio Garcia

"'unhoz sobre cr'lterios de expurgo de lndices de preços ehbQ

rados pela Fundação Getúlio Vargas. Em 16.11.83.

Documentos enviados pelo Banco Central atrllves

do Aviso nQ 055 do Ministério da Fazenda, de carãter confide!!.

cial, sobre: Acordos e Ajustes, a nível governamental e inter.

bancario, firmados com aqueles países do Leste Europeu com os

quais o Brasil mantem convênios bilateràis de comercio e/ou

- Vol: 031

- Fls: 09050 a 09057

Recortes de jornais enviados pelo Dep. Eduardo

Suplicy. Em 26.10.83.

Vo1: 029

- F1s: 08635 e 08636

Documentos encaminhados pelo Sr. Depoente. Mi

rio Henrique Simonsen, em reunião do dia 09.11.83 sobre a dI

vida externa brasileira. Em 09.11.83.

Vol: 030

- Fls: 08885 a 08894
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-Vo1:042

- Fls: 012517 a 012526

Documentos enviados pelo Oepoente,Mtn. Saraiva

Guerreiro, na reunião de 09.05.84. Em 09.05.84.

09.05.84.

- Vo1: 042

- F1s: 12529 a 12530

Documentos enviados pelo Sr. Dep. Ricardo Fi[

za sobre sobre carta recebida por ele do Diretor-Geral do

Credit Commercía.l de France, no original e na tradução. Em

Depoimento datilografado com revisão. do Cel.

Saraiva em 05.09.83.

- Vo1: 051
- F1s: 14558 a 14576

do M. Suplicy e Dep. Fernando Sant'Anna) que testemunharam d,!

poiment.o do Cel. Saraiva Martins em 05.09.84, ãs 17 horas, em

reunião interna. convocada por esses mesmos parlamentares,que

encaminharam. posteriormente. a tradução desse depoimento

CPI. a tltulo de subsidios complementares ao caso lIRelatório

Saraiva". Em 10.09.84.

Documentos enviados pela Fundaçã~ Getulio Var.

gas sobre Comportamento de lndi ces de Preços do mês de ago!>to

e de setembro de 1984.

- Vo1: 051

- Fls: 14494 a 14557

- Vol: 050
~ Fls: 14416

Tradução da gravação do depoimento do Cel. Si!.

raiva em notas taquigrãficas, sem revisão final. rubricadas e

assinadas pelos Sr. Cel. Raimundo S. Martins. Dep. Jacques

D'Ornellas e Dep. Eduardo M. Suplicy.

- Vol: 050

- F1s: 14422 a 14490

Sebasti ãodos Srs. Ministros ã CPI. enviados pelo Sr. Dep.

Nery. Em 15.05.84.

- Vo 1: 049

- Fls: 13985 a 13988

Recibo de publicação enviada pelo Sr. Min. E..!:

nane Galvãas (livro de sua autoria nos Anexos do processo).Em

16.05.84.

-Vo1:049

- F1s: 13990

Estado. referente a jun/83 (Anexo I) e dados relativos ao se

tor privado alusivos a um único mês. de apenas duas institui

ções repassadoras (Anexo 11). Em 15.05.84.

- Vols: 043. 044, 045. 046. 047 e 048
- Fls: 12651 a 13983

Comportamento de fndi ce de Preços da. Fundação

Getúlio Vargas (tabelas referentes ao Mês de maio do corrente

dica daquele Ministério sobre requisição de documento sigil.Q.

50 pela CPI (sua i"nadmissibilidade. por inexistência de expre§.

Recortes de jornai s sobre o não comparecimento

ano). Em 20.05.84.

- Vo1: 049

- F1s: 13992 a 13999

Em

07.05.84.

-Vo1:042

- F1s: 12313 a 12347

parecer ã Comissão por motivo de viagem ao exterior).

Documento'i encaminhados pelo Sr. Dep. Eduardo

M. SuplicYI sobre requerimento de informação que enviou aos

Srs. Min. Chefe do Gabinete Civil da Preso da República, ao

Min. do Exercito, ao Min. da!'> Rel. Exteriores , ao Min. Chefe

da SEPlAN, sobre operações de financiamento das Hidreletricas

de 1\guas Vermelha e TucuruT. Em 10.05.84.

- Vo1: 042-

- F1s: 12351 a 12431

- F1 s: 09883 a 09896

Documentos referentes a reunião secreta do dia

Documentos referentes ã reunião secreta do dia

Documentos enviados pelo Sr. Ministro do Exe!,

Srs.

-Vo1:052

- F1s: 15127 a 15215

Relatório Final apresentado pelos Assessores da

CPI (do INESC e da UN8) sob a coordenação geral do Sr. Prof.

Christovan Buarque.

-Vol:052

- F1s: 14962 a 15121

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Em discussão a Ata. Não havendo quem queira discuti-la, c!!,

loco-a em votação. (pausa.) Aprovada. Peço à Sra. Sfi:cret.!

ria que proceda à leitura do Expediente.

(Leitura do Expediente)

O SR. PRESlOENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Quero comunicar ã CPI que a Presidência convocou o Cel. Rai

mundo Saraiva Martins a depor, nesta COJllissão, hoje, mas S.sa.

telefonou-nos ~olicitando o adiamen~o do seu cOllparecimento a

esh Comissão, com o que concordamos, pedindo apenu que fo.!:

Representação ao Procurador Geral da República.

sóes da CPI.

-Vo1:052

- F1s: 15123 a 15125

4' REUNIÃO, REALIZADA EM 30-8-83

Depoen'e, JOS~ OSWALDO DE MEIRA PENNA
Embaixador

Parecer da Comissão aprovando o Relatório, jU!!

tando o Voto em Separado e adotando Projeto de Resolução.

"O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Havendo numero legal, declaro abertos os trabalhos desta re!:!,

nião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar

as causas e conseqtlências do elevado endividamento externo

brasileiro, tendo em vista as negociações com o Fundo Moneti

rio Internac·iona1. Convido a Sra. Secretária para proceder

ã leitura da Ata da reunião anterior.

(leitura da Ata da reuniio anterior)

Proposta do Sr. Dep. Aldo Arantes. às conc1u-

Voto em Separado do Sr. Dep. Jorge Al"bage às

conclusões da CPI.

-Vo1:052

- F1s: 1516 a 1518

Depoimento, em caráter reservado, do Cel. Rai

mundo Saraiva cujo sigilo' foi descaracterizado em reunião da

CPI em decisão plenária (datilografado e anexado aos autos.

de ordem do Sr. Presi dente). (Depoimento este. transformado Bll

secretó em 15 de setembro de 1983).

-Vol:051

- F1s: 14703 a 14732

membros da CP!.

- Vo 1: 052
- Fls: 15112

encaminhada ao Plenário da Câmara dos Deputados pelos

Edua.r

Nery,tares (Senador Roberto Saturnino 8raga. Dep. Sebastião

Dep. Flávio Bierrenbach, Dep. Jacques D'Ornellas l Dep.

05.08.84.

- Vo1: 050

- Fls: 14209 a 14215

Doçumentos enviados por um grupo de parlamen-

Minuta do Relatório Final da CPI, " apresentado

pelo Sr. Relator, Deputado Se.bastião NeryJe pelo Prof.Christ.Q.

van Buarque (que coordenou os trabalhos dos assessores econ.Q.

mistas da CPI e apresentou a ~arte tecnica "do Relatório). Em

05.09.84.

- Vo1: 050
- F1s: )4224 a 14410

Documentos entregues pe 1o Sr. Wa lter Baraúna

que compareceu CPI na qualidade de assessor. enviando subsl

dios ã Comissão. Em 05.06.84.

Documentos enviados pelo Ministerio da Fazenda,

em resposta ao Df. nQ 041/83-PR. de 13.09.84, enviando oficio

PRESI do Banco Central. (assunto: montante da dfvida externa

decorrente dos aumentos das taxas internacionais de juros nos

últimos dez anos). Em 15.06.84.

- Vo1: 049

- Fls: 14153 a 14159

- Vol: 049

- Fls: 14001 a 14008

Documentos encaminhados pelo Sr. Affonso Celso

Pastore, Presidente do Banco Central do Brasi 1 mencionados em

seu depoimento de 02.05.84. requisitados por esta Comissão.Em

Documentos enviados pelo Sr. Ministro das Mi

nas e Energia, "em. resposta a solicitações desta CPI por oc,!

sião de seu depoimento (sobre Itaipu. Angra, etc.).Em 02.08.84.

-Vo1:049

- Fls: 14161 a 14175

Publ i cações no DCN de Depoimentos dos Srs. C.Q.

ronel Oick-son Grael. Carlos LeS51 Vilar de Queiroz, no OCN nQ

062. de 09.06.84, às páginas nQs. 54J]6, 5431 e 5442. respecti

vamente. Em 09.06.84.

05.06.84.

-Vo1:049

- Fls: 14009 a 14085

-Vo1:049

- F1s: 14087 a 14151

Documentos enviados pelo Sr. Carlos ~iacava,

Diretor da CACEX, em resposta às informações solicitadas pelo

Sr. Dep. Fernando Sant1anna durante seu depoimento. (Mapas e~

tatlsticos do Balanço de Pagamentos do Brasil). Em 18.06.84.

- Vo1: 049

- F1s: 14177 a 14188

Comportamento de Indices de Preços, elaborado

pela Fundação Getulio Vargas, (tabelas referentes ao Mês de

junho/84). Em 05.08.84.

- Vo1: 049
- F1s: 14192 a 14199

Comportamento de Indices de Preços elaborado

pela Fundação Getulio Vargas (referente ao mês de julho). Em

de

Em

n9

JurI

Avisodo

26.10.83, cujo sigilo foi descaracterizado em reunião

23/84 sobre parecer jurldico e1ll:borado pela Consultoria

cito, General Walter Pires, lI:traves

08.11.83.

- Vo1: 033

- Fls: 09946 a 09949

Documentos encaminhll:dos pelo 8anco Central, em

resposta ao Df. nQ 169/84 desta CPI. sobre a evolução dos li

mites para contratação direta ou concessão de aval do Tesouro

Documentos envi ados pe 1o Banco Central, em re~

posta aos oficios nQs. 136/83-PR. de 30.11.83, que reitera,

parcialmente o of. nQ 09/83-PR, de 23.08.83. (Anexo I e lI)

(itens 1 e 2 do of. nQ 09) Contratação da divida externa por

DOCUMentos encaminhados Relo Sr. Arno Glitz(C.!:!,

rit1ba-PR) enviando discurso do Sr. Dep. Alvaro Oias que lê

denúncia feita pelo mesfllo. Em 29.02.84

- Vo1: 034
- F1s: 010137 a 10151

12.08.84.

- Vo1: 043
- F1s: 12577 a 12631

10.05.84, a, por ordem do Sr. Presidente. anexado aos autos

do inquérito. (depoimento do Sr. Gen. Sylvio Frota. Em

Documentos encaminhados pelo Sr. Carlos Albe!

to Andrade Pinto solicitando a juntada dos mesmos nos autos

do inquérito (recortes de jornais sobre o envolvimento no c!,

so "Relatório Saraiva ll
). Em 05.12.83.

- Vo1: 033
- F1s: 09916 a 09918

qual solicita informações sobre o "Relatório Saraiva".

Documentos e.nviados pelo Sr. Preso da Câmara

Municipal de são Carlos-Se enviando Requerimento atraves do

Documentos envi ados pela Fundação Getül i o Va!

gas sobre estudo nos indi ces de preços no mês de novembro. (t.i!

belas etc) de 83 e janeiro de 84. Em 10.11.83.

- Vol, 033

- Fls: 09921 a 09945

- Vo1: 043
- Fls: 12540 a 12575

15.09.84 (cujo sigilo foi descaracterizado em reunião de

10.05.84 - Ata da 40a. reunião) sobre depoimento do Sr. Rai

mundo Saraiva Martins. Em 12.08.84.

Nacional. Em 15.05.84.

- Vo1: 043
- F1s: 12646 a 12649

Documentos enviados pelo Sr. Ministro Antonio

Delfim Netto (exposição que teria no dia 1O.05.B4)Em 10.05.84.

- Vo1: 043
- Fls: 12633 a 12644
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do ano de 1980. Em fins de 1980. jã havia ficado claro que

a situação se estava agravando, com 'efeitos desastrosos s,!!.

bre a economia polonesa. Um dos fatos mais salientes nisso

e que as greves passaram a ocorrer não apenas no Porto de

Ka towi ce,. Os mi ne i ros da Si 1es i a cons ti tuem uma es peci e de

classe privilegiada entre o operariado polonês. têm uma gra.!!

de tradição, ate secular, e pode-se dizer que são muito bem

organizados. Eles inclusive têm uniformes de parada que d,!.

tam do século XVIII. [,uma c1ass~ muito consciente. muito

_bem organizada. Eles começaram a fazer greves e isso teve um

efeito catastrófico sobre a produção de carvão da Polõnia.

A produção de carvão da Polônia chegou a 230 milhões de ton!

ladas por ano. ~ ,um dos grandes proéutores de carvão do mu..!!

do, e o maior item da produção· de exportação polonesa, 230,

milhões de toneladas. Em 1981. essa produção jã havia caldo

para 1-60 milhões de toneladas, tanto quanto se sabia, porqu~

não se pode ter confiança n~s dados fornecidos pelo governo

polonês. De qualquer maneirà, a produção haver caldo de 230

sesi muitas vezes conflitantes. Creio que um dos vícios em

toda a nossa polltica com o Leste europeu resulta desse fato.

.[ uma convicção minha. Cheguei na Polônia em fins de 1979 e,

por volta do mês de julho, agosto d~ -19-80, quer dizer. seis

ou sete meses depois, uma situação que jã se tornava séria

na Polônia, por causa ••• DepoJs de dez anos do Governo do 5,!

cretãrio-Geral do Partido Comunista Polonês, o Sr. Giereck •

esse governo estava obviamente cansado e a economia estava-

dando sinais de não funcionar bem. Houve, então, u~ fato

interessante: o primeiro ato da crise polonesa se colocou

quando houve um aumento do preço da carne. O preço da carne

era fortemente subsidiado. O pol~nês e grande comedor de

ca~ne. e um dos povos, aliãs. que proporcionalmente mais se

alimentava de carne. Foi ai que o problema começou a se c,2,

locar. Então, houve esse aumento do preço da carne e começl!.

ram as greves. As greves, como e sabido, se inicíaram em

Gdansk, que ê o porto ao Norte da Polônia onde existe a i.!!,

dÜ!:itria naval polonesa. e, pouco a pouco. surgiu essa figura

do Líder Lech Walesa, que se transformou de~ois no dirigente

do movimento dito de Solidariedade. Esse movimento foi prE.

gressivo. foi crescendo com uma certa lentidão em todo o fim

ando a fim de aproveitar os saldos que se haviam acumulado,

sobretudo com a venda de cafe. que, ainda naquela época, era

um dos principais ,produtos da nossa exportação para a Pol-ª.

nia. Havia uma resistência muito grande contra essa aquisi

ção de navios- poloneses. na epoca, sobretudo por part~ do

Presidente da Comissão de Marinha Mercante, que consideraVil

que isso poderia prejudicar a indüs'tria naval brasileira, o

,que não parecia muito certo. uma vez que estãvamos ainda com

grande déficit em matéria de tonelagem. Esses navios foram

finalmente comprados em 1968, se não me engano, e o assunto

c'onsta do relatório da SEPLAN, que deve ser do conhecimento

desta Comissão, pois foi divulgado. Á minha opinião sobre o

problema do comercio com o Leste Europeu sempre foi a mais

objetiva, a mais pragmãtica e a mais responsãvel possível.

como poderâ .ser testemunhado por quem estiver i nteressado na

leitura do meu livro, que 'tenho -em mãos: "Po11tica Externa.'

Segurança e Desenvolvimento". em que defendo pontos de vista

que ate hoje mantenho, favoráveis ao comercio com o Leste,mas

chamando a atenção para os percalços desse comercio. em vir.

tude precisamente de ser um comercio vinculado, que cria p!.

rigos, ullla vez que o Brasil fica negociando de governo a g,!!.

verno com uma autoridade centralizada. Esse ponto e muito

importante. Sempre negociamos com uma autoridade centraliz!,

da. Qllase que invariavelmente tem sido Vice-Ministro do C,!!.

mercia Exterior da Polônia, durante o período que servi lã,

de um ano e meio, entre fins de 1979 e mea.dos de 1981. •• T1

Ve invariavelmente contacto com o Sr. Karas. (1) que era Vice

Ministro do Comercio Exterior da Pólônia, que esteve aqui v!,

rias vezes. Enquanto que. de nosso lado. infelizmente, acho

que se vai tornar claro. no decurso da pesquisa em torno do

que aconteceu, que um dos motivos das nossas difi-eulda des

sio resul tado de uma falta de coordenação entre os vãri os ,õ.!:

gãos encarregados do comercio com o Leste europeu. Quer di

ler, vãrios órgãos desde ministérios, bancos e autarquias,

têm seus interesses, que são setoriais, e o que não existe e

uma autoridade decisória para coordenar todos estes i ntere.!. ,

polonês

Curiosa-de 468 milhões de dõlares estavam realizando-se.

a do volume, uma vez que o Produto Nacional Bruto

s.ubstituído por um outro Secretário-Geral. Kãnia.(?), que não

se manifestava com força suficiente. Registrou-se, então. o

que foi chamado o verão de Varsóvia, .talvez lembrando a pri.

mavera de Pr~ga. Foi extraordinãria a liberdade concedida ã

imprensa polonesa, que publicava tudo. A única coisa que não

publicava, e que era absolutamente tabu, era qualquer ref,!:.

rência a um fato fundamental na política polonesa. que e
fato da presença, na Polônia. de duas divisões blindadas ru,f

sas e, ã sua volta, de p0l:lco mais de trinta divisões blind..!,

das sovieticas exercendo pressão sobre o Governo polonês. A

politica interna polonesa .. portanto, depende essencialmente de

sua política externa e a sua polltica externa pode resumir

se no fato de que ê um pa'ls que e um satélite da União Sovi!.

tica. Esse fato e absolutamente necessãrio para se poder .!

preciar a situação po1Ónesa. Com esses sinais evidentes de

uma anarquia crescente na Polônia e de uma ameaça crescente

de invasão por parte da União Sovieti ca - usou-se a expre!

são inglesa exposure - o nosso risco na Polônia tornava-se

óbvio e comecei a insistir sobre isso. Jã por outros moti.

vos, havia decidido pedir a minha aposentadoria antes do te.!!!.

po e a falta de reação aos meus avisos me estimulou a adiaJ!

tar esse pedido de aposentadoria, que. finalmente. se efeti.

vou exatamente no dia 12 de junho de 1981. Voltei para

Brasil, portanto, antE!s do golpe de estado militar que levou

ao poder. com a lei marcial. o General Jaruzelsky. mudando

cilmpletament~ a situação pol1tica. porem sem resolver, de m!,

neira alguma, a situação econômic.a. Voltando ao Brasil r!!

solvi dar ã publicidade minhas preocupações sobre o nosso

envolvimento na Polônia, que, naquela época, jã atingira um,

bilhão de dólares, e com o anúncio de que, apesar de meUS a

visos, novos envolvimentos da ordem de 468 milhões de dóla

res estavam real izando-se mais ou meno's em meados de junho.

Estava lã quando estas novas negociações para o nOvo crédito

mente, antes da minha salda, portanto antes de junho de 1981.

duas promissórias polonesas da. ordem de 43 milhões de dóla

res jã não haviam sido pagas .• O calote jã se registrara. O

calote se registrara mais ou menos em abril ou maio de 19B1.

jã estava claro. em abril ou maio de 1981, que a Polônia não

poderia pagar coisa alguma. Isso ,tinha ficado claro também

para os outros credores ocidentais. Cada dia qUe abríamos

os jornais. anunciava-se uma cifra maior do que na dia ante

rior da d'lvida polonesa. Quando começou a haver revelações

sobre a divida polonesa, era da ordem de 1q bilhões de do1a

res. Em um ano e meio as revelações levaram essa dívida pa

ra 26 ou 27 bilhões de dólares. V. Exas. podem ter uma idêi

guinte: jã em 19B1. o Produto Nacional Bruto p010nês havia

caído, segundo confessava o governo, portanto não se sabe se

e verd.a.de ou não. em 181:, uma queda desastrosa, manifestan-

para 160 milhôes de toneladas significava uma queda de 50 mi

lhões de toneladas. Basta dizer qlle 50 milhões de toneladas

ê mais do que o dobro da produção brasileira de carvão, ta.!!

to quanto sei. não tenho esses dados muito certos na cabeça.'

Tornava-se õbvio, portanto. que a Polônia não podia cumprir

os c'lR'tratos de for"lecimento de carvão, que era o principal

item da exportação polonesa para o Brasil. Foi esse um dos

principais motivos pelos quais comecei a me alarmar com essa

situação, chamando a atenção do Itamarati, como foi. aliãs.

confirmado no Relatório do ItalTlarati, divulgado domingo. r!

latõrio dito como secreto e. no entanto. publicado na impre..!!

sa. Ali verifiquei que se confirmava o fato de que os meus

avisos tinham sido cumpridos. Em principios de 1981, a s1

tuação começou a piorar aceleradamente. Começóu a haver gr.!,

ves fortes, violências. inclusive, com mortes. reação da poli

cia. O Secretãrio-Geral do Partido, Giereck. foi deposto.

ê a quarta ou quinta parte do produto Nacional Bruto brasi

leiro. De modo que proporcionalmente a dl'vida polonesa, só

com o Ocidente. e muito maior do que a nossa. Sem falar no

fato de que existe uma divida polonesa para com os países do

COMECOM. para com a União Soviética. O montante dessa dívi

da nunca foi divulgado, não se sabe qual é. Tudo indica que

a divida polonesa, proporcionalmente ã brasileira, seria

duas ou três vezes maior do que a nossa. IS'so 1hes'dará uma

·ideia da gravidade da situação polonesa. Direi mais o se-

mi nas deGdansk. mas nas minas de carvão da Silesh, as

.11f~asse seu pedido, Q que foi feito. Foi fixada nova data.

15 de setembro, para o seu compareci~ento. Era a comunic!.

ção que q'ueria prestar ã CPI, bem como sugerir. em aditame.!!,

to ã relação dos convocados a prestar'em depoimentos, os nE.

mes dos jornalistas Hélio Fernandes, um dos maiores arqui'..'os

sobre o assunto da divida brasileira, e Joelmir Beting. ta.!!!.

bem em idênticas condições. Se aprovados. peço ã Secretãria

que registre os nontes anunci ados. Temos que fazer uma conv,!!.

cação com antecedência razoãvel, para que, de certa forma,

'ta.bei' concorramos para resolver problemas dos convocados que.

aui tas vezes, têm compromi ssos, vi agens etc. Então, ter;!.

.os a acrescentar quatro nom.es: Os Srs .. G.ouvêa de Bulhões, !
nãcio Rangel, Kar,los Rischbieter e Ricardo Bueno, que dev!.

riam ser ouvidos pela CPI, se esta concordar com a sua audi.

ência. Em votação. (!!..!!!!.) Aprondo. Srs. Deputados, a

CPI tem a honra de receber, hoje, o Embaixador Jose Oswaldo

de Meira Penna. homem de larga e)(periência na vida pública

brasileira. de responsabilidade em vãrias missões, pois se.!:

vi'u na China por duas vezes, na, Turquia, em Costa Rica, no

Canadã e tambem teve missão do Brasil junto ã ONU. Ex-chefe

do Departamento Cultural do Itamaraty. cônsul-geral em Zuri

que, primeiro-~mbaixador na Nigeria, foi secretãrio- adjunto

na Europa. Oriental e ~siai em 1966/67, embaixador em Israel,

Noruega, Equador e Polônia e aposentado em junho de 1981 •. No

~affafr já conhecido por "polonetas ll
• S. Exa. trouxe a püb1i

iIl sua posiçio, a sua informação e as suas denuncias. Face

a isso, esta 'Comissão convocou-o para prestillr depoimento, sE.

,b~e as operações do Leste europeu e, para tanto, pede a S.Exa.

que preste o cOlllpromisso legal de dizer a verdade. Convido

I CPI para levantar-se e assist,~r a este compromisso.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Faço, sob palavra de honra e sob as -pérÍü da lei. a promessa

de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Embaixador Jose Oswaldo de Meira Penna

para, inicfalmente, fazer uma exposição dos fatos referentes

i operações comerciais com o Leste europeu. Tem a palavra

S. Exa.

o SR. DEPOEN1'E {Josi Oswaldo de Meira Penna}

Exmo. Sr., Deputado Presidente desh Comissão, estou muito

honrado de poder atender o seu convite para dar o meu test,!:!.

lIlunho neste assunto. Não vou repetir o curri'culo que V.Exa.

acaba de pronunciar, apenas quero salientar dois fatos: ti

ve o primei~o contacto com o problema do relacionamento com

a Europa Oriental, o Leste europeu, num período de um ano e

meio, de 1966 ate rn.eados de 1967. quando desempenhei, na a!!

.... .; ... iO:+!"f!:ti'n do Ministro Juracy Magalhães, sendo Secretãrio-G!,

.. do Itamaraty o Embaixador Manuel Pio Correia, as funções

de Secretãrio-Geral Adjunto para Negócios da Europa Oriental

e 1\sia. "esta epoca, cabia ao ltamaraty, naturalmente,

supervisão dos negócios com a Europa Oriental. inclusive na

parte comercial jã existia o órgão que vai ser certamente JTlEJ!

cionado, que se chamava COLESTE - Comissão para o Le!:ite EurE.

peu. Cabe salientar que o crescimento relativamente maior

do comercio do' Brasil com o Leste europeu ocorrell aproximad,!

.ente rieste periodo. Quer dizer, pO!:iteriormente a 1964

com b_astante intensidade. Estou dizendo em term~s_ relativos

e não em termos absolutos. Nessa epoca, se for de interesse

da Comissão, tendo feito o Curso Superior de Guerra em 1965.

pub 11 quei, em 1967, um 1i vro sobre ,po1ftica externa, e fi -1 o

COM perll1issão do Ministro de Estado e do Secretãrio-Geral

no qual, elll um cap'ltulo. jã tratava do problema do relacion!

lIento do Brasil com a Europa Oriental. inclusive na parte cE.

lIIercfal. De certo modo. eu estava familiarizado com as cir.'

cllstãncias especiais desse comercio com o Leste Europeu. C!,

be tallbem salientar que, jã naquela epoca, em conseqfJência

dos vãr:ios acordos de clearings qUe existiam. começava a se

registrar esse problema do acumulo de saldos. ,Os saldos se

acumulavam a juros de 3% ao ano, que eram relativamente ba!

xos. e o nosso esforço era sempre no sentido de estimular não

tanto a exportação brasi'leira quanto a importação desses paI

ses, para evitar que o saldo se acumulasse. Naquela época,

1966, jã havia ocorrido um problema interessante, que tive

que tratar e que, a.1fãs. con!:ititui um paradoxo ate irônico,

quando penso na situação em que estou agora. Era um probl~

.& 'da compra de doze navios poloneses, que se estava negoci
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prestar testemunho, estou às suas ordens para responder. na

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Seba!,

medida do possivel, ao que me for perguntado em relação nat.!!

ralmente, a esse assunto.

por

apenas

adotou

era confidêncial, ou telegramas secretos, utilizando.

mente, não tenho essa documentação oficial. Tudo

conseguinte, os sistema!i criptogrâfico!i. A lei me prolbe, de

guardar qualquer tipo de do,::umentação oficial; e evidente-

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Tenho conhecimento sobre a COMEXPORT, 211 iãs conhecimento mui

to perfunctõrio, apenas no período em que estava em Var!ióvia

Como embaixador. Os representantes da COMEXPORT figuravam,

às Vezes~ junto às missões e delegações brasileiras que est!,

vam lã e houve mesmo, em princ'ípio de 1981 ~ se não me falha

a memória, uma grande exposição, pro·movida pela COMEXPORT nO

principal hotel de Varsóvia~ de produtos manufaturados bras.!

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - V. Ex>. d;~

Fiquei muito grato ao Itamarati ao saber que ele comungava

guárdado de memória. de maneira que eu, certamente. não pod!!.

rei fornecer esses textos dos meus telegramas. Houve doh

estariam no dossiê !iecreto, que foi publ icado. Fora disso,

não tenho conhecimento de qUe outras providência!> ele tomou.

O dossiê dã algumas informações sobre providências tomada!i.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - V. Ex>. deu

notícia ã Comissão de que alertou o Itamarati, mais' de uma

vez, sobre o descalabro econômico em que se achava a Polônia

e sobre as operações po!isivelmente ruinosas comercialmente

feita!i pelo Brasil com a Polônia. V. Ela. poderia faZer ch~

gar ã Comis!ião cópia desses avisos transmitidos ao Itamara-

ti? V. Exa os tem em seu poder?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penni!)-

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Desses sei~

centos telegramas transmitidos por V. Exa.. ao ·Ministro Sara,!

va Guerreiro, V. Exa. diz' que ele respondeu apenas a. um?

SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meíra Penna)

Os dois telegramas particulares que eu mandei no fim, ele me

~espondeu com um telegrama também particular. Naturalmente,

tive muitos despacftosdo Itamarati acusando recebimento de

alguns comentãrios meus, comentando Q mandando instruções.

Recebi um particular para uns dois que mandei.

D SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Sr. Embaix!

dor, a imprensa inteira noticia que do acordo de 1978 os

principais beneficiários teriam sido os associados: e coliga

dos da COMEXPORT S.A. e que ã frente dessa empresa estã um

dos pr.õ-homen!i desta República, atualmente Secretãrio-Geral

da SEPlAN. Sua empresa, o Seu grupo e conhecido por Pecara

e leal. e o que se comenta tambem ê que esse grupo teria em

prestado. ate agora, aS!iessoramento internacional ã SEPLAN,

bem como ã Coroa Brastel. Que informações tem V. Exa. acer

ca disso?

imedi atamente antes da mi nha aposentadoria. Eram tel egra

ma!i secretos, particulares para o Ministro de Estado. Nesse

caso~ vai diretamente ao Ministro de Estado, sem passar pe

los vãrios Qscalões. São telegramas· se-eretos. Ele me re.,!

pondeu a um deles, que consta, eu suponho, dO!i arquivos do

Itamarati.

Seiscentos em 1980, uma média de quase dois por dia, infor

mando constantemente - temo !i um sistema de comunicação por

telex - ao Itamarati do que se passava, dia ti dia,_ acompa

nhando essa situação. Em 1981 ~ ate o dia 12 de junho, quan

do me aposentei, devo ter mandado uns duzento!i e tantos a in

da. A maior parte desses telegramas, como e fácil imaginar.

comungava das preocupações de V. Exa.~ nas declarações que

fez também ã imprensa. Pergunto: quais as providências co,!!

eretas adotadas pelo Itamarati ne!ise sentido?

O SR. DEPOE'HE (Jose Oswaldo de Meira Penna)-

Sr. Deputado, mandei ~ efetivamente, em 1980~ Un!i seiscentos

telegramas ao Itamarati, como obrigação de um embaixador.

telegramas - recordo-me perfeitamente - do tipo que chama

mos particular, para o Sr. Ministro de Estado. ~ um tipo um

pouco diferente.

Se seiscentos?

SR, DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Q~em era o

Ministro de Estado?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Era o Ministro Saraiva Guerreiro. Eu mandei dois telegra

mas, no perTodo final da minha estada, se não me fal ha a me

mõria, um do dia quatro e outro do dia dez de iunho de 1981,

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)-

das minhas preocupações. As providência !i que ele

se

pela

"0 E!i-

acordo

exatamente

protegidas

com juros de 7"f.~ 5% e ate 3%. Tecidos, especialmente,

O empréstimo sobre o enxofre? Não tenho ideia.

complexo e é explicado, tanto no documento fornecido

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - O Itamara-

foi firmado quando da passagem por Varsóvia do Ministro Cesar

Cals, em princípio de 1980. Tambem não tenho conhecimento~ e

seria intere!isante verificar, se a Polônia já' nO!i forneceu

algum enxofre cuja produção foi por nõs financiada. Seria

interessante verificar se houve algum enxofre polonês chega

do jã ao Brasil e em que quantidade.

foi publicado no dossie do "O Estado de S. Paulo".

e de outra maneira batia promissórias. Agora~

ti afirmou, em relatório publicado na imprensa, que também

não me engano, eram vendidos a credito de três por cento~ o

que e obviamente um crédito fortemente subsidiado. Dal sur

giu o meu argumento de que estávamos subsidiando o desenvol

vimento da Polônia. Pode-se acrescenta.r mais um fato: e que

estávamos não apenas financiando a exportação do Brasil para

a Polônia, mas tambem financiando a. importação polonesa para

o Brasil. Estávamo!i financiando não apena9" as nas !ias expor

tações, mas fina.ncfando a exportação da Polônia. Quer di

zer~ demos dois emprestimo!i para a Polônia. um para o desen

volvimento de sua indústria de carvão e outro para o desen

volvimento de sua indústria de enxofre, mineração de carvão

e mineração de enxofre. Quer dizer, o carvão, que e uma das

principais indústrias polonesas. que e a principal fonte de

captação de divi!ias par.a a Polõnia~ teve sua expansão finan

ciada pelo Brasil. O Brasil, país subdesenvolvido, finan

ciando o de!ienvolvimento industrial de um país comunista in~

dustria1izado. Foi esse detalhe que achei muito pouco raci2.

nal e comecei a me rebelar contra esse tipo de negócio.

mesmo aconteceu com o enxofre. Nós concedemos, em abri 1 de

1980, um credito que não me recordo bem agori! se eri! de cen

to e trinta ou cento e cinqUenta milhõe!i de dõlares, para o

desenvolvimento da mineração de enxofre~ na PolÔnia. Eu não

vejo muita racional idade neSSe tipo de negócio.

referido por V. Exa., os cento e cinqflenta milhões de dõla.

res~ foi objeto de protocolo Secreto de 1981. Sabe V. Exa.

a que juros foi coórado esse emprestimo concedido?

O SR. DEPOENTE (Jose oswaldo de Meira Penna)-

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - EsSe crédito

por c1ãusula!i que não permitiam a sua execução e também ben~

ficiadas com juros suõsidiados, enquanto o Brasil pagava

vista as suas importações, pagamentos que eram feito!i via

Bi!nco Central ou Banco do Brasil. V. Exa. confirma tais fa

tos e~ se os confirma. era esta a no-rmã adotada com o leste

europeu nas operações comerciais com o Brasil ou era um caso

destinado~ ou isolado, ou localizado na Polônia?

tado de S.Paulo" publicou. Hâ ali o texto - como eles con-

ros pagando com promissórias iliquidas, porque

seguiram~ não sei - em que estão as várias categorias do!i

produtos brasileiros vendidos, e se pode verificar que hã~

nas classificações~ produtos que foram vendidos a credito,

o SR. PRESIDENTE (Deputa,do Sebastião Nery) 

Tem a palavra o Deputado Alencar Furtado. que vai abrir a

parte de perguntas.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Sr. Embai-

o SR~ DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Eu só tive conhecimento do tipo de promissória a que V. Exa.

se refere pela imprensa. Nunca soube exatamente como eram

feitos os pagamentos. No período em que estive lã, só sou-

be que houve, mais ou menos em abril e mai~ de 1983, três

promissórias, no valor total de 4·~ milhões de dõlares, que

não tinham sido pagas. Não creio que eram promissórias do

tipo das que foram estampadas pelo "O Estado de S. Paulo tl
• .s

ram de outro tipo. O mecani!imo do comercio ê um pouquinho

xador. a Po1õnia, ao que se sabe. comprava produtos bra!ii1eí

SEPLAN quanto no dossiê fornecido pelo Itamarati ~ publicado

no domingo pa!isado. O que acontecia e que havia um acúmulo

de saldos brasileiros. Como ri um comercio vinculado, 05 sal

dos se vão acumulando, e daí a Polônia naturalmente > pagava

alguma coisa fornecendo carvão~ fornecendo outros materiais

quanto ao detalhe do mecanismo~ não posso dar meu testemu-

nho, porque geralmente não tenho conhecimento direto disso.

Sobre os subsldios que V. Exa. falou, o documento, que e um

acordo firmado~ !ia não me engano, por volta de 1978 a 1979,quantob1icado no "O Estado de S. Paulo ll
, sábado passado,

no dossiê fornecida pelo Itamarati e que foi publicado na d~

mingo passado, que os assuntos do comercio com o leste. com

a Polônia, eram amplamente debatidos e negociados e que ha

via informações !iob·re tudo isso. Isso não m\ parece muito ~

xato. Sendo eu embaixador do Brasil em Varsóvia, portanto o

funcionário do Itamarati mais habilitado a informar sobre o

do-se sobretudo nesse item absolutamente crucial que era

produção de carvão. Cl aramente ~ não eram capazes de forne

cer ao Brasil o carvão que tinham contratado. Vim ao Brasil

e denunciei isso. A primeira denúncia apareceu no "Jornal

do Brasi1"~ no domingo 16 de ~gosto de 1981. Esse artigo

diz na primeira página: IlPol~nia Fal ida Deve ao Brasil Um

Bilhão". Isto em 16 de agosto, e dã uma pequena explicação

sobre o que tinha acontecido. Qual não ê a minha surpresa

quando, dois anO!i d,epois~ reaparece esse pro~lema. Total-

mente ã minha revelia, fui surpreendido com essas reporta-

gens do "O Estado de S. Paulo", q.ue revelam que a dívida

polonesa e quase o dobro daquilo que era quando deixei a Po

lõnia~ quando já era sabido que a Polõnia era um país falido.

conforme confessado pelo próprio Itamarati. que estava a par

dos meus avisos e que estavam preocupado. como eu, com essa

situação. Entretanto, a divida continuou crescendo e prati

camente passou de um bilhão para um bilhão e oitocentos mi

lhões de dólares~ conforme revelado pelo "O Estado de S. Pa.!!.

10" ~ cujos dados não tenho meios de saber se são correto !i ou

não. Estou confiando no que li no "O Estado de S. Paulo". O

meU envolvimento agora me surpreendeu. Não sabia que ia ha

ver eS!ia campanha do jornal "O Estado de S. Paul OU • embora ~

curiosamente, devo confessar que, alguns dias antes, uma pe~

soa me anunciou e disse: "leia o jornal "O Estado de S. Pa.!!

lo~ do domingo próximo", quando co·maçou, há quinze dias a-

riodo em que estive lã houve duas missões õrasi1eiras~ uma

em abril de 1980~ presidida pelo Ministro César Cals, que

concedeu ã Polõnia um credito de 130 milhões de dólares, pa

ra. o desenvolvimento de sua mineração êié en.xofre, e pO!ite

riormente a visita do Oro Eduardo Carvalho, que era então

Secretária-Geral do Ministério da Fazenda. Houve vãrias vi

sitas de missões polonesas ao Brasil nessa me!ima epoca~ sen

do que em uma das Vezes eu e!itava no Brasil ~ em ferias. Eu

acho que com i5S0~ Srs. Deputados~ dei a V. Exas. um quadro

geral e rãpido da situação e, tendo sido convocado aqui para

trãs. Essa pessoa era muito bem informada tambem sobre os

negócios da Polônia. Fui surpreendido com isso. Os dados

que posso testemunhar são dados anteriores a junho de 1981.

Posteriormente não tive mais nenhuma' informação !iobre a Pol~

. nii1~ senão aquilo que leio nOS: jornais. Devo ainda acresce.!!.

tal" que, contrariamente ao que estã dito, que figura nO!i re

latõrios divulgados, tanto o relatório da SEPlAH, que foi p!:!.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tendo o nobre relator da C·omissão. por motivos impe.riosos e

de força maior, se ausentado ate agora dos seus trabalhos.

pediu-me S. Exa. que orientasse inicialmente os trabalhos de

relator nas inquirições preliminares. Convido S. Exa. o Vi

ce-Presidente da Comissão a ocupar a Presidência.

que Se estava passando na f'olônia~ nunca tive conb.ecimento

., exato dos pormenores das negociações. nunca fui consultado

sobre esse assunto. Há um trecho em que se diz que havia d~

bates ~mplos entre as autoridade!i responsãveis. Eu, pelo me

nOs~ que ao que me parece era uma autoridape re!iponsâvel. u

ma vez que era embaixador em Varsóvia, e dependia de mim

conhecimento da situação, nunca tive conhecimento exato dos

detalhes dessas negociações. Peço perdão. TiVe algum conh~

cimento, mas de maneira indireta. Alguns funcionãrios envol

vidas neSsas negociações, provavelmente pouco entusiasmados

com o que se estava pas!iando. como eu, me forneceram, às Ve

zes, dados que me ajudaram a formar uma opinião sobre o que

Se estava passando. Diretamente~ porem, oficialmente. nunca

tive esses dados certos. As missões vinham e saíam - na p~
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O SR. DEPUTAOO ALENCAR FURTADO - V. Exa •• no

início do seu depoimento, disse que, em razão de ofício.pois

era Embaixador do Brasil na Polônia. estava familiarizado can

o SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Sr. Presi

dente. estou satiSfeito com as indagações.

..:.::.,:;, suas atribuições ou competência seria exatamente de sub

sidiar o próprio governo. a titulo de informação etc. nessas

operações comerciais. A SEPLAN ouviu alguma vez a Embaixada

do Brasil na Polônia. ao tempo de V. Exa?

me

firmas

Delfim

participaçãoreferênci a

COMEXPORT antes dessas datas. Quanto às outras per-

ali hã um quadro que t~m a participação das vãrias

da

e 81. Nio há: nenhuma

SEPlAN mostra que a COMEXPORT ••• Tenho os dados aqui e

dor Bota'fogo Gonçalves. Ao lado disso, o Ministro

guntas que V. Exa. me dirigiu, confesso a minha total igno

rância.'

o mãximo possível de carvâo siderúrgico; o interesse da agr..!.

cultura brasileira é ter enxofre. porque a Polônia e um dos

grandes fornecedores; e o interesse da indústria têxtil

exportar tecidos, tanto mais que tecidos. em determinadas.,2.

casiões. foram produtos gravosos. quer dizer. produtos de di

f'íeil colocação no mercado estrangeiro. Nesse senfido que

falo: ê uma porção de interesses setoriais fazendo pressão

sobre os órgãos decisõrias que. no caso, não podia a COI..ESTE,

que não tem. conforme ela mesmo declara, poder decisõrio so

bre os órgãos setoriais de decisão. A meu ver, havendo con

flito entre as autarquias, por exemplo, esse conflito deve

ser dirimido entre os Ministros responsáveis, e havendo con

flito entre os Ministros responsãveis, este deve ser dirimi

do por S. Exa. o Sr. Presidente da República.

O SR. DEPUTADO HELIO DUQUE - Esses são inte-

vai dar' um pouco de tempo para pro.::urar, mas. mais ou menos

de cabeça, a COHEXPORT teve uma participação da ordem de 70

milhões de dõlares, em 1979/80 e 19B1 ou 1980/81 e 1982, no

prio Itamarati foram fortemente admoestados através de um E.!!l

baixador que hoje presta serviços na Assessoria Econõmica~ou

coisa que o valha, do Ministro titu-lâr da SEPlAN, o Embaixa-

privadas brasileiras. e ali estã colocada a COMEXPORT. Naqu~

le documento, a COHÉXPORT estaria colocada em sexto lugar.

Evidentemente, tambem estã colocada em primeiro lugar. obvi2,

mente, a Companhia Vale do Rio Ooce. uma vez que o grosso da

exportação brasileira era minério de ferro. e ele dã a pa!

ticipação da COHEXPORT como 70 milhões de dólares durante e!

se período, período que, se não me engano. começa e; 1979/80

comércio com a Polônia. Quer dizer, juntando-se os vãrios .!.
tens que foram publicados no documento da SEPlAN. documento·

que foi pub1i cado domi ngo passado. V. E"a. poderã ver que

resses setoriais, permita V. Exa. insistir na questão. a ní

vel estatal. E a nível privado, V. Exa. considera que esse

privilegio, como hã empresa que tem como um dos seus associ~

dos, como um dos seus fundadores momentaneamente afastado.

mas afastado da empresa e deixando ••• E a denuncia foi feita

pelo Senador Fernando Henrique Cardoso e estã nos esclareci

mentos secretos que, se tornaram publ icos através da impren

sa. Esses fatos não foram esclarecidos. Por exemplo, que a

esposa do Sr. Pecora continua no Conselho de Administr:ação da

COMEXPORT. Obviamente. esta não li uma questão que estou in

dagando a V. Exa.. Peço que V. Exa. ate querendo ••• Obvia

mente seria muito importante para este depoimento. Mas a mi

nha razão fundamental ê a seguinte: na parte4desses intere~

ses setoriais, como V. Exa. localiza o papel cumprido. sobr!:.

tudo no período em que V. Exa. foi Embaixador do Brasil

Varsóvia, atraves dessa empresa que tem ou que teve como um

dos seus titulares exatamente o Secretãrio-Geral do Ministé

rio do Planejamento, eis que a SEPlAN e o principal órgão de

coordenação dessa fase de comercialização entre o Brasil e a

Polônia. sobretudo. pelo que pude deduzir do depoimento de

V. Exa. a meu juízo. ã própria marginalização de V. Exa. c.,2.

mo representante do Itamarati nessas negociações teria deco!

rido isso. V. Exa. não considera tambem que são interesses

O SR. OEPUTADO HELIO OUQUE - V. EXa. e o prõ-

setoriais e privados extremamente lesivos aos interesses pu

blicos deste País os privilégios obtidos, por exemplo, dis

so que aflora desse verdadeiro escândalo dasllpolonetas··, por

essa empresa COMEXPORT - SA.?

O SR. DEPOENTE (José Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado, de novo eu lhe digo: não tive nenhum conheci

mento que possa ser vãl ido para conhecimento da Comissão de

Inquérito sobre a participação da COMEXPORT. O jornal .. O

Estado de S. Paulo" publicou dados e o prõprio relatório da

O SR. DEPOENTE ~ Posso dar a V. Exa. alguns

exemplos dos interesses setoria.is a que me referi: evidente

mente, o interesse da ClA. Vale do Rio Doce e vender millerio

de ferro o mãximo possível i o interesse da SIDERBRA"s é obter

do

de

de

da

nos

Embaixador

Ministério

Como V. Exa. entende que

o SR. OEPUTAOO HELIO OUQUE

"polonetas ll ? Por que da marginalização, no entender

te das minas da Silesia. com o fornecimento, por parte

ea, seja econômica ou social

doli nossos diplomatas. como V. Exa. pôde testemunhar.

Meira Penna. o comercio Brasil-Polônia teve no

se intensificou essa negociata que passou a ter o nome

setoriais, Sr. Embaixador, serã que a participação

dos?

o SR. PRESIOENTE (Oeputado Sebastião Nery)

Chamo o Deputado Alencar Furtado para reassumir a Presidên-

V. Exa., como homem que serviu, com muita. bravura e grande

za. ao Ministério das Relações Exteriores em tempos passa-

O SR. DEPUTAOD HELIO OUQUE - Essa indagação

COMEXPORT atenderia a essas necessidades desse pragmatismo

tecnocrãtico do comercio exterior. com locupletação ativa e

passiva. a n'ível de agentes do poder, nessas transações en

tre Brasil e Polônia?

que fiz a V. Exa. decorreu de uma constatação que, ao longo

do vosso dep?imento, pude não somente ouvir. mas textualmen

te anotar. Por exemplo. disse V. E.xa~--que existe uma laten

te falta de coordenação dos vãrios õrgãos do poder em rela

ção, particularmente. ao comercio exterior e que esse choque

de interesses - estaria aí a marginalização do ltamarati mm

o afloramento ••• E disse V. Exa •• textualmente. que aflora

ram interesses setoriais. Dentro dessa faixa de interesses

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o nobre Deputado Helio Duque.

o SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Agradeço mui to. nobre Deputado, as referênci as de V. Exa. a

meu respeito. Sobre o problema do carvão e do minério de

ferro. V. Exa., naturalmente. estã ~om toda a. razão. O co

mercio com a Polônia principiou através de acordos de forne

cimento de minério de ferro em troca de carvão. Sempre foi

a base, digamos, desse comércio. que alcançou, em determina

do momento. cifras realmente considerãveis. Creio que alca..!!

çou, em 1980, a cifra total de seiscentos milhões de dólares

aproximadamente. Quer dizer. era uma das nações mais imporM

tantes no comercio com o Brasil. O Brasil foi o principal

mercado polonês fora da Europa, e interessante saber disso.

A Polônia chegou a ocupar, se não me engano, o décimo lugar

entre os nossos mercados. Mas aí estã a raiz de alguns dos

problemas. Com a crise polonesa, a produção da Polônia caiu

e passou a não mais poder fornecer-nos o carvão. A dificul-

das Relações Exteriores, como e do conhecimento de V. Exa.,

nos instantes iniciais, um processo de intercâmbio muito ex

pressivo. a meU juízo. para o nosso País, que seria exatame..!!

te a aquisição do carvão. como V. Exa. citou, particularmen N

Brasil, de minerio de ferro. Esta ê uma informação de que

O Itamarati cumpriu uma missão extremamente importante, sob

o ponto de vista histórico, das relações comerciais entre

os dois países. Indago de V. Exa. por que, então. veio a se

processar. de meados da decada passada para cã. essa inten

cional marginalização do Ministério das Relações Exteriores.

se processou, pa rti cul armente nos ul timos anos, quando ma i s

quase dois anos em que esteve ã frente da nossa Embaixada em

Varsóvia? Qual o estranho mecanismo que o Governo, podendo

contar com essa experiência diplomática, com essa experiên

cia comercial. com o conhecimento fãtico - porque ninguém

melhor do que o Itamarati - .sobre a realidade, seja polítí-

cia.

(Reassume a Presidência o Sr. Deputado Alencar

dade, vale repetir. sempre foi a de importar produtos polon!

ses, daí o acúmulo de saldos. Sobre o segundo problema que

V.Exa. levantou. soble a marginalização do Itamarati, devo

conf~ssar que tenho uma opinião formada sobre isso. mas tal

vez coubesse a V. Exa, fazer essa pergunta a representantes

do próprio Ministerio das Relações Exteriores. A minha opi

nião ê uma opinião privada, que tenho como simples cidadão.

pela leitura dos jornais, uma vez que. há dois anos, não te

nho conhecimento algum do que se passa no Itamarati. Sou em

baixador aposentado. De modo que, sobre esse problema da

marginalização, acho que V. EXa. deveria dirigir-se a repre

sentantes do Itamarati.

uma

uma

E um

relação ã

a COlESTE. parece-nos que

do que discute e não tem poder decisório. Com

as operações comerciais.

seja, o país entra em dificuldades. Na Polônia houve

SEPLAN, o embaixador sã !>e comunica com ela através do Itam~

rati. Quer dizer, o embaixador não pode comunicar-se com 0E.

tras ãreas da administração publica ~enão através do Minist!

rio das Relações Exteriore~.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de" !feira Penna)

A COlESTE e um órgão colegiado, presidido pelos representan

tes do Itamarati. Vou citar o 69 § do documento da SEPLAN.

que diz exatamente o que e a COlESTE: "Integram a COlESTE

representantes do Ministerio das Relações Exteriores, como

Presidente do colegiado. do Ministerio da Fazenda. do Minis

tério da Indústria e do Comercio. do M:fnisterio das Relações

Exteriores, da Secretaria do Planejamento da Presidência da

República, do Banco Central do Brasil, da CACEX. da Comissão

Brasileira de Intercâmbio do M~nisterio da Fazenda, da Com

panhia Vale do Rio Doce, da Confederação Nacional da Indús

tria etc. O presidente do colegiado pode convocar ou convi

dar para participar das reuniões ou negociações representan

tes de entidades públicas e privadas quando a presidência ju!

gar necessário." A COlESTE. entretanto. não tem poder deci

sório, como e!>tâ dito mais 'ldiante. Ela e apenas um colegi.2.

tipo de comercio que. a meu ver, e desfavorável se não toma

11'\05 providencias muito estritas para controlá-lo. E um co

mercio perigoso. Não estou dizendo que sou contra esse tipo

de comercio. V. Exa. verão pelo mê"u' livro, que ate falei cem
certo entusiasmo sobre esse comercio. mas sempre há necessi

dade de um controle muito estrito, senão corremos o risco de

acumular esses saldos e poderá ocorrer o que jã aconteceu.ou

combinação de duas coisas, isto e, o perigo desse tipo de c.,2.

mercio e o fato de a Polônia entrar em crise, o avião que

começou a andar caindo. Foi a combinação desses dois fato

res que criou essa situação desastrosa. Segundo a imprensa

tem anunciado. os nossos creditas com a Europa Oriental são

num total de perto de 5 bilhões de dólares. Situações seme

lhantes foram criadas não apenas com a Polõnia, que e o caso

mais flagrante. mas tambem com a Romênia, se não me engano,

com a Iugoslávia, Hungria e outros países. Consta, pelo que

diz a imprensa. e não t.enho meios de saber disso, que os no~

50S creditos na Europa Oriental são da ordem de 5 bilhões de

dõlares.

leiros que eram exportados pela COMEXPORT. Sobre as outras

perguntas que V. Exa. me dirigiu, confesso que não tenho ab

sol utamente nenhuma informação. De manei ra que não poderia

fazer nenhuma espécie de especulação sobre isso.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO M Essas oper!

ções comerciais entre o Brasil e a Polônia geraram dólares

para o Brasil ou sõ promissórias?

SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

O problema, como digo, Sr. Deputado, e de um comercio vincu

lado, e as vezes, ê difícil compreendermos o mecanismo di~

SOe Confesso que, mesmo após muitos anos, ainda não tenho

uma compreensão exata desse tipo de comercio de clearing. c.,2.

mo se sabe. Faz-me recordar o que se passou a pessoas com

idade.talvez.próxima a minha que poderão recordar-se do que

aconteceu antes da guerra em nosso comercio com a Alemanha

nazista. Era o comércio do marcos compensados. Era um tipo

de comercio que nos vinculava. ou seja. cada vez que se que

ria exportar, ficavaMse obrigado a importar, porque se não

se importava do país, começãvamos a juntar saldos a juros 5U..!?

sidiados e começãvamos a "levar na cabeça ll
• E, 1966. quan

do fui Secretãrio-Geral-Adjunto, jã tínhamos creditos de de

zenas de milhões de dólares com a Iuguslãvia, com a Romênia

e com outros países do leste europeu a juros de 3%.
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ria para não insistir. E~ caso V. Exa. insista, uma vez qlJe

ê um problema pessoal, eu s?, estaria disposto a revelar isso

numa sessão secreta. Creio que e possível.

possível objetiva da parte de V. Exa.: quem o ameaçou ver

bil1mente de enquadramento na lei de Segurança Nacional?

O SR. DEPOENTE (Jo!le Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado~ peço muitas desculpas. mas não estarei prepar!,

do para responder a essa p!!rgunta.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Permita-me, nobre Deputado. Quero alertar o depoente de que

esta CPI se apóia na legislação penal 'brasileira na sua in

vestigação. E o que for de seu conhecimento, o depoente,tem.

pelo compromisso contraído~ obrigação de dep.or a esta Comis

são. Pediria a V. Exa. que o fizesse respondendo a pergunta

do Deputado Hélio Duque.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado Presidente, e um assunto que acho que e particl!,

lar meu. Quer dizer, é um assunto de interesse particular

meu, que atinge a mim pessoa1menta e não ao tema desta Comi!

são Parlamentar de Inquérito. Se V. Exa: insistir para que

eu dê uma resposta. não estou preparado para dã-l a em públ i

co. Neste caso~ creio eu, ê possível transformar a Comissão

Netto considera que não apenas ••• Fez isso pub1icamente~ a

parti r de uma primei ra nota ti rada logo no segundo di a da p.!!

b1icação~ no jornal "0 Estado de S. Pau1o 11
, desse escândalo

do comercio Brasil e Po1õnia~ considerando uma tolice muito

grossa as düvidas levantadas sobre os aspectos marginais de!

se comercio Brasil e Polônia. V. Exa., de certo modo~ com o

testemunho muito importante que traz aqui, hoje, e pelo a

lerta que V. Exa. sempre fez, recordo-me de ter lido

V. Exa. poderã corrigir-me se por acaso não for verd~deiro 

de que ainda na titularidade da sua função .de embaixador te

ria sido V. Exa. ameaçado ;:lté de enquadramento na Lei de Se

gurança Nacional - li algo parecido, se não for verdade pe

ço que V. EXil.me corrija - exatamente porque, patrioticame.!!,

te, V. Exa. alertava as ilutoridades~ alertava o Governo Br,Q,

si1eiro sobre parte daquilo que era deterioração do próprio

tecido da nação polonesa~ que V. Exa. citou logo no pr.eâmbu

10 desse depoimento. Então indago: V. Exa. consideril que~

realmente~ as razões do Ministro titular da SEPLAN, Delfim

Netto, e do Embaixador Botafogo Gonçalves, levanta·ndo esta

suspeita e tentando co10cã-los como homens irresponsãveis,

quando, a meu juízo, .os senhores são homens de alta respons!!,

bilidade ••• Tivesse o Governo brasileiro ouvido~ na época,

hOlllens como V. Exa., o País não estaria hoje com Um bilhão

em uma reunião secreta. aí, digo sempre. no caso, eu pedi

minãvel, que repudiamos de toda sorte. De modo que sugiro

que ela se transforme em secreta, para se ter esse depoi

mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a pal avra o Deputado Al do Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES ~ Sr. Presiden-

te. eu gostaria de fazer~ primeiro, uma indagação: para que

a sessão se transforme em secreta. Quer dizer, o' pedido do

depOt'!nte impõe necessariamente que ela se trans~orme em se

creta ou isso implica uma decisão da própria Comissão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

S. Exa. tinha admitido formalizar a acusação ou prestar

seu depoimento por escrito. Por instância do nobre Deputado

F1ãvio Bierrembach~ submeti a proposta que S. Exa. forMulou

ã discussão da Comissão~ e me parece que respondi a V. Exa.

O SR. DEPUTADO ALDO 'ARÂNTES - Eu gostaria

de manifestar a minha opinião discordant!!. Considero que o

depoimento deve ser prestado aqui~ de público. Hão vejo ra

zão para que a imprensa, para que os demais Deputados ~ para

que a opinião publica que aqui estã não tome . conhecimento

da denúncia do Sr. Embaixador. A proposta que apresen-to

de que esse depoimento seja prestado ilgora e de pübl ico.

APARTEANTE NM IDENTlFICAD'O - P.ela ordem, Sr.

Um instante.

Pres i dente.

Presidente.

APARTEANTE N~D IDENTIFICADO - Sr. Presidente,

reuniãodado reservado, porque temos essas duas opções:

APARTEANTE NM IDENTIFICADO - Pela ordem, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra a V. Exa. que tinha se adiantado.

APARTEANTE N~O IDENTIFICADO - Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

pode tornar-se secrl!ta~ ou reservada, que e outra alternati

va. De qualquer forma, entendo que seria frustrar os objet!

e plri! dirigir uma mensagem especial ao Embaixador Meira

Penna. O País, hoje, não precisa mais de segredo. País

inteiro estã precisando das verdades nas rUas. V. Exa. pode

deixar patente na sua alma, no seu coração que a Nação bras.:!.

1eiril, hoje estã engrandeci da com a sua coragem de dizer as

verdades que este País precisa ouvir, o que aconteceu na Po

lônia e o que 'estã acontecendo hoje com as IIpolonetasu. Não

adianta nada a sessão secreta, nobre Embaixador. Eu faria

um apelo a V. Exa., como irmão, como companheiro, para que

V. Exa. não declinasse do nome de quem lhe ameaçou com a lei

de Segurança 'Nacional. A Lei de Segurança Nacional não

para os assassinos ~ não é para os c.riminosos, é também para

os homens de bem que desejam dizer ·8 verdade a esta Nação.

E o apelo que fazemos a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com a palavra o Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr. Presiden

de, estamos tomando um depoimento do ilustre Embaixador Mei

ra Penna que, até' este momento, data veni'a deIS. Exa.., não

nos trouxe as informações que pre~isamos ter para chegar aos

responsãveis pela situação denunciada pelo Jornal "0 Estado

de S. Paulo". Tomamos, aqui~ um depoimento que mostrou que

a situação da Polônia era de gravidade e de débiic1e econômi

co, e que o Sr. Embaixador, ao comunicar isso ao Itamarati ~

cumpriu perfeitamente ·a SUil missão e a sua responsabilidade.

No entanto, o mundo i ntei ro t~mbem ti nha conhecimento dessa

situação de crise econômica que vivia a Po13nia. O que me

parece e que todas as perguntas que têm uma direção na busca

de responsabilidades nominais têm sido escusadas ou desvia

das pelo ilustre depoente~ e parece-me também que isso Viola

e acaba frustando o objetivo desta Comissão Parlamentar de

Inqueri·to. Para mim, torna~se, portanto, um depoimento que

acaba tendo nenhum objetivo ~ se não trouxer as informações,

os dados, as referências nominais~ as responsabilidades pre

cisas de que· necessitamos. De nada nos adianta saber que

houve um relatório de dificuldades econômicas na Po1õnia~ se

não tivermos apontados aqui os responsáveis pe'los erros, pe

los desmandos. pelas fraudes, se houve, pelos equívocos na

conduta desta política. Porta'nto, e a partir desta argumen

ta~ão que considero que não se pode; .. de forma alguma, tomar

um depoimento desta ordem~ como um dado secreto, ou como um

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERREHBACH - Pela o.!.

dem, peço li. palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputãdo Alencar Furtado) 

Tem V. Exa. a pa1avra~ pela ordem.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERREHBACH - Sr. Pr~

sidente, eu gostaria de ponderar a V. EXa. e ao ilustre De-

poente que o problema de ameaça de enquadramento fia Lei de

Segurança Nacional, que e um instrumento jurídico que faz

parte do nosso Direito Positivo, lamentavelmente, configura

não apenas um arranhão ao interesse pessoal do depoente~ mas

materia de interess,e do Congresso Nacional e, portanto. des

ta Comissão Parlamentar de Inquerito~ como bem diz V. Exa.

Sendo assim. se o depoente imagina que essa ameaça possa vir

a se concretizar de qualquer forma, pela presença de outras

pessoas que não os membros desta Comissão, eu solicitaria, a

V. Exa. que transformasse~ desde logo, a reunião em secreta.

para que pudéssemos ouvir do depoente as razões desta amea

ça, conforme a pergunta que fez o Deputado Hél io Duque.

O DR. PRESIDENTE (Deputado Alenca,r Furtado) 

Eu consultaria os membros da CPI sobre a proposição do nobre

Deputado Flávio Bierrembach. Tem a palavra o Sr. Deputado

Jacques Dornell as.

O SR. DEPUTADO JACqUES DDRNELLAS - Sr. Presi

dente, caros colegas, e de fundamental importância para

bom desempenho dos trabalhos desta Com1S!ião que, nem de le

ve, oS seus depoentes, os seus membros, oS seus testemunhos,

as autoridades de todas as áreas quo aqui forem convocadas,

venham a sofrer qualquer tipo de arranhão, de coerção de

qualquer sorte. O importante para esta CPI, rfa1mente, ê a

apuração de todos oS fatos. E esse fato nos parece da mais

alta gravidade, houve uma ameaça. ,.0 Sr. Embaix.ador confir

mou que houve ameaça, e esta CPI, segundo o nos!õo entender~

deve transformar-se imediatamente em secreta~ para a tomada

desse depoimento, pois, se não fizermos assim~ criaremos si

tuações mais diflceis para o desenvolvimento deste trabalho.

De modo que~ para o bom encaminhamento da Comissão, da apu

ração dos fatos e da verdade, que interessa a todos, CPI,

ao Congresso Nacional e ã Nação brasileira, e de fundamental

importância que as condições objetivas sejam criadas, e es

sai condições são justamente, segundo o Embaixador, que se

transforme em secreta. Mas fi de vital importância que tenh!,

mos o nome, os dados, as fontes, enfim, todo o levantamento

dessa irregularidade, dessa coerção, dessa pressão que ê in.Q.

carãter reSêrvado esse depoimento.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Quero comunicar a V. Exa. que a ameaça anunciada pelo Depu

tado Hélio Duque, que envolveu V. Exa. nesse episõdio~ inte

ressa não apenas ã pessoa de V. Exa., mas ã nossa investiga

ção também.

E ã Nação, como diz V. Exa. E digo mais~ considerando os mE

tivos pessoais de V. Exa., peço-lhe~ então, que formalize em

SR. DEPUTADO HELIO DUQUE - E ã Nação.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

O SR. DEPUTADO HELIO DUQUE - Agradeço, Sr.•

Presidente e Sr. Embaixador. Era realmente a minha ultima

indagação. Hu uma düvida, diante de uma indagação feita a

V. Exa., me tortura, e gostaria de ter uma resposta o mais

fllprensa,_ consit'Jerou o meu comportamento escandaloso e indi!

cfplinado. Foram os qualificativos que S. Exa. utilizou. R~

pondi. também pela imprensa, dizendo que eu consideraria es-

cnadaloso ter ficado calado. Não se joga assim à-toa doi!>

bilhões de dólares para financiar o desenvolvimento de um

país comunista ind~stria1izado. Sobre a outra questão que

V. Exa. me perguntou, relativa ã Lei de Segura'nça Nacional,

essa ameaça~ de fat.o, ocorreu, foi verbal, ocorreu posterio.!:

lIlente ã minha volta e posteriomente ã publicação, no HJornal

do Brasil", no "O Estado de S. Paulo" e em outros jornais,

das minhas düvidils, da minha denüncia, digamos, quanto a ab

surda situação em que nós havíamos chegado. Quer dizer, o

correu depois da minha volta, quando eu jã estava aposenta-

do.

o SR. DEPUTADO HELIO DUQUE - A ultima indagE.

ção. Gostaria, jã que V. Exa. citou a possibilidade de ter

hoje~ por exemplo, não a possibilidade, mas informou, de mo

do objetivo e concreto~ que, em relação aos' países do Leste

europeu, de modo geral dos paTses da chamada economia plani

ficada, o Brasil terii1 hoje algo em torno de cinco bilhões

de dólares ••• V. Exa.~ com a experiência que tem, dado

conhecimento internacional notório, que testemunhou hoje a

qui, tem conhecimento da ocorrência de algo parecido com as

·.po.lonetas", por exemplo~ em relação ã Romênia, em relação ã

o SR. DEPOENTE (José' Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado, de fato, o Elllbaixador-Bot'afogo, pelo que li na

Hungria ou em relação ã própria União Soviética ou a outros

países do Leste europeu, ou meSmo do mundo socialista comu

n1sta a,siãtico ou o que o valha? V. Exa. acha que comporta

tamento semelhante a esse~ que, graç'8s-ao jornal 110 Estado

de S. paulo", estarrecida a Naçlio tomou conhecimento ••• Exi!

tiriam transações comerciais~ ao conhecimento de V. Exa. se

melhantes em relação a outros países do leste europeu ou das

nações soch1istas, inclusive do mundo, envolvendo essa bi1!,

tera1idade comercial entre o Brasil e essas nações?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Heira Penna)-

e oitocentos milhões de dólares na condição de não saber qu~

do receber.

Sr. Deputado .. tanto quanto sei, essas observações não seriam

válidas em relação ao .nosso comercio com a União Sovietica,

que, tanto quanto estou informado, ê feito na bas'e de livre

conversibilidade. Quer dizer. quando há saldos. os saldos

são pagos em dõlares, no nosso relacionamento com a União S~

vietica. A soma que eu mencionei. tenho conhecimento apenas

pela imprensa. De maneira que não posso dar outro dado, p,or

que e apenas o que ,eu 1i na· imprensa. E não tenho nenhum ti

po de conhecimento que possa ser d.e qualquer utilidade para

V. Exa.
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O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - E óbvio que,

mais nada ã lista das companhias que se beneficiaram. Quem

chamou de ato de lesa-pátria. Queremos exatamente saber d!,

dos concretos. Se V. EXa. tem ou não.

ta com lealdade e com dignidade como o depoente. Assim, se

S. Exa. se considera constrangido, devemos respeitâ-lo, e a

saída proposta pelo Deputado Sebastião Nery ê uma saída ra

zoável, lõgica e que deveria ser aCé;'ta.

cal ate

V. Exa.

sendo as relações comerciais do Brasil com o Les-

de dessa política, a partir das inf.ormações que.

ro e que houve calote, em abril ou maio de 19B1.

te europeu, eU gostaria, apenas para não deixar passar a o

portunidade, de dizer que o meu ponto de vista sobre o crime

de lesa-pãtria. é toda a política econômica que levou ao end.-!.

vidamento externo do Brasil, sobretudo os acordos firmados

transmitiu ao Itamarati e a partir, inclusive, ~esses dados

concretos de calote. Quais foram os responsiveis pela contl

nuidade daquela política de relacionam;nto com a Polônia?

tria,

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Neste ponto p~sso dar-lhe um testemunho de uma coisil ocorri

da ainda no período em que fui Embaixador na Polônia, acres-

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria de s.!!.

ber do Embaixador quais são os responsivei~ pela' continuida-,

centando um detalhe de que tive conhecimento desse fato, não

di retamente por i nformação do Itamarati, porém i ndi retamen

te, at~avês de um amigo bem informado, funcionãrio ligado a

esses assuntos e que consiste no fato ~de -que, por vol ta do

mês de março, abril ou maio - eu saí da Polônia em junho

de 1981 - portanto, anteriormente ã minha saída, a Polônia

deixou de pagar duas promissórias da ordem de 43 milhões de

dólares. A estoria ê um pouquinho divertida. Permito-me co!!,

tã-la aos membr:os desta Comissão. Segundo fui informado, h,!.

via uma data fixada para o pagamento das. promissórias. Pou

cos dias antes, o Banco Hand1owy, que ê o banco polonês en

carregado do comercio, mandou um telegrama para o Banco Cen

tral dizendo que queria renegociar essas duas promissórias,

dadas as dificuldades, e pedia uma resposta a essa proposta

de renegociação. Esse telegrama foi mandado poucos dias an

tes da data do pagamento. A burocracia brasileira, como e

do conhecimento geral, não ê particularmente rápida em suas

decisões. Esse ê um fato bastante notório. Suponho que

telegrama entrou no circus (1) e a data passou, não havendo

resposta a essa proposta. E as duas promissórias não foram

pagas. Havia um caso nítido de calote. Promissórias não P!,

gas. Na semana seguinte, o Banco Central respondelJ, recla

mando o pagamento e, segundo eu soube, o Banco Handlowy dis

se que tinha tomado o silêncio como aquiescência. É um epi

sódio mais ou menos divertido. Como eu digo, esse ê' um es

forço que eu faço para esclarecer, uma vez que não posso ga

rantir que iss~ seja verdade. Foi apenas uma coisa que eu

ouvi durante o tempo em que estiVe lã ainda no exercício da:!'>

com o Fundo Mone~ãrio Internacional, que foram denunciados

na Câmara e no Senado como crimes de traição nacional. Isso,

sim, quer dizer, a dívida de 100 bilhões de dólares, na si

tuação em que o Pal's se encontra, Com todas as condições im

postas pelo Fundo Monetãrio Internacional ao Brasil, como a

política do arrocho salarial, como o processo de desnaciona

lização da economia brasileira,como a abertura do foro pri

vilegiado no Brasil e tudo o que temos conhecimento, como a

brir mão de discutir a questão da soberania nacional nos de~

bates sobre o Fundo Monetãrio Internaciona~l. Essas são as

questões fundainentais do crim~ de lesa-pãtria, em que a que!

tão do comercio com o Leste Europeu e com a Polônia ê um as

pecto, no meu entender, inclusive secundãrio. Mas vou conti

nuar fazendo perguntas muito objetivas ao Sr. Embaixador,por.

que as informações são contraditórias. Volto a dizer que as

perguntas que faço, obviamente, dizem respeito ao período

em que V. Exa. foi Embaixador na Polônia. Portilnto, se

V. Exa. não tiver os elementos para responder, não responda.

Há uma informação veiculada pelos jornais de que a Polônia

vinha pagando religiosamente todos os seus compromissos com

o Brasil. Essa foi inclusive uma declaração do Ministro De!

fim Neto. O "O Estado de S. Paulo" diz algo inteiramente cl!!1

trãrio. Gostaria de saber se, no período em que V. Exa. es

teve na Embaixada, a Polônia vinha saldando os seu~ compro

missos prontamente ou não?

1111 nhas ati vi dades • De manei ra que o fa to que me pa rece cla-

lado, obviamente, o objetivo desta CPI aqui não e o estabel!

cimento de um debate nem de um~ de discussões. Mas co

mo V. Exa. fez referência ao prob1emil de crime de lesa-pã-

,havia sido consubstanciado. Posteriormente, houve um acordo

pelo qua 1 o Bras11 es tendeu ma i s 480 ,m.i·l hões de dól ares de

credito ã Polônia.

Eu, no

acrescentar

Herbert Levy

dos ou não estou querendo fornecer maiores dados.

soas, ou indivíduos, nisso que o companheiro

digamos assim, e uma relação comer:cial normal., Não essa

li. minha pergunta. Diz respeito a relações ilícitas, diz re!

peito exatamente às denUncias que foram veiculadas pela. im

prensa no que diz respeito, por exemplo, ã COMEXPORT. Eu fiz

uma pergunta mais genérica, mas COm um objetivo muito pre

ciso. sobre se V. Exa., o nobr.e Embaixador, tem co

nhecimento de favorecimentos ilícitos a empresas ou a pes-

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Nobre Deputado, V. Exa. pode rã verificar, pela leitura dos

jornais, que a maior parte dessas acusações veiculadas pelo

MO Estado de S. Paulo" e outros jornais se referem a fatos

que ocorreram .posteriormente ã minha saída de Varsõvia. De

maneira que como posso eu saber o que ocorreu posteriormente

ã minha saída de Varsõvia? Eu creio que o que o Deputado

exporta, naturalmente, tira. lucro. O problema não ê talvez

exatamente este. Os exportadores, espee:ia1mente os privados,

recebem imediatamente o produto do seu negócio. Quer dizer,

eles imediatamente recebem o dinhei.ro 'dê que eles exporta

ram. A dívida fica com o Banco Central. Esse e o mecanis

mp. Quer dizer, toda aquela lista de dúzias de companhias

que exportaram para a Polônia, elas todas receberam imedia

tamente o produto da sua venda em moeda local, em cruzeiros,

e a dívida ficou com o Banco Central. Quem leva na cabeça

o Banco Central, que fica credor dessa soma.

se comercio. 'A lista estã ali. Eu não posso

decorrer da minha exp06ição, disse, muito claramente, que um

dos motivos do meu desgosto nisso tudo, na época em que exe.!:

cia as funções de Embaixador, em Varsóvia, era•. o fato de que

eu não era mantido no conhecimento total de tudo o que se

passava. Quer dizer, eu não sabia o que se estava passando.

Nio sabendo o Clue se passava, como posso eu testemunhar so

bre essas perguntas que V. Exa. me dirigiu?

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Embaixa-

dor, ê c1 aro que eu so posso fazer as perguntas no que diz

respeito ao período ~m tjue V. Exa. exerceu as suas funções.

E e exatamente esse o sentido da minha pergunta. Por outro

Herbert f.evy mencionou - Deputildo a quem muito admiro e a

quem agradeço pelas referências que acaba de fazer - um cri

me de lesa-pãtria. A meu ver, a re:ferência se dirige inclu

sive, ou exclusive, não sei, a esse esp'lrito da política do

Brasil com o Leste Europeu, que e uma política, como expli

quei, perigosa. Quer dizer, se ela não for m,pito bem coord,!

nada e controlada, presta-se a fatos como· esses que ocorre

rall1. V. Exa. queixou-se de que não quis fornecer maiores d!,

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Vamos prosseguir nos nossos trabalhos e acolher as sugestoes

do nobre Relator, Deputado Sebastião Nery, sem nenhum prejul

zo ã investigação nem aos interesses dos Srs. Deputados. Tem

a palavra o Sr. Deputado Aldo Arantes, para prosseguir na i!!

qui ri ção ao depoente.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES Nobre Deputado

Alencar Furtado, Presidente desta CPI, qU1!~O PDS, partido do

Governo, continua tentando torpedear, porque não se dispõe a

enfrentar uma discussã~ e, sobretudo, uma averiguação das

causas e conseql.lências da dívida externa brasileira... Faço

uma indagação ao Ministro bastante objetiva: ê do seu conh,!

cimento, Sr. Ministro,alguma empresa nacional ou pessoa na

cional ou estrangeira que se tenha beneficiado com os acor

dos de cOl)lercio com a Polônia?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Segundo se deduz do documento publicado pela SEPLAN, documeE.

to entregue pela SEPLAN e pub1 iCildo no nO Estado de S. Pau

10 M
, de domingo, V. Exa. pode rã ver que há ali as listas de

todas as companhias publicas e privadas que se beneficiaram

com o comercio com a Polônia. Qualquer companhia, púBlica

ou privada, que exportou para a Polônia, se beneficiou des-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Nobre Deputado, eu queria esclarecer a V. EXa. que o depoen

te prestou os seus informes ã base, evidentemente, do que

tinha às mãos. No que diz respeito ao incidente criado com

a ameaça - que foi por S. Exa. aqui revelado - eu queria

dizer à Comissão que não haveria desdoiro a ela, se recolhe.!,.

se a denúncia reservadamente. Primeiro, porque hã um amparo

legal para isso; segundo, porque envolve não apenas o inte

resse nacional, mas também um aspecto pessoal, que foi o al!.

gado pelo depoente, pois hã uma acusação, hâ uma ameaça di

reta ã sua pessoa. As ponderações de S. Exa. não podem le

var a CPI a entender nenhuma recusa. "Ao contrãrio, S. Exa.

quer inclusive identificar, nominando o depoente, mas disse

nos S. Exa., e a mim particularmente, que, alem desse aspec

to pessoal, da acusação pessoal que envolve a ameaça jã co

nhecida e aqui revelada, existem aspectos de caráter ético

que S. Exa. gostaria de preservar. E me parece que a Comis

são recolheria fielmente o seu depoimento, inclusive identi

ficando o nome de quem o acusou e o ameaçou, sem qualquer

prejuízo aos seus trabalhos. Era isso que f!:u queria prestaE.

do esse esclarecimento. Concederei a palavra a V. Exa., a

pós concedê-la ao Deputado Relator.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Sr.

Presidente, se a maioria da Comissão achar que devemos fazer

uma reunião secreta para receber a resposta sigilosa do Sr.

Embaixador, quero sugerir ã Mesa que não precisa interromper

esta reunião agora. Nós terminaríamos as perguntas, o debate

com o Embaixador e, tão-logo, nos reuniríamos com O Sr. Em

baixador e tomaríamos o seu depoimento sigiloso. Porque ta!!!,

bem não me parece justo que a Comissão mande sair do auditõ

rio todas as pessoas para recebermos uma resposta e depois

voltarmos. Acho muito mais lógiço que terminemos os nossos

trabalhos, terminando toda a inquirição ao Sr. Embaixador,p!!.

ra, logo após, numa reunião secreta, ouvirmos o resto do de

poimento do 'Sr. Embaixador.

O SR. DEPUTADO J01(O CUNHA - Pela ordem, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pela ordem, tem V. Exa. a palavra.

O SR\. DEPUTADO J01W"CUNHA - Sr. Presidente,

foi o próprio depoente que sugeriu, em rel ação à pergunta

formulada pelo Deputado Helio Duque, quando disse que não se

achava preparado para responder àquela pergunta, o próprio

depoente sugeriu que numa sessção secreta daria a resposta

específica. Concordo com as ponderações feitas aqui no sen

tido de que todos os depoimentos e todos os dados colhidos

pela Comissão devam revestir-se da maior transparência poss!

vel, porque o Pais ·não pode mais conviver 'com relatõrios se

cretos e com fatos secretos. Agora, sou forçado tambem

concordar com o depoente quando se diz ameaçado pela Lei de

Segurança Nacional e, considerando que ela ainda estã aí, a

cho que essa ameaça pode configurar um fato real hoje. Dia!!.

te de fatos recentes ocorridos na História do Brasil, raspei

to esse receio do depo~nte. De modo que, concordando também

com o que acaba de ser dito pelo Deputado Sebastião Nery, a

cho que tudo aquilo que for de interesse da Comissão deve

ser tomado em sessão aberta. Em relação ã pergunta específi

Cil feita pelo Nobre Deputado Helio Duque, creio que o res

guardo do Depoente se impõe.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Estamos ouvin-

das informações deformadas para o povo brasileiro. As info!.

mações que interessam não podem ser secretas.

Presidente.

do uma pessoa que, no meu fraco entender, e a única que sai

limpa desse episódio de lesa-pãtria que e o caso das rela

ções com a P~lônia. Eu acho que nio ficaria bem a esta Co

missão e ã Câmara criar um constrangimento para quem se por-

vos desta Comissão par1.'~mentar de Inquerito, se tomássemos

todos os depoimentos e todas as informações centrais, cru

ciais de que precisamos, 11 nível secreto. Por isso, venho a

poiar a posição do Deputado Aldo Arantes, no sentido de que

essa declaração seja tomada publicamente, para, assim, asse

gurar que esta Comissão Parlamentar de Inquerito real iza pl!

namente os seus objetivos, para 05 quais foi institulda, sob

pena de estarmos enganando a Nação, de estarmos atuando, c.Q.

mo atua o Governo. Todas as corrupções são secretas, enquaE.

·to se faz alarde das mentiras, das estatísticas erradas



060 Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<;ão l) Suplemento Setembro de 1985

externa do Brasil.

llIado. ê o da dívida da PolõnÍil ao Brasil e não o da dívida

nas e Energia etc. De modo que. francamente, não sei quem

são os responsãveis.

brasileiro, das relações comerciais financeira!> brasileiras.

envolvendo entidades, inclusive a SEPLAN, o Banco Central, o

Ministét"io da Industria e do Comercio. o Ministério das Mi-

d.missão. Então, há um ~esacDTdo com a condução geral

cus são do nosso comercio externo com aquele pais, esteve tão

desinformada durante todo esse tempo, a quem V. Exa. atribui

a responsabilidade dos erros~ dos desmandos que foram cometi

dos? t: no Ministério das Relações Exteriores, ou da SEPLAN,

a Secretaria de Planejamento. o órg-ã'J todo-poderoso que COo!

inclusive, desse processo todo estivesse tão fracamente, tão

dena. hoje, nós sabemos, a nossa política externa~ ou a nos

sa po1itica de comercio externo.

O SR, DEPOENTE (José Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado, eu pedi ri a a V. Exa. "encareci damente que 1esse

o dossiê que foi publicado ontem e que seria fornecido pelo

Itama ra ti. Pela 1ei tura V. Exa. verã as di s tri bu i ções de

responsabil idades. E: muito difícil saber. São vãrios or

gãos coordenados, e justamente o meu depoimento procurou sa

lientar que uma das causas desse desastre seria uma falta de

coordenação. Seria exatamente isso. Não disse que fui com

pletamente marginalizado, Quer dizer, não fui informado su

ficientemente. Seria a melhor maneira. de colocar o assunto.

Não fui suficientemente informado. As negociações Se prace!

savam, mas se proce!:isavam sempre com o conhecimento do. ltam!.

rati como õrgão. Alguns funcionários poderiam estar desin

formados, mas o Itamarati, como um órgão, era infol"mado~ O

Itamarati, como o nome indica. e o Ministêrio das. Relações

Exteriores, portanto. responsãvel pelas relações exteriores

do Brasil. V. Exa. pode deduzir dai, facilmente, 11 uistri-

bui çio de resp~nsabi 1idades.

O SR. OEPUTA~O JOSr FOGAÇA - Ma. ,como V.Exa.

explica que estivesse mediaoamente informado sobre uma ques

tão de tão vital interesse para as suas funções e para oca.!,

go que exercia naquele momento? Qual a razão que -V. Exa. e!!,

contra para essa marginalização, ainda que. como disse V.Exa.,

não fosse uma marginalização total? Qual a razão que encon

tra para o fato de V. Exa. sendo um embaixador, homem res

ponsãvel pelas informações, homem responsã'vel pela condução,

poli'tica externa em relação ao leste europeu; um desacordo,

em última anilise,apolítico. quer dizer de política economi

ca. O resultado dessa política, a meu ver foi desastroso:

dois 'bilhões de- dõlares com a Polõnia, repito, cinco bilhões

de dólares com o Leste europeu. Somos credores do Leste eu

ropeu, em geral composto de países industrializados, de cin

co bilhões de dõ1ares, o que, a meU ver, resulta t1e uma polI

tica excessivamente simpãtica ou tolerante com o relaciona

mento com o L'este europeu, uma politica Que eu suspeito ins

pirada em preconceitos ideológicos'.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Pelo Seu depoi-

Mento. conclui-se que V. Exa. ,entra de acordo, então, com a

quilo que vem sendo dito e com as explicações que vêm sendo

dadas pel a Secretari a de Planejamento :-Ontem, no Senado Fe

dera1, o Senador Virgllio Tivora leu Uma nota preparada pe

los assessores do Sr. Ministro Delfim Netto em que coloca u

ma explicação para esse \,gravamento da situação da divida da

Polônia com o Brasil e para esta situação em que nos encon

tramos. Explica S. EXil. dizendo que IIIstõ se deve. e uma

conseqtJência de decisões políticas de Go~erno, tomadas ao

longo dos ultimas oito anos, em função de princípios econômi

cos, fi nancei ros e comerei a i s 11. Obviamente, V. Eu.• e o Mi

nistro do Planejamento acabam tendo, então, a mesma exp1ic!

ção para o fato, ou seja, de que foi uma política de Governo

voltada para uma abertura comercial com o Leste europeu, que

debilmente informado?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado, no correr do meU depofmen"to, expliquei, inclu

si'ie, tiVe desagrado com eSse tipo de desinformação, Desa

grado pelo fato de verificar que os meus avisos não eram su

fi ci entemente atendidos. Acho que fi tou claro no decorrer

do meu depoimento, o numero de telegramas que mandei, apelos

diretos por telegrama particular ao EXmo. Sr. Ministro das

Relações Exteriores. Naturalmente, tive' desagrado com isso

e devo dizer que, de cer"to modo, embora jã livesse tomado e!

sa decisão, contribuiu para-apressar o meu pedido de aposen

tadoria, que fiz antes do temp6. Ainda seria Embaixador, se

não tivesse feito o pedido de aposentadoria, que foi feito

antecipado. O meu desacordo com essa politica externa que

foi seguida ê público. Escrevi muitos artigos sobre isso.

Com muito prazer deixaria cópias xerox desses artigos li Co-

de

têm

possivel

Sr. Presidente.SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA

responsabilidade do Itamarati na po1itica com a Europa

fica de responsabilidades. As declarações de V. EXil.

anta eu dar qualquer opinião a respeito. Sobre a

sido no sentido de fazer algumas restriçõe!> e algumas obje

ções de ordem ideológica ao comportamento do Itamarati na sua

condução da política externa, princ;.ipalmente obedecendo a l§.

gica do pra.gmatismo responsãvel. A mim parece que V. Eu.,

dentro desse episõsio, estã usando-o para torpedear esta po

lítica de linha independente, terceiro-mundista e prilgmiítica

que vem sendo adotada pelo nosso Ministério das Relações Ex

teriores. Acredito que o fundamental para esta Comissão Pa!

lamentar de Inquérito e saber a quem V. Exa... especifica, ex!

ta'"'e explicitamente atribui a responsabilidade dos erros que

foram cometidos. V,. Exa. fez as denuncias, denunciou a gra

vi dade da si tUilção, a debi li tação fi nancei ra da Po 1õn ia. No

entanto, as negociações continuaram, alguns tiraram dela pr~

'ieito prõp~io, alguns tiraram benefício pessoal dessa situa

ção. V. Exa, também disse aqui que não teve conhecimento de!

sas negociações que se milnteve rigorosamente desinformado d.!:!,

rante o 1argo tempo em que ocupou a Embaixada do Brasil na

Polônia. Então, a pergunta é a seguinte: se o Ministério

das Re1açeos Exteriore!> está sistematicamente afastado do

nosso comercio externo; se o Embaixador do Brasil na Polô

nia, que ê exatamente o ente responsável pelas informações ,e
a pessoa através da qual deve passar todo o processo de dis-

neste momento, interessa explicitamente a atribuição especl-

se, não tenho opinião vãlida; não tenho conhecimento,não a:di

A Presidência cometeu um equivoco. Em verdade, V. Exa. tem

razão. t: que, na ordem dos trabalhos, os titulares da CPI

teriam preferência. Então, V. Exa. estava como Suplente. e,

quando das duas chamadas dos Deputados Hél io(! Duque e Al do

Arantes, não percebi que a inscrição de V. ~a. tiVesse sido

a primeira. Peço desculpas a V. Exa. e ao Deput.ado Herbert

Levy. Concedo a palavra ao Deputado José Fogaça.

não estou satiSfeito, mas não vou continuar nas perguntas.

Acho que o Sr. Embaixador, na minha opinião, não estã contri

buindo para ir a fundo no esclarecimento das questÕes. Mu

como S. EXil. insiste em não r:esponder e cómo considero que

esta questão, no meu entender, não e decisiva, como a anter.:!.

or, insatisfeito com as respostas do Sr. Embaixador.suspendo

a mi nha argüi ção.

/ O SR. Presidente (Deputado ALENCAR FURTADO)

- Concedo a palavra ao Deputado Herbert Levy.

na um pouco cara.

O SR. Deputado ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

Leste, tenho opinião que, a1iãs, por virias vezes, jã publ.:!.

que i em artigos de jornal. Acho que essa politica externa e!

tã comprometida por preconceitos ideológicos. E a melhor m!,

neira de descrevê-los ê através do seu te·rceiro-mundismo.Não

somente essa política terceiro-mundista já nos custou, tanto

quanto se saiba, cinco bilhões de dõlares, em relação ã Eur~

pa de Leste. como ainda foi publicado recentemente, no "J0r.

na1 do Brasil".quenossos creditos com os,palses em desenvolvi

mento do 39 Mundo seriam da ordem de seis bilhões de dãlares.

Juntando 29 Mundo e 39 Mundo, teríamos .um total da ordem de

onze a doze bilhões de dõlares. Parece-me Uma política exte!

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Sr. Presidente,

uma questão de ordem. Eu gost,aria que V. Exa. me informas

se sobre a ordem das inscrições, uma vez que no livro de in~

cri ções o meu nome ê o primei ro, e 'j'á· três Deputados fi Zeram

inquirições e tenho sido postergado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

SI". Embaixador, antes de mais nada, gostaria de apenas colo

car que considero que o seu c:omparecimento a esta CPI. para

nõs que decidimos pela convocação, teve o objetivo de buscar

o esclarecimento específico da questão da Polõnia. Mas não

podemos desprender a questão da Polônia do conjunto da polí

tica externa brasileira que vem sendo levada nos ultimos a

nos. E me parece que V. Exa .. nas colocações que fez,

denunciar a situação gravissima, do ponto de vista econômi

co, em que vivia a Polônia, ao mostrar a debtlidade finanee!

ra daquele país, estava querendo mostrar ao Governo brasilei.

ro a. inviabilidade da continuação de negócios comerciais com

aquele país. Esta anã1ise nos parece importante e ela cola

bora para est"-a Comissão Parlame'ntar de Inquérito. Mas a "OS,

um

exterior

No dossiê docabe ao Ministério das Relações Exteriores.

sideração prioritária dos interesses d,o comercio

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - O nobre Depu-

tado Helio Duque fez uma pergunta aa Eiiibaixador sobre o pa

pel do Ministerio das Relações Exteriores na questão da Pol§.

nia. Eu a ampliaria. mais, com relação ã questão da dívida

externa. O Sr. Embaixador, respondendo ao Deputado, disse

que não gostaria de emitir a s~a opinião jã que eram pontos

de vista particulares. Eu gostaria exatamente de reafirmar

ao Sr. Embaixador qUe os depoimentos aqui prestados são de

grande, de importante valia para esta CP,I e que não estamos
I

aqui num forum de d.ebates, mas numa Comissão Parlamentar de

Inquerito e que se torna necessãrio que as perguntas sejam

Itamarati, publicado, hã cert ... s contradições e incoerencias,

confesso. Fala-se, às vezes, no caráter prioritãrio da deci.

são política. t: evidente que a decisão política, cabe ao It~

marati. O Itamarati e o MinistériO das Relações Exteriores.

Portanto, as relações exteriores do Brasil com a Polônia ca

bem ao Itamarati. E evidente. Outras vezes, fala-se na co,!!.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES, - Sr. Embaixa-

dor, insisto e gostaria de saber. "a slJa opinião. no caso e!

pecifico da Polônia, se V. Exa. considera que o Ministerio

das Relações Exteriores e li Embaixada estavam diretamente e,ll

volvidos na questão da dfvida externa ou se ela foi margina

lizada. Esta questão. Sr. Embaixador, para nós, e da mais

alta importância, e gostaria d·e ouvir a opinião de V. Exa.

sobre essas outras questões. Acho que são opiniões valio-

sas, porque ternos que tira~ as cOnc1usões a partir de expe

riencias concretas. Temos que saber se quem estã dirigindo

o processo de obtenção desses recursos no exterior - temos

que formalizar essa questão - ê o Ministério das Relações

Exteriores ou não. r claro que cada um de nós já tem eleme!!

tos sobre isso. Temos algumas indicações, mas queremos os

elementos comprobatórios. ~ por isso que insisto na, pergun

ta ao nobre Embaixador. Gostilria, primeiro, da particulari

zação, no caso da Polônia. Se, no caso da Polãnia, isso o

correu ou não. Se o Embaixador e o Ministério das Relações

Exteriores foram ou não marginal izados nesse processo do en':'

dividamento do Brasil e a sua opinião sobre o papel do Mini!

terio das Relações Exteriores no endividamento geral do Bra

sil.

o SR. DEPOENTE (José Oswaldo He Meira Penna)

A po1itica de relacionamento com ti. Polônia, como foi explici

tado, e confirmando o que está dito no relatório da SEPlAN,

e do dossiê do Itamarati, divulgado no domingo passado, foi

resultado de um colegiado, quer dizer, são várias entidades

que decidem sobre isso, atraves da COlESTE, cuja presidência

respondidas em toda profundidade. E faço duas perguntil'S

V. Exa.: la.}Qual foi o papel do Ministério das Relações E!

ter10res na estrategia de obtenção dos recursos externos que

hoje formam a nossa divida externa? 2a.) Qual o papel atual

do Ministério das Relações Exteriores na administração da

nossa atual dívida externa?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)-

Nobre Deputado, fui convidado para dar meu testemunho aqui

num problema especifico, que ê o da dívida da Polônia para

com o Broasil. Não tenho conhecimento a1gum que possa ser de

interesse da Comissão sobre o problema da divida externa br!

O SR. DEpOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

De novo, Sr. Deputado, o problema da dívida externa polonesa

i um problema da divida externa polonesa e não uma divida e.3,

te~na brasileira. O testemunho que posso dar é quanto a-o

problema da divida externa polonesa, que tenho conhecimento

atraves da permanência na Polônia quase dois anos, um ano e

meio. Sobre o problema do endividamento brasileiro, como di!,

s1leira. Terei, talvez, alguma opinião um pouco vaga,

pouco incoerente, milS é uma op;'nião que certamente não ê va

liosa. é uma opinião como simples cidadão. O problema so

bre o qual posso dar o meu testemunho, e para O que fui cha-
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o SR. DEPOENTE (Jose Oswal.do de Meira Penna)

Estou de acordo,como V. Exa. diz. com a declaração menciona-

o SR. DEPUTADO JOSE: FOGAÇA - Bem. conside

... ,,":.:. que as inforrflações que o Embaixador Meira Penna tenha

a dar são essas e que não satisfazem a esta Comissão Parla

mentar de Inquérito. encerro aqui a minha intervenção.

deu o problema de Figueiredo. Se tivesse levado, o Presiden,

te da República certamente mandaria fazer uma ampla investi

gação. 1I Nobre Embaixador, quais são os aspectos caracteriz!

damente i1 ícitôs a que V. Exa. se r.'efêrla?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

O jornal "0 Estado de S. Paulo ll
• que V. Exa. menciona, tal

vez não tenha traduzido. Essas coisas, às vezeS. ao falar,

oral mente. não traduzem exatamente o pensamento do entrevi s-

da da SEPlAN. A diferença ê que essa declaração da SEPlAN

li feita para justificar a pol1'tica seguida. e nio estou de

acordo com a pol'i'tica seguida. A·diferença ê essa. A SEPlAN

defende uma política com a qual não;-estou de acordo. Agora.

o que ela diz estã certo" ê objetivamente certo. Sobre a ol!,

tra pergunta, V. Exa. já me a dirigiu. bem como outrOS cole

gas de V. Exi'!. jã me dirigiram. vãrias vezeS. essa mesma pe.!.

gunta. Posso dizer. talvez para que não se. continue nessa

linha. que nunca ouvi nem li o nome do Sr. Pecora ate 12 de

junho de 1981.

for

SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) -Sr.

Embaixador, a rigor, algumas pergu~tas~'que'eu havia' anotado

logo depois da exposição de V. Exa. foram feitas jã por nos-

sos companheiros, sobretudo nessa brilhante intervénção do

Deputado Herbert Levy. agora colocando o problema 'que acho

fundamental para se apurar as brilhantes e verdadeiras repo.!.

tagens de "0 Estado de S. Paulo". o caso das "polonetas" .... e

insisto em dizer verdadeiras porque o Governo fez quatro re

latórios tentando desmentir e, a meu ver. apenas aprofundou

a confirmação das denúncias de nO Estado de S. Paulo." A ri

goro vou fazer apenas uma pergunta a V. Exa.p;eliminarmente.

lembrando que esta Comissão PlIrlamentar de Inquerito tem um

objetivo fundamental, que ê estudar a política da divida ex

terna, a política do Governo para a dívida externa. .queria

fazer um pequeno parêntese e chamar a atenção para uma coisa

curiosa. ou seja., a1guem que tivesse entrado por aquela por

ta. logo depoi!i do começo da exoosição de V. Exa., poderia

e eu a concedo.

cem a esta Comissão, ma.s o Sr. Relator solicitou 11 pah.vra

entende que há órgãos secundários e ligados ao Ministério do

Planejamento que podem, antes da presença do Ministro, ser

ouvidos através de seus representantes. Perguntaria

V. Exa.: até este instante em que estamos coletilndo esses d.!,

dos, isso seria suficiente? Gostaria de registrar a suges

tão de V. Exa. objetivamente, porque e a primeira vez que um

ilustre representante do PDS aqui comparece para prestar uma

colaboração valiosa e inestimãvel, não apenas a esta investi

gação, mas aOs interesses que a Nação brasileira estã recla

mando. Dai a minha pergunta sobre se V. Exa. se satisfaz p!

ra o momento, sem embargo de mais tarde ter de ser convocado

o Sr. Ministro do Planejamento. ~om a presença dos represen

tantes dos órgãos secundários daquele Ministerio.

O SR. DEPUTADD HERBERT LEVY - Sr. Presidente,

considero o Pr'2sidente João Figueiredo um homem de bem. Já'

disse e repito, acho que S. EXa. e um excelente Chefe de Es

tado. Não o considero um bom Chefe de Governo, porque não

conhece os assuntos e come pela mão de seus Ministros. mui-

tas vezes incapazes de dizer a verdAde. Acho que, se

que centraliza e coordena esses assuntos todos. Acho que d!

verTamos convocar o Ministro do Planejamento e todos aqueles

que tinham a responsabilidade de acompanhar diretamente o d~

senvolvimento do tratado bilateral de comercio entre o Bra-

sil e a Polônia, seja na SEPlAN, seja no Itamarati, e subme

termos esses responsãveis diretos às indagações que precisam

ser escl arecidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Queria apenas. nesta indagação, dizer ao Deputado Herbert

Levy. que com muita honra participa deste trabalho. que esta

Comissão andou matutando sobre seu comportamento tãti co e e!

trategico nessa investigação e entende~ ate agora, ·que os Mi

nistros devam coroar a investigação. porque vamos recolher

subsídios. acredito que valiosos, ate chegarmos ao ápice da

investigação. que culminará' com a presença dos Srs. Minis

tros. Considerando a sugestão de V. Exa •• esta Presidência

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

A Presidência gostaria de interferir um pouco, para fazer u

ma indagação a V. Exa. Em verdade, V. Exa. faz a fixação i,!l

vestigatória num ponto da maior relevância e que envolve as

pectos econômi cos, fi nancei ros. eti.cos -e 1íci tos também. Que

sugestão oferece para o aprofundamento dessa investigação,a

nível de inquirição desta CPI?

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Numa resposta.

pelo divulgado, ao telegrama do nobre Embaixador Meira Penna,

o Chance1er Saraiva Guerreiro disse que o assunto estava sob

controle da autoridade financeira. Portanto. S. EXa. trans

feriu claramen~e a responsabilidade para a. autoridade finan

ceira. Na autoridade financeira, víamos claramente a SEPLAN,

necessário, V. Exa. e os membros da Comissão deveriam enten

der-se diretamente com o Presidente da República. para. que

S. Exa. possa determinar uma instrução para que todos aque

les que tiveram envolvimento nesse assunto venham prestar d!

poimento nesta Comissão. Esta a. minha sugestão. Muito obri

gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Temos ainda 'outros inscritos: Deputado Eduardo Suplicy. De

putado F1ãvio Bierrembach e outros Deputados que não perten-

ou

renta e três milhões de dólares. veM uma missão polonesa e

consegue mais quatrocentos milhôes de dõlares, que depois se

estendem a oitocentos milhões de dólares. Sr. Presidente, !

qui estã o ponto em que esta. Comis~ão -deve meter o dente. E:

preciso apurar, porque. francamente, os dois documentos di

Vulgados. eu procurei lê-los atentamente. seguem um pouco a

técnica do advogado esperto. Quantas coisas não devem ser

muito bem explicadas face a uma peça extensa, cheia de deta

lhes. com uma certa confusão de atribuições entre órgãos etc.

Em vez de se procurar explicar claramente o assunto, procu

ra-se embaralhar. O que me parece claro, fundamental, ê que

esta Nação foi vendida baratinho ~esse epi.sodio. Porque

inadimissível, nós não somos um povo de imbecis, que possa

aceitar o fato de. depois de um país ter chegado ao absurdo

de. num tratado bilateral comercial. dever-nos um bilhão de

dólares ••• E nós não somos os poderosos Estados Unidos nem

o lftlport/Expo'rt Bank. para dar um bilhão de dólares de cré

dito assim de mão beijada. Depois disso. depois de não te

rem sido pagas duas promissórias no valor de quarenta e três

lIIilhões de dólares. deram mais quatrocentos milhões de dóla

res, depois mais quatrocentos. Quais são os padrinhos pod!,

rosas dos grupos suspeitos que se beneficiaram dessa negoci.!!.

ta em que a Nação foi tremendamente prejudicada? Isso a Co

missão tem que apurar. ê um problema de honra para esta Co

missão para o Parlamento. Então, Sr. presidente, este é

ponto. Acho que tudo o ma i 5 pode ser cons i derado como aces

sório.

lares, o Itamarati, todo mundo se mexeu. A Argentina.

V. Exa. disse: "Quando mandei os teleg~amas ao Guerreiro,

o saldo do Brasil com a Polônia era de um bilhão de dólares.

ou um pouco mais. Em abril de 1961. tinha estado no Brasil

uma missão polonesa e nõs desovamos mais quatrocentos mi

lhões de dõlares. Não só 'meus avisos não tiVeram o menor ef~

to comooBrasil se envolveu com mais meio bilhão de dólares.

o SR. DEPOENTE (Jose' Oswaldo de Meira Penna)

Correto, Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO HER8ERT LEVY - Sr. Embaixador,

o SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Sr. Presidente:,

prezados companheiros da Comissão, aqui estã o aspecto de

maior gravidade em todo este problema. Vejam bem V. E'j(a$., o

nosso embaixador adverte que a Polônia não' está em condições

de pagar e. três meses depois dessa sua advertência, em a

bril de 1981. esteve no Brasil uma missão polonesa e nós de

sovamos mais quatrocentos milhões de dólares. Peço à Comis

são que pre!>te atenção neste aspecto. Isto depois de, em

princípio de 1981, duas promissórias ao Brasil. no valor de

quarenta e três milhões de dólares, não terem sido pagas. N.Q.

te bem a Comissão e note bem o Sr. Presidente. Os aco} dos bi

laterais funcionam normalmente com duas equipes, uma de cada

lado. Essas equipes acompanham atentamente o desdobramento

do comercio bihteral. Eu me recordo de que. quando a ArgeE.

ti na fi cou com um descoberto de vi nte e três mi 1hões de dõ-

O que estã errado e você continuar fornecendo se você não e!

tã recebendo". Gostaria que V. Exa. confirmasse isto.

vras, não e bem o termo "ilícito ll
• Aquilo a que V. Exa. de

sejava referir-se era favorecimentos suspeitos que decorriam

das condições desse intercãmbio. Era isso que V. Exa. pre

tendia que chegasse ao conh-ecimento do Presidente da Repübli

ca?

dia •.• Não posso testemunhar uma coisa quando não conheço

os fatos. isto e. pelo simples fato de eu não conhecer

os fatos, como e que posso dar um testemunho de algo ilíci

to? Quer dizer, posso simplesmente dizer que suspeitei de

algo estranho pelos. motivos que expus nesta Comissão.

O DEPUTADO HERBERT LEVY - Em outras pala-

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Isso e absolutamente correto. As duas promissórias não pa

gas de quarenta e três milhões de ~ã.1ares ocorreram anterio.!.

mente a esse credito concedido de quatrocentos e oitenta mi

lhões de dólares. Quer dizer, em outras palavras, a Polônia

jã estava fa1 ida e foram desovados mais quatrocentos e oiteE.

ta milhões. r a isso que me refiro.

mandaria dinheiro ou mandaria mercadorias para compensar.Nós

deixamos este saldo chegar a um bilhão de dólares, para com!

ço de conversa, e depois de atingir um bilhão de dólares e

do devedor deixar de pagar duas promissórfas no valor de qu,!

Essastado. Não nego que tive suspeitas de algo ilicito.

acabou determinando isso que ocorreu, o chamado escândalo das

·po1onetas". Pergunto';lhe, então: V. Exa. atribui a uma PE.

1ítica global de Governo a causa, a origem dessa situação em

que estamos hoje? Teria V. Exa., para informar a esta Comi!

são Parlamentar de Inquerito, nomes, dados, referências ou

datas a respeito de que funcionários do Governo brasileiro H

e aqui explicitamente o nome do Sr. Flávio Pecora, que e Se

cretãrio do Ministério do Planejamento - tiveram algum ben!

fício próprio, ou tiveram alguma sorte de vantagem pessoal

na. continuação desses negócios? Esta e a pergunta que faço

a V. Exa.

minhas suspeitas eram deduzidas ou induzidas pelo que estava

ocorrendo. Nunca tive maneira de avaliar o grau do ilícito

existente. quer dizer. era uma simples dedução. E evidente

que, quando exportamos tecidos. por exemplo, muito embora s.!

ja um produto gravoso. temos que fazer esta restrição, quan

do exportamos a juros subsidiados de 7, 5. ate 3%, enquanto

no mercado internacional os juros são da ordem de 18% chega

ram até 22%, mais ou menos, naquela época, os juros interna

cionais. e evidente que há algo de podre no reino da Dinama.!.

ca. E apenas uma dedução que fiz de que havia. obviamente.

algo de estranho nisso tudo. Mais ou menos nessa epoca, não

lhe posso dizer a data. há: uma declaração extremamente inte

ressante do Prof. Langoni, Presidente do Banco Central, em

que S. Sa. atribui aos juros subsidiados uma das principais

causas do fenômeno inflacionário brasileiro. O ju"ro subsi

diado. Ora. no nosso negócio com a Polônia. estávamos subs!

diando. quer dizer. vendendo a juros subsidiados. Portanto,

no nosso comercio com a Polônia. estãvamos obviamente estim,!!

1ando a inflação brasileira, deduz-se desse confronto. Quer

dizer. o ilTcito era uma dedução lógica do que estava ocor

rendo. Quem ler O dossiê do. Itamarati, pondo-o em confronto

com o que foi veiculado pela SEPLAN e, hoje mesmo, do Banco

Central. que, aliãs, não tive a oca-s'iio de ler ainda, poderi

facilmente verificar que há algo de estranho. Podemos dedu

zir pelas incoerências, por aquilo que deixou de ser dito.Os

Deputados que falaram anteriormente tentaram Ver se eu po-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Herbert Levy.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Sr.Presidente.

Sr. Embaixador, prezados colegas desta Comissão. Sr. Embai

xador Meira Penna, 110 Estado de S. Paulo", edição de quint~

feira, 25 de agosto, transmite declarações de V. Exa. feitas

aqui em Brasília. Refere-se V. Exa. a esses dois telegramas

particulares que enviou ao Ministro Saraiva Guerreiro. Aqui

se diz: "Nos telegramas, o ex-Embaixador, em Varsóvia. ch.!,

mava a atenção do Chanceler. muito .claramante. para o que eE.

tava ocorrendo de ilícito nas negociações entre o Brasil e a

Polônia. Meira Penna solicitava encarecidamente que o Chan

celer levasse o caso ao Presidente da República. tal a impo!.

tânch que a ele atribuía, mas acredita que Guerreiro escon-
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ficar em duvida sobre se V. Exa. estaria falando sobre a Po

lônia ou sobre o Brasil. V. Exa. começou dizendo que a POl.§.

nia e um país fa1ido~ porque deve 1 bilhão de dólares ao Br!

sil e não estã pagando. Veja a situação do Brasil. Segundo

disse V. Exa., COm relação ã drvida externa da Polõnia, o 'g~

verno ficava !!scondendo e dizendo que eram 10 bilhões de dõ-

brasileira de lUis de 90 bilhões de dõ1ares~ são feitos. não

em nome de razões ~ de interesses de Estado, nem Mesmo naba

se de interesse,s publicos de comer~i..alfZação, mas são fomen"

tados .sobretudo por interesses particulares, de grupos parti

cu1ares. E aquela velha coisa~ Sr. Embaixador, o grande pr~

blema deste modelo econômico que esti aí é que as coisas, no

Brasil, não são feitas para serem feitas por este Governo,e!·

te sistema econômico-financeiro que estã aí; as coisas são

feitas para que alguem ganhe dinheiro ao serem feitas. Ficou

claro, no depoimento de V. Exa., para nos, que nio eram ra-

Depu-úl tima observação minha, deixa ao critério dos Srs.

tados jul gar se e -correta ou nio.

o SR. RElATOR (Deputado Sebastião Hery) - Eu

queda lembrar ao Sr. Embaixador que formulei, no fim das "'.!.
nhas considerações, UMa pergunta e o Sr. Embaixador esqueceu

de a ela se referir. Na opinião de .. V. Exa •• se a politica,

se os negócios externos do Brasi'l fossem feitos sob o coma.!!.

do do Itamarati e não da SEPLAN e do Ministério da Indústria

O SR. DEPOENTE (José Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado. e muito dificil dizer. V. Exa., l,;ndo cuida

dosamente os dois dossies ~ o dossiê da SEPLAN e o dossiê do

e do Comercio, todos aqueles erros cometidos com a política

na Polônia, quando V. Exa. era embaixador, aqueles asSUntos

teriam sido mel hor tratados?

to COM os países da Europa. Isso mostra que hã, portanto,

uma diferença. Quem empresta estã, evidentemente~ nUlu si

tuação Melhor do que quem recebe o eJllprestimo, a não ser que

seja bobo. Se eJllprestamos quando ~ã,o temos, fi bobagem. Esta

si1~ onde 60%. jã segundo se diz, da produção brasileira es

tã nas mãos do Estado? Ocorreu essa concentração excessiva

do poder econômico com o poder político, que e a própria de

finição do Socialismo. Então, aí está um dos paralelismos.

Quer dize!"', quando o Estado começa a controlar a economia da

maneira que o fez na Polônia e como esta fazendo nó Brasil,

o resultado sõ pode ser catastrõficOt,. Há um famoso pensador

inglês, que vale a pena ser citado, pensador ingles catõlico

do princípio do século, Lord Hector (1), que disse esta fra

se fallosa: "O pode~ cor!"'ompe; o poder absoluto corrompe a.!!,

solutamente". Quanto mais se concentra o poder mais existem

perigos de corrupção~ e ê esse o motivo pelo qual soluções

socialistas de qualquer tipo me desagradam. As diferenças

entre a Polônia e o Brasil agora podem ser citadas. Hã uma

diferença, por exe.plo, fundamental. 1Ia Polônia estão pre

sentes duas divisões 1s1jndadas estrangeiras, no Brasil não

existe: tal. O ~rasi1 e um país independente, a Polônia nio

o e. Isso e uma diferença fundamental. Agora, entrando na

segunda parte do debate dos pontos levantados por V. Exa.,

Sr. Deputado~ hã a fazer uma distinção entre dívida e crédi ..

to. Quer dizer, o Brasil tem uma dívida para com o"!i países

ocidentais da ordem, do que se diz, 80~ 90 ou 100 bilhõ'es de

dõlares, não sei. No caso dos países da Europa do Leste,

não ê uma dívida que nós temos~ são cr'éditos~ eles que nos

develll. Hli uma diferença fundamental nisso. Hós temos credi

apenas uma contribuição particular, não sei se do interesse

vreMente cOllpaíses de A1ercado livre.. o governo teAl llIuito

pouco" ,:,azer. Fui elllbaixador. por exelllp1o~ na Noruega, du-
;

ra'ftt.e quatro anos, e quase não tive nlda a fazer e. Mltiria

de COMercio exterior do Brasil COIll ~a~ Noruega. A Noruega ê

u. dos 'gr-andu compradores de cafe, é UII grande mercado bra

si1efro~ Mas eu não tinha nada que fazer nisso. Quer d1zer~

:.traves du leis de IIl1trcado, o coaercio se processa COM Mui

ti facil idade. Quando se estã negociando co. pat's de econo

.Ia centralha.da, econoll!ia socialista, a coisa Muda de aspêc

to. Ess.es plíses reeorre. ao seguinte: eles têll o Ministé

rio do COllercio Exterior. Em geral, todos os países socia

listas têM o Ministerio do Comercio Exterior e hi também lIui

tos patses democrãticos que têM o Ministério do COlllércio Ex..

terior. Eu acharia que talvez ullla idéia como a de UM Minis

tério do Comercio Exterior traria vantagell. porque poderia

coorden-a:r. Hão é a função do ltaMaratf coordenar problemas

de COMercio exterior. O ltamara.ti ê UM ministério .político.

São relações exteriores, eJII primeiro lugar, políticas e, co

mo, conseqÜência das relações políticas, relações econõlnicas~

relações culturais, relações dip10mãticas etc. A prioridade

da preocupação do Itamarati e política. r a política exte

rior, da qual a política econômica ê um corolãrio.

Itamarati, verá que hã muita! contra~dições. Devo confessar

1he que, às Vezes, tenho a impressão de que houve um peque

no jogo de empurra, em que um diz lia culpa é de você"; e o

outro~ Il não, a culpa e de você". Há um pequeno jogo de em

purra nisso aí ~ e um dos motivos e que realmente as respon

sabi1fdades não são bem definidas. Tive ocasião - e isso ê

dos Srs. Deputados em uma dessas entrevistas que dei, de e!,

p,licar o seguinte: uma das fa1has~ a meU ver, é da falta de

coordenação no comér~io externo. Quando se comercializa 11-

mi-

os projetos faraâni cos

a produção de 17

fazendo, if1a cidade de

to-

tado Aldo Arantes~ exatamente como eles as f1zeram~ e V. xa.

dizia que isso era ullla questão de .opinião pessoal. Para nós,

porem, ê muito importante a opinião pessoal de V. Exa., que

'é~ evidentemente, Ulll técnico em pol.rtica externa do Br sil,

COrno ilustre Embaixador, e mais ainda~ e um homem Que eve.!:!.

ma experiência direta com o tratamento da dívida exter a da

Polônia com o Brasil e com os negócios comerciais do ruil

COm a Polônia. Eu perguntariil a V. Exa., do ponto de \Lista

de V. Exa., como autor de livro sobre a política exte

a nossa política econõmico-financl!i.ra externa fosse

da pelo Itamarati, jã que a mesma falta absoluta

ções que V. Exa. alegou quando eram tratados os

COm a Polônia, alega o embaixador brasileiro nos

dos, em Washington, alega o embaixador brasileiro n

nha e o na Suíça, porque~ ná verdade, o Itamarati

sultado. O problema da divida externa e tratado p Banco

Central e pelos Ministros~ por cima do Itamarati. vol

to ã minha pergunta: se o problema tivesse sido sob

o comdn'do do Itamarati.· teria

quarta ou quinta parte do Produto Nacional Bruto Brasileiro.

O produto Nacional Bruto brasileiro deve 1'er de mais de 200

bilhõ'es de dólares e o Produto' Nacional Bfuto polonês, difí

cil de calcular, porque não havia d~ado!t'~orretos sobre iss~,
I

deveria ser uma coisa da ordem de 40, 5rf bilhões de dõlares.
I

A produção polonesa de aço, para a qual! ela necessitava do

minerio brasileiro, era da ordem de 17/milh5es de toneladas!

ano .. igual mais ou menos ã produção b asile1ra.. 'um dos pri.!!.

eram, sobretudo, razões de interesses particulares dos i te,!.

mediãrios que praticaram os ilícitos a que se referiu o ep.!!

tado Herbert Levy, os favorecimentos a que se referiu l/. xa.

Desculpe-me,Sr. Embaixador, mas quero insistir um pouco na

pergunta dos cílmpo1nhei ras, fazenda-a um P0clCO diferente. Se

o problema da divida externa com a Polônia -' e quero fix r

lIe com a Polõnia, porque V. Exa. veio falar .especificilmen e

sobre isso - tivesse sido tratado sob o comando e"a deci ão

zões de Esta-do, como alega a SEPlAN e alega o Governo, tra

ves do Itamarati; não eram razões de Estado que estava pr!

sidindo as negociações com a Polônia, não eram sequer funda

mentalmente razões de comercialização - porque vimos qui

que o déficit do Brasil fi de um bilhão e seiscentos milh e5-

o SR. DEPOENTE Penn.)-

Sr. Deputado~ procurarei, na medida do possível

SUa pergunta. V. Exa. iniciou sua

ra1elo entre a Polônia e o Brasil, dizendo

interna era dirigida pela política externa.

paralelismo entre

ra e muitas vezes impressionante. Vou começ

guns parale1ismos e depois mostrando as dife enças. E um c!,

so interessante. Digamos, a Polônh e um p ís que tem

do ltamarati e não sob o comando e a decisão da SEPLAN~ do

IUnisterio da Indústria e do Comercio etc.~ teria sido

lhQr tratado? Veja, Sr. Embaixador, que não estou volt ndo

i pergunta do Deputado Helio Duque, nem a pergunta do D pu-

do aquele Jllaterial .estava ali ao 1 u .. h:ll!brava um pouquinho

o que aconteceu, mas ell .u1to llIai r grau no,caso brasileiro

COlll a AÇOHIHAS. Havia virios out os exe.pJo5 deua política

excessiva de desenvollji.ento exc uivo, que foi levada pelo

Governo do secretãrio-Ge~al do p rtido~, PPOP, Partido Obrei

ro Unificado Polonês, quer dize. Partido COllunbta Polonês,

sob a di reção do seu ,Secretir io Geral, Sr. Gurek .. que foi

justamente demitido quando COIl çou a crise. Houve projetos

excessivos. Há u. para1elisllo claro aí nut'll desenvo1vilftento

industrial rãpido de.ais e ex ess1vo. Portanto, o parale1i!

110 existe. Houve outras cons qOências desses excessos que

lembram um pouco O que acol1te eu no Brasil. Qual e o motivo

da semelhança? A Rleu ver, o otivo me parece muito eIaro.

Como fi que se pode definir o ocialismo? O Socialismo ê a

conjugação do poder econômico com o poder político. "O Est!,.

do de S. Paulo", que foi citado virias vezes aqui, acabou de

faze·r. atravês do seu jornal da tarde, uma longa reportagem

chamando o Brasil de República Socialista Soviética, chaman

do a atenção precisamente par:a isso. O que ocorreu no Bra ..

.cipais projetos.

que foram feitos

lhões de toneladas .. a Polôn'ia

Katowice~ uma usina para mais

bi-

dívida

lares e, de repente, o país ficou sabendo que eram 27

I política de dívida externa que nos levarall a UIIJI

1hões de dólares. Exatamente o que acontQceu no Brasil ~ ou

seja, durante muito tempo se dizia que a dlvida externa era

40, 50 bilhões ~e dólares e, de repente, o Presidenté Figuei

redo chegou em Manaus e disse que a dívida externa era de ao

bil hões de dólares. V. EXa. diSse que a pol íti ca i nterna po

lonesa depende fundamentalmente da :l;Ia..,política externa. Ex!.

ta.ente como a política interna do Brasil hoje depende fund!,

mentalmente da dfvida externa. Depois V. EXil. disse que não

era. razões de Estado que estavam comandando as negociações

com a Polônia~ eram razões de negócios. Exatamente o argu

mento que usa o Governo para não submeter os acordos com o

FMI ao Congresso Nacional, dizendo que não são negócios de

Estado, mas são negócios de comercio. V. Exa. disse que,

quando a Polônia devia 1 bilhão de dól;res., o calote jã se

registrava. O Brasil estã devendo muito mais do que isso •.

Queria apenas chamar a atenção para esse dado, menos para

V. Exa. e mais para a Comissão, para que possamos ver como a

crise polonesa e absolutamente irmã da crise brasileira.

uma crise de uma errônea, absurda e estúpida política inter

nac.ional de comercio e política internacional de dívida ex

terna comandada pela política econõmico-finailceira do gover

no. Como preliminar, gostaria de lembrar a V. Exa. o segui!'.

te: V. Exa. disse que é absurda a política externa do Bra

sil ~ porque estamos com débitos, digaMos, com o Segundo Hun

do~ o leste europeu, de 5 bilhões de dólares e estamos com

débitos de 6 bilhões de dóJares no Terceiro Mundo. Nil Ver

dade~ estamoS encalacrados com nossa dívida ext;erna em torno

de 11 btlhões de dólares. Imagine V. Exa. como não estamos

encralacrados.com os 80 bilhões de dõlares da dívida. Coloco

essas questões, Sr. Embaixador. Sr. Presidente e Srs. Depu-

tedas, para mostrar que o problema não ê apenas com relação

ao êrro do Brasil diante da política externa com a Polônia,

da política da dívida com a Polônia, dos acordos comerciais

com a Polônia, mas e um problema generico da nossa política

externa total E uma pral iminar para a pergunta que vou fa

zer a V. Exa. r uma política externa que nos deixou emban!,

nados em 80 bilhões de dólares com o Primeiro Mundo, em 6

bil hões de dólares com o Tercei ro Mundo e em, 5 bi 1hões de d.,[

lares com o Segundo Mundo~ o leste europeu. Logo a gravi

dade de tudo que V. Exa. di sse, e com razão, a meu ver ••. PO!

que V. Exa. destacava que veio convoca,do por esta .. Comissão

para tratar do comércio com a Polônia, mas nós, que temos o

dever de tirar lições de todos os depoimentos, queriamos dei

xar registrado que a primeira lição desse depoimento i esta:

o grave ê a absurda~ intolerivel.e, jã nesta hora, absoluta

Mente anti nacional política externa do País. Vou fazer

pergunta a V. EX!. Meus companhei ros, Deputados, i nsi sti ram

!IIuito com V. Exa., que alegava que uma opiniio pessoal não

era illportante. Nio, Sr. Embai~apor~ para nãs uma opiniio

pessoal de V. Exa., um ilustre Elnbaix'ador~ com ullla longa ca!.

refra no ltamarati ~ ê Imito iaportante para nós. A primei ra

per.gunta que eu iria fazer. o ilustre Deputado Herbert Levy

ji fez, ou seja, se V. Ex!. entende, COMO havia dito, alllui

e" Brasí1ia~ I o ."Estado de S. Pa!Jlo" publicou~ que havia i

licitas, que haVia favorecillentos nas ;negociações. E, pela

resposta de Y. Exa n a nós foi absolufaMente claro que ha

via. !-Videnté.ente, flv,orecimentos. ,Esses favorecilllentos pr.2

vam o que? Provam ~ue todo o comercio externo brasileiro e
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o SR .. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

V. Exa. está: satisfeito? Concedo t\ palavra ao Sr. Deputado

Eduardo Suplicy.

O SR. DEPUTMO EDUARDO MATARAZZO SUPLICV -Co!'.

sidero o depoimento do Embaixador Meira Penna de extraordin!

ria importância no longo caminho que teremos de fazer de apr,2.

fundamento a respeito da natureza do endividamento externo

do Brasil. Estive na Polônia, acho que em 19BO, e pude tam

bem averiguar pessoalmente essas seme1hanças que resultaram

em tantas irregularidades !tão provenien.tes da falta de legi

timidade tanto do governo que ali estava como do nosso pró

prio Governo. A falta de le.gitimidade da abertura. de infor

mações ã opinião pübl ica, que fez com que muitos grupos -en

castelados no poder, lã e aqui, realiZassem negócios muitas

vezes contrariamente aos interesses- nacionais. Acho impor

tante o depoimento do Embaixador a respeito de como o Brasil

vem subsidiando o desenvolvimento de uma outra nação, no ca

so, industrializada e com regime que visa ã construção do s.2

cialismo, ou um regime que é controlado pelo Partido Operã H

rio Unificado da Polônia. um partido marxista. Acho. porém,

que o Embaixador, se tiver o cuidado suficiente. pode rã tam

bém nos prestar esc1 arecimentos sobre como o Brasil tem 5ub

sídiado o desenvolvimento de nações industrializadas do mun

do capitalista. O Embaixador. hã poucos instantes, estava

mencionando que, qU:l.ndo na Noruega, não precisou cuidar tan

to de negocios comerciais. mas é de conhecimento püblico que

embaixadores brasileiros na França, na Inglaterra e nos Est.,!

dos Unidos muitas vezes se empenharam sobremaneira com reS

peito ã realização de negócios, ã realização de levantamento

de empréstimos. isSO foi público. O Embaixador Antônio Del

fim Netto. na França, por exemplo, coordenando grandes oper,!

ções de negócios. Recebendo, por exemplo, o então GoverniJ H

dor de São Paulo, para que realizasse negócios da maior im

portância, do interesse de alguns, grupos. Da mesma forma a-

giu o Embaixador Roberto de Oliveira Campos, enquanto na In

glaterra. Ele próprio apresentou ao Governador Ma1uf diver

sas empresas que estavam explorando petróleo no Mar do Norte

da Inglatetca. para que justamente,depiJis viesse aqui se in

teressar pela PAULIPETRO. por negocios com a PAULIPETRO, e.

muitas vezeS. insistiu. por exemplo, telefonando a pessoas

as quais caberia a decisão de realizar ou não, negocios com

a PAULIPETRO. insistindo que fossem rea1i~.ados-;· porque, afi

nal, o Governador Maluf havia insistido que fossem apresent.,!

das essas empresas. Elas estavam insistindo para que os ne

gocios não fossem emperrados. Eu quero, tendo em vista o f.!

to de o Presidente ter-me chamado. a atenção. fazer aqui uma

comparação com respeito ao crescimentodo valor real dos sa11

rios de algumas categorias de trabalhadores e do patrimônio

líquido da principal empresa envolvida nos negócios com a P.!!,

lônia e também com outros paises. HO Estado de S. Paulo limo!

tra, hoje, que o valor do património líquido da COMEXPORT B.!!

mentou de 16,5 mi 1hóes, em 77, pa ra 429 mi 1hões. em 1981. Um

indice que cresceu 26.1 vezes, e enviei ã Mesa a cópia des

ses cãlcu1os. No mesmo período, o Tnd\é geral de preços da

FVG aumentou B,7 vezes. O salãrio rural do trabalhador eve!!.

tual, o bóia-fria. aumentou 9.5 vezes, quase que acompanhan'"

do, ligeiramente. mais o índice de preços. ou seja, 1,09 de

crescimento. isto e, apenas 0.9~ de crescimento. O índice

de salãrio medio na ABDIB, ao longo de cinco anos, cresceu

apenas 9,6 vezes, ou seja 1,1. que significa 10% de cresci

mento muitoaquem do crescimento de produtividade ocorrido

nestes anos para os trabalhadores. Deveria comparar esse

crescimento com os-·rendimentos llquidos anuais, mas uses r~

dhlentos líquidos anuais .da C-ORrXPORT se traduziram numa ac,!!.

Ilulação de capital que resultou na patrimônia líquido acumu

lado, que cresceu. em termos reais.' .. de-scontada a inflação.

três vezes, isto e, vinte e seis vezes divididos por 8.7 dã

u. c'resci"lllento real de três vezes ou de 200%. comparado a um

crescimento de apenas 10% do salãrio real por cinco anos. l!

to para mostrar como o sistema econômico brasi1ei~o. hoje.

faz C01l\ que al guns grupos com boas 1i gações com o Governo .•.

No caso, isso está' comprovado pelo relatõr.io publicado, ho

je, em MO Esta~o de S. Pau1o", na pãgina 5, em que diz que:

liA COMEXPORT, em seu balanço de 19B2. agradece o apoio e a

confiança de que fomos alvo no exercfcio de 19B1 por parte

das autoridades às quais noS alinhamos 11 O próprio "0 Estado
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de S. Paulo" pergunta que autoridades eram essas. E eu gos

taria de perguntar ao Embaixador Meira Penna se considera

normal que o chefe de uma missão comercial que vai concluir

acordos com um país .seja chefiado pelo prõpr'io diretor de u

ma das principais empresas de comércio exterior envvlvidas

nessas operações? l::sta a primeira pergunta.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Gostaria de um esclarecimento: a que missão V. Exa. se ref,!

re?

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCV - O

jornal "O Estado de So. Pau10 N dã conta de que. nesse perío

do .. acho que 1980/81. houve uma missão comercial ã Polônia,

chefiada por Eduardo de Carvalho. que, por ,sua vez. era dir!!.

tor da COMESPORT. V. Exa. considera normal que uma missão

diplomática e comercial do Brasil seja chefiada por uma das

pessoas principais interes.sadas na conclusão. re.alização, a

diamento, enfim. todos os tipos de operações de negócios? E

normal, na tradição do ltamarati, p.or 'exemp10. que. uma mis

são comercial seja chefiada pelo diretor de uma das princi

pais empresas e.nvolvidas na rea1ização de negócios?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado, de fato .. houve uma missão, não necessariamente

comercial, mas comercial-financeira, uma missão do Governo

brasileiro .. chefiada. pelo Oro Eduardo de Carvalho que era.e!!.

tão, Secretirio-Geral do MIf.nistério da Fazenda. Sobre as li

gações do Dl". EdUardo de Carvalho ,com a GOMEXPO~T. não tenho

absolutamente nenhum conhecimento. Posso, ainda., acrescen

tar o seguinte: pelo que s~ vê dos dados fornecidos nO rel!,

torio da SEPLAN. a COMEXPORT: não foi a principal exportado

ra, está em 69 lugar. E óbv10 que a principal exportadora

foi a Companhia Vale do Rio ~oce, porque o grosso das nossas

exportações era minerio de fJrro. Nesse relatório da SEPLAN,,
conforme se pode veri fi car pe;J os dados forneci dos.

COMEXPORT. nesses anos crucia~s. 1980.1981 e 1982. teria e~

portado cerca de setenta milh~es de dólare!>. e o problema

que estamos tratando e de dOi~ bilhões. Quer dizer: eSse s!.

ria o envolvimento da COMEXPO~T nisto.

O SR. DEPUTADO 'EDUARDD MATARAZZO SUPLlCV -Hou

ve outras empresas. Então elel era uma das pessoas envo1vi--

das?

O SR. DEPOENTE (José Oswaldo de Meira Penna)-

No seu relataria, a SEPLAN, sei não me engano, coloca

COMEXPORT em 69 lugar, mas não, posso testemunhar isso. ape

nas estou lembrando que e o qu~ figura no relatõrio da

SEPLAN.

O SR. DEPUTADO \,DUARDO' IlATARAZZD SUPLlCV - A

gora, seria normal que mesmo u~a pessoa elll 69 lugar ou 19 ••.

E da tradição do Itamarati conVidar pessoas interessadas pa-

ra •••

O SR. DEPOENTE j(Josi Oswaldo de Meira Penna)

Como eu digo. o Dr. Eduardo de; Carvalho estava lã na quali

dade de Secretário-Geral do Mi!nisterio da Fazenda.

O SR. DEPUTADO :EDUARDD MATARAZZD SUPLlCV -!!.,
credita V. Exa •• Embaixador M~ira Penna. que. dada a afinid.,!,
de pessoal entre os diretores:da COHEXPORT e o Ministro-Che-

I
fe da Secretaria de Planejamerto, alguns dos negócios reali-

zados tenham tido a particip~ção ou o interesse pessoal do

Ministro?

O SR. OEPOEN1F ~tJose Oswaldo de Meira Penna)

Esta pergunta, Deputado, jã toi formulada anteriormente por

colegas de V. Exa. que não dosso fornecer testemunho disso

pelo simples fato de que eu/não tenho conhecimento disso. In

clusive eu não era embaixadbr durante grande parte dos negõ~
cios que foram feitos. O Je1acionamento que eU tive com a

COHEXPORT era apenas quand1 eli!l. aparecia lá. V. Exa. mesmo

mencionou a obrigação dos embaixadores de vários países de

ajudar o comercio de expor~ação. Eu estou perfeitamente de

acordo que ajudemos o come~ci o de exportação. Na época em

que eu estiVe como embaixa ar na Noruega, que V. Exa. menci.!!,

nau, eu me interessava. H uve companhias norueguesas que

vieram para o Brasil, naquela época, e que estão em São Pau

lo. Esti'le envol~ido na negociação com a companhia sueca,

que também é norueguesa. a ZEA,(1) no que diz respeito ao

cabo de ttaipu para São Paulo, que ..fot-Um dos mai.ores negõ-

"cios. no valor de um bilhão de dõ1ares. Quer dizer, em tu ..
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do eu estive envolvido. De maneira que havia funcionãrios da

COMEXPORT que me apareceram durante G período em que estiVe

lã. Eu mencionei, aqui no comitê. que houve uma exposição

no principal hotel. o Hotel Vitória, onde provavelmente V.

Exa. esteve. em Varsóvia. Eu lamento, alias. que não me ti

vesse procurado. eu teria muito praz.er em recebê-lo~ Houve

uma exposição, feita no !!!ll do hotel. pela COMEXPORT. Então,

eu tive. esse re.1acionamento com a COMEXPORT. Agora, Sobre

05 pormenores, eu insisto. não tenho conhecimento disso. Foi

mencionada aqui a minha desconfiança de que algo ilícito e

xistia nisso tudo. Era apenas uma dedução lógica do caráter

absurdo que havia tomado o relacionamento comercial do Bra

sil com a Polônia. Muito obrigado.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCI - S~

ria importante, eu gostaria de comentar uma afirmação do Em

baixador de que o Socialismo seria a conjugação do poder ec!?

nômico com o poder político. E o que tem sido o Capitalis

mo? Não e tambem a conjugação do poder econômico de vulto..:.

sas corporações com o poder político de um governo 'ou de go

vernos extraordinariamente poderosos, particularmente de um

que dita normas não apenas em seu país. maS em parte impor

tante do mundo? Como neutralizar esse poder tão grande exi~

tente aqui e acolã? Apenas com a democratização em profundi.

dade de todas as nações.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Deputado Flãvio Bierrenbach.

O SR. DEPUTMO FL~VIO BlERRENBACH - Sr. Pre'l

dente, Sr. Embaixador, tenho poucas perguntas a formular.mas

gostaria de fazer algum comentário antecendente. no sentido

de obviar algumas distorções que pude constatar no curso de~

te depoimento. Em primeiro lugar. a ambigOidade com que 02.
lustre depoente se manifesta em contraste com a especificid!

de de suas manifestações por escrito na imprensa, nos ú1ti"

mos dias. O ilustre Embaixador vem efetivaDlente utilizando

com inteligência o p1enãrio desta Comissão como tribuna para

expor as suas concepções pessoais em matéria de po11tica ex

terna. concepção pessoal que, conquanto respeitáveis, não di

zem respeito ao objeto desta investigação parlamentar. Na

realidade. a CPI não estã discutindo o problema das relações

Brasil-Polônia. O objetivo da convocação do ilustre Embai

xador a esta Comissão foi para: que se procura.sse desvendar

ou es.clarecer o escândalo das "po10netas", tal como foi de

nunciado pela imprensa nos últimos dias, escândalo esse den

tro do contexto da dívida externa. que e o objeto específiCO

desta CP!. Em segundo lugar, de acordo com a visão do de

poente. a opção terceiro-mundista da política externa brasi

leira configura um preconceito ideológico. Ora, na concep

ção pessoal do depoente, digamos. uma opção alternativa pro

posta pelo depoente, que seria uma alternativa antiterceiro

lI'lundfsta, issp também não deixa de, ser um preconceito ideo

lógico da mesma índole, embora em sentido inverso. Nós não

estamos aqui tambem para discutir as alternativas que o Bra

sil encontrou em termos de política externa.. tal como preco

nizada por Santia'go Dantas. hi 20 anos. e mais recentemente

por Araújo Castro, em contraste com 'a" pólitica chamada inter.

dependente. baseada num axioma enunchdo por um ex-Ministro

das Relações Exteriores, no sentido de que aquilo que fosse

importante para os Estado!> Unidos tdmbem seria importante p!

ra o Bras;1. Não e esse o objeto da investigação parlamen

tar. e creio que seria de enorme interesse para a Casa ouvir

o depoimento do ilustre EmbaiXador perante a Comissão de Re

lações Exteriores. mas aqui. não. aqui estamos cu; dando. de

uma investigação parlamentar e, dlante disso que se pode co,!!

figurar como preconceito ideológico, é evidente que toda po

lítica concebida como um conjunto de decisões ê orientada por

um sistema de crenças. Se el a for or.ientada por um sistema

de crenças apenas, isso talvez configure um desvio ideológi

co, mas, muitas vezes, se ela for orientada por um conjunto

de preconceitos. isso acaba confi gurando um desvi o sectãri o.

Faço a primeira pergunta:. os avisos enviados pelo ilustre

depoente ao Ministério das Relaçôes Exterior~~, relac,ionados

aos negócios feitos com a Polônia, durante o período em exame.

desaconsell1avam eSSeS negócios, por se tratar a Polônia. de um

país comunista industrial izadoi por se tratar a Po'lônia de um

pals falido; por se tratar a Polôni.a de uma burocracia de-sp,[

tica ou .por se tratar a Polônia de um país que tem duas divi
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'0 SR. OEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado. mencionei. no princ1'pio da minha intervenção.o

jornais, que eu não sei quem e. acusou-me de ter essa posi

ção por causa de divergências pessoais com a Polônia. como

se eu tivesse divergências pessoais. Devo 1nsistir em que.

no ano e meio em que estive na Polõnia. tive as melhores re-

pragmatismo responsâveJ, que foi justamente a maneira de de

finir eSSe tipo de pol1'tica. A minha crítica foi contra

falta de pragmatismo responsãvel. ou por outl"a, um pragmati~

mo que acabou sendo i rresponsãve1. como estamos vendo. Quer

dizer. dois bilhões com a Polônia; cinco bilhões com o lesh

europeu; doze bilhões ao todo com o 29 e o 39 Mundos. Obvia

mente. ê um pragmatismo irresponsãvel. nesse sentido e que

dei a minha opinião. Quanto ã relação entre comercio e pol.!

tica. também jã me manifestei dizendo que acredito que are!

ponsabilidade desse tipo de negócio consite justamente numa.

concentração do poder pol1'tico com o poder econômico. Daí e
que pode surgir negócios desse tipo.• 'po'rque se tem verifica

do o mesmo problema ..•

papel que ti ve. em 1966/1967. no desenvolvimento do comerei o

do Brasil com a Polônia. como Secretãrio-Gera1-:Adjunto pata

Negócios da Europa Oriental e J(sia, na qual eu defendi a co,!!!

pra de navios poloneses. Quer dizer~, -t;nho as minhas opi

niões políticas e ideológicas - se V. Exa. quiser - mas isso

não impediu Que eu tivesse ate bastante dificuldades como o

Almirante Macedo Soares Guimarães, que era então Presidente

da Comissão de Mari nha Mercante. ou SUHAMAH, nio sei. que e

ra v-iolento. Ele e um tipo de opiniões' fortes e emotivas,

que estava defendendo o interesse leg1'timo da Comissão. que

era proteger a Marinha Mercante brasileira. Portanto. a mi

nha posição nio tem· esse carãter ideo1õgiéo ou de preconcei

to político. Uma fonte diplomática que foi mencionada nos

transcrever. ipsis verbis. uma afirmação do ilustre depoen

te que eu tomei o c.u i dado de a nota r: ti A po1íti ca do Bras il

com o Leste europeu é uma política parigosa, porque permite

eSSe tipo de ocorrências." A minha pergunta:: que ocorrên

cias? Negócios com pa1'ses inadimplentes ou negociatas. es

cândalos. favorecimentos indevidos. advocacia administrativa?

pergunta, a última. que diz respeito ã indagação Que lile se

rã formu1 ada durante a sessão secreta, mas que eu a'cho impor

tante para delimitar o tema da discussão~ Hã determinados

Funcionários públicos que, por razão de ofício. pela naoture

za intr1'nseca de suas funções. sã? obrigados. por lei ou por

regulamentos com força de lei, a guarda sigilo das -informa

ções de que dispõem. Isso se aplica especificamente a dipl.2,

matas e a militares. e aD1ica-se ad perpetuam, salvo a par

tir do momento, em que o governo, por razões de Est:~do. por

decisão própria. decide tornar públicos esses fatos. Assim.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Hais uma

guns anos serã posta i1 culpa novamente em cima, do Gen. Jar,!!.

zels"i. Esse joguinho de empurra e um jogo comum em econo

mias em que se concentl"am o poder pol ítico com o poder eco

nômi co.

Gen. Jaruze1ski. Eu n'â:o tenho dúvida de que dentro de a1-

vantagem no Brasil ê a impunidade.

O SR. DEPOENTE (José Oswaldo de Meira Penna)

Pode ser, eu não sei. Eu não tenho opinião a respeito. Na

Polônia. o hãbito era sempre o jogu,Jnno- de empurra. Punha-se

a culpa em cima do outro.. Quando aconteceu alguma coisa, em

1970. Quando 200 ou 300 operários poloneses fOl"am mortos pe-

la polícia. em Gdansk. a culpa foi posta em cima do Sr.

Gomu1ka. O Sr. Gomulka foi embora e veio o Sr. Gierek. Em

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Permite. certamente. o primeiro que V. Exa. mencionou. OS!

gundo. quer dizer. o escândalo e toda eSsa parte estão.

meu ver. imp11'citas em todo o, meu depoimento. pelas razões

que eu disse. Aquela idéia dOe filosofia política. que obvi~

mente V. Exa. não estio de acordo, de que. quando há conce!!,

tração de poder político com poder econômico, os riscos de

corrupção ••. Não quero dizer que não haja. estamos ouvindo

falar em corrupção e escândalos. a tOdo"momento. nos paTses:

democrãticos. A vantagem. nos países democráticos, e que i!

ê veiculado pela imprensa. de modo que a corr~pção aparece.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - E a des-

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Eu vou

1981. quando começou a haver violências e morreram vários 0

peririos poloneses, fizeram um monumento lã em Gdansk.. puse

ram a culpa no Sr. Gierek e o Sr. Gíerek foi embora. Veio o

Sr. ,Kanía. Depois o Sr. Kania foi posto para fora e veio o

Brasil continuar fornecendo. Há aí um assunto que não foi

ventila.do e que eu me permito. talvez. com a licença do Dep.!!.

tado e com a licença do Presidente... Há um a~gumento. um

arrazoado, que é feito tanto no documento da SEPLAH quanto

no dossiê do Itamarati. um pouco curioso. Ele diz o seguin~

te: quando havia essa situação de impasse no no!>so comêrcio.

quer dizer, uma dívida jã de 1 bilhão de dõlares, que depois

passou para 1 bilhão e 400 milhões, depois 1 bilhão e 800 ml

lhões. mantinhamos a necessidade de mandar minério de ferro

pa.ra continuar recebendo carvao e enxofre, que eram necessã

rios. O argumento ê desse tipo. Agora. V. Exas. pensem bem

nesse tipo de argumento. Esse tipo de argumento implica que

Se perdeu inteiramente a esperança de receber o dinheiro de

volta, porque a única ma"eira que a Polônia tem de noS pagar

e nos fornecendo carvão e enxofre ou naVios. Agora. fa1ou

Se ~m naVio polar ou coisa assim. Se. para que ela nos pa

gue. teremos de continuar vendendo de graça, e um impasse i.!!.

transponível.· A única maneira de recuperarmos o dinheiro in.

vestido será deixar de exportar de graça e receber. como pa

gamento. carvão. enxofre. navios e coisas assim. Então V.

Exa. vê o absurdo em que ficou essa situação. V. Exa. 1erã.

no documento da SEPLAN e no dossiê do Itamarati, esse argu

mento repetido duas ou três vezes. o!=luer-'dizer. continuamos

mandando minério de fer;o de graça, a credito, para conti

nuar recebendo carvão e enx.ofre. carvão e enxofre que a Po1,ª

nia tinha obrigação de nos fornecer, uma vez que ela nas es

tava devendo 2 bilhões de dólares. r um argumento estran

hlssimo esse.

Então.

paralelo não ê- exato. Na Polônia

o SR. OEPUTAOO FL~VIo BIERRENBACH

paralelo com o Brasil.

lações com as autoridad~s polonesas, que foram todas de eX

trema cortesia. Quero deixar constar aqui a manifestação de

simpatia enorme que tenho pelo povo polonês. Foi feito um

das, particulares, não foi socializada. Havia o Solidarieda

de rural. Então. essas minhas posições nio eram ideo1õgicas.

A minha oposição passou a se registrar posteriormente _~o in.!

cio da crise. que ocorreu em meado~ .de-1980. Foi 011' que pa~

sei de uma posição favorâvel. de incentivo. de colaboração

para essa política. na medida do possível, para uma posição

crescentemente negativa. porque eu comecei a perceber que h,!

via a crise polonesa. que era um fato novo e irresistível e

que tlnhamos de 1evã-lo em consideração. Portanto. era uma

posfção. a meu ver. pragmática e não ideológica. Espero que

esta minha resposta lhe possa satiSfazer.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Então

não se tratando de nenhuma das quatro alternativas que eu e~

pus. baseado no depoimento do ilustre Embaix.ador, seria lTc..:!.

to concluir que os avisos encaminhados ao Itamarati para que

não se realizassem negócios ertlm porque havia. entre aspas,

conforme V. Exa. dfz, algo de podre. Veja bem, nem todo ne

gócio com juros subsidiados configura algo de podre.

EMBRAER. por exemplo, sõ VenCl'e a juros subsidiados. Não sei.

ignoro se tl EMBRAER vendeu algum produto para a Polônia.

V. Exa., durante todos os anos em que serviu como embaixi'l

dor, nunca presenciou algum negócio com juros subsidiados em

que não houvesse algo de podre?

não era po\" ser um pa1's comunista industrializado nem por ser

um país falido. nada daquilo.

O SR. DEPOENTE (José Oswaldo de Meira PennaJ

Por ser um país fa1 ido. sim. Quan~~, se faz negócio com um

pa1's falido. não ê normal, hâ algo anormal. A minha dedução

ii essa. Com um pah em estado de anarquia. com Um país fa1.:!.

do e ameaçado de intervenção estrangeira. é um risco eXCes

sivo. Todo negócio tem Ullla certa dose de risco. Quando se

começa a tomar riscos desse tipo. que são~ evidentemente, e25,

cessivos. tenho que procurar uma razão para tal. Qual é a

causa de se teimar? Foi mais uma teimosia. A teimosia era

grande que chegávamos ã conclusão de que havia. como eu dis

se. algo de p~dre - aí. no caso. não no reino da Dinamarca,

ma.s na República Socialista Popular da Polônia.

(Apa~teante não identificado) - Ou da SEPLAN.

O SR. OEPUTAOO FL~VIo BIERRENBACH - conside

rando também que V. Exa. dfsse que esse negócio estava por

conta das autoridades financeiras. eu gostaria de me repor

tartlr ã opinião que foi manifestada aqui pelo Sr. Carlos

V1acava. Diretor da Carteira de Comercio Exterior. CACEX. p.!:!.

blicada pela "Folha de S. paulo". no dia 26 de agosto. na ül

ti ma sexta-feira, em que ele dizia o seguinte: I1 O Governo

brasileiro correu risco político de vender para a Polônia.sem

prever que el a quebrari a." V. Exa. acha Que as autori dades

financeiras que estavam encarregadas desse negócio não sa

b1am que a Polônia ia quebrar. que se tratava de um pa'i"s fa

lido. conforme disse V. Exa.?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Eu creio que a realidade dessa falência polonesa se colocou

AO lIês de abril ou maio de 1981. quando houve as duas prime!

ris promissórias de 43 mi1hões de dõlares que não foram pa

gas. Por aquela época, a desagregaçio °di economia polonesa

jã era de tal ordem que era claro que havia uma falência. Eu

não sei a que data se refere o Sr. Viacava. De modo que de

pende muito da data a que ele se referiu. Eu ct"eio que,

partir de princípios de 1981, sobretudo a parti-r dessa data

espec1'fica desses 43 milhões de dõ1ar:es. não cabia mais ao

o SR. DEPOENTE (José Oswaldo de Meira Penna)

Repito o que eu disse. Naturalmente. por dedução, eu che

guei ã conclusão de que havia algo que não era normal nisso

tudo.

nunca houve eleição de espécie alguma. O que se sabe, na P.Q.

lônia. é que o Solidariedade chegou a ter 12 milhões de mem

bros. numa população de 35 milhões. V. Eu.• junta as famí

1ias. os parentes, e i1 popul ação intei ra. Não eram só ope

rãrios. Eram intelectuais. profiSSionais liber~is. eram caE!

poneses donos I de terra. que ê uma toi sa tambem mui tas vezeS

esquecida - 70% da agricultura polonesa esti emomãos priva-

dete europeu. Quer dizer.considero que a minha posição

o SR. OEPUTAOO FL~VlO BIERREHBACH - V. Exa.

não cons1dera o Brasil um pa'fs socialista?

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Deputado. e sabido que 60 a 70% da economia braSileira jã e,!.

tio nas mãos do Estado. O que e isso. se não socialização?

V. Exa. sabe que é muito mais. Na Noruega. que era um paIs

que foi dirigido durante quarenta anos, por exemplo, por um

partido trabalhista, e na SUecia. qUe está novalRente sob as

direções de um partido socialista. do Sr. Olaf Palme. a in

tervenção do Estado na economia e da ordem apenas de 10

20%. Quer dizer. o que e o socialismo, por definição? Ali

ás. lendo Marx. V. Exa. poderá' constatar que socialismo é a

socialização dos meios: de produção.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - A defini

ção de V. EXil. e absolutamente original. V. Exa. acabou por

não responde\" ã minha pergunta. Eu gos.taria de insistir ne

la: se Os avisos que V. Exa. enviou. encaminhou ao Itamara

ti. contrariamente ã real ização desses negõcios. foram base!

dos no pressuposto de ser a Polônia um pais comuniSta indus

trializado. Um paTs falido. uma burocracfa despótica. ou um

pa1's invadido por duas divisões soviéticas?

sões soviéticas em seu territõrio? Todas essas expressões f~

ram utilizadas no depoimento do ilustre Embaixador.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado, eu lhe agradeço °muito ti. pergunta. Quero sa

lientar que não foi voluntariamente que dei minha opinião s.2,

bre pol1'tica externa. Fiz um esforço desesperado para não

dar opinião. insistindo que não estava--dentro do tema da Co

.issão Parlamentar de Inquérito. Foram vãrios Deputados,. cE,

legas seus. que começaram a insistir, inclusive o nobre Re

lator 1ator deste Comitê que insistiu para que eu desse opi

nião. dizendo que a minha opinião seria ütil para o Comité.

Diante dessa insistência e obrigado pelos regu1 amentos de u

Illa Comissão de Inquérito, dei minha opinião. insistindo sem~

pre que era uma opini'ão pessoal e que não teria interesse

maior sobre isso. Essas minhas opiniões sobre política ex-

o terna. Como disse. manifestei-as em livros que escrevi.

comecei minha e}<posição dizendo que fui Secretãrio-Geral -A!:!

junto para Negõcios da Europa Oriental e Leste. portanto.re!

ponsâve1 por isso, e era uma opinião pragmâtica. Lendo

meu 1i vro - têrei muito prazer em oferecê-lo - V. Exa. ve

ri que era: uma posição ~ragmãtica. Fui favorável naquela é

poca. em 1966/1967. ao desenvolvimento do comercio com o Le~
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·Católico. Quer dizer» o socialismo na Polônia e bem

dições de vida do nOSSO povo. Era'iss~. Sr. P~esidente

Sr. Embaixador.

ros Deputados componentes desta Comissão, porque'. realmente,

S. EXas. esperavam» como nõs esperãvamos~ poder colher do

depQi1l'i~nto do eminente Emba.ixador informações mais positivas

e concretas para o desenvolvimento dp ·nosso trabalho. Evi-

o próprio regime socialista polonês, que. aliás, e um soci2.

lismo até bem suave, porque o próprio Embaixador colocou aí

que 70~ dos camponeses» inclusive, têm a sua atividade priv!

tizada» não foi socializada aquela área. E o Sr. Embaixador

sabe perfeitamente que a Polônia e um Estado eminentemente

fazemosespoliador-explorador» nem do Segundo Mundo. Nãs

guerreira. Realmente, antes de nos preocuparmos concretame.!!.

te com as condições de vida e de saúde e de trabalho dentro

da Polônia» que hoje são boas em relação ao nosso País, nós

não a podemos criticar da maneira Que foi criticada aqui, se

nós, internamente, não resol Vemos esses prob lemas fundamen

tais~ que na Polônia já'foram resolvidos, Então~ aqui nesta

CPI não cabe... E sã faço essa intervenção em função das c.2,.

locaçeos do Sr. Embaixador. Não pretendia jamais colocar e!,

sas questões aqui ~ mas o Sr. Embaixador» ao inves de apontar'

nomes. pessoas~ entidades responsáveis pelo desmando, que eu

acredito deve ter havido» S. Exa. simplesmente procurou de

senvolver uma política realmente contrãria ao nosso País,

contrãria ã política externa independente do Itamarati» que

e uma das únic.as coisas boas que se mantêm de pê neste País,

a política externa independente terceiro-mundista. E por que

tem que ser terceiro-mundista? Porque nosso País faz parte

do Terceiro Mundo. Nõs não fazemos parte do Primeiro Mundo

generis. Talvez fossem essas as razões que levaram os paí

seS ocidentais» e. talvez, aí até o nosso próprio País,

ter Um comportamento de 1ançar dól ares para, supos tamente ,d~

senvolver~ muito mais do que jã e!>tava, a economia polonesa.

Evidentemente, eles, aí, deram com os burros nãgua. Realmen-.

te. não Conseguiram endividar-se. E. com eSSe endividamento.

eles~ realmente. resolveram uma coisa: resolveram ter qtle

exportar gêneros que» justamente» vinham em favor da alimen

tação do seu povo. A questão da exportação de gêneros que

eram para seu consumo interno e tiveram que Ser exportados,

tiveram que ser vendidos. para pagar justamente uma dívida~

a pretexto de desenvolver muito mais a sociedade polonesa.

Essa a razão da crise. Agora, o que nos chama muito a aten

ção» aí no caso, é que» se, talvez» na-sua iniciativa lech

Nalesa, do Sindicato Solidariedade, tivesse realmente assumi

do o poder na Polônia... Queríamos saber do Embaixador, se

Lech Wa1esa~ hoje. fosse o Primeiro Ministro, se haveria

mll!smo comportamento do \\0 Estado de S. Paulo"» do Sr. Embai

xador e de outras pessoas que estão fazendo uma campanha an

tipolonesa» uma campanha anti-socialista. uma campanha de d!,

sestabilização da política dentro da Europa. que propõe ago

ra, atraves do Governo Reagan» a colocação de 500 misseis? Q

ma política ofensiva, uma política beliéista, uma política
"

parte do Terceiro Mundo. E se esta.mos -num contexto do Ter

cei ro Mundo, temos que defender a pol íti ca do Terce1 ro Mun

dOI porque é a nossa própria política, Sr. Embaixador. En

tão. neste registro~ gostaria de deixar bem claro aqui que,

antes de criticar um regime que mantem empregado seu povo,

que mant~m seu povo alimentado. em que pese as suas dificul

dades, que mantêm um nível de escolaridade e de educação mui

to superiores ao noSSO ••• Começamos a criticar esse regime.

esse sistema e não tratamoS de defender a melhoria. das con-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Como o nobre Deputado não formulou nenhuma pergunta e como

as considerações de caráter ideolõgico não estão sendo inve2-.

tigadas nesta reunião, pediria que nos fixássemos, daqui pa-

ra a frente» nas investigaçõe:.: objetivas, por'que temos uma

tarefa e estamos dispostos a cumpri-la, despreocupados das

convicções individuais de cada um, inclusive em democrático

respeito ã posição, seja de direita ou de esquerda. de qual

quer depoente que venha a esta Comissão. Quero conceder

palavra ao Deputado Genebaldo Correia. que se acha inscrito

para inquirir, com as minhas desculpas por não ter notado a

sua inscrição anteriormente.

/0 SR. OEPUTADO GENEBALOO CORREIA - Sr. Pre-

,sidente. Sr. Embaixador, e normal a i.rritação dos companhei-

na a defender os Estados socialistas. a comunidade socialis

ta, o Leste europeu. Então» é evidente que o Estado polonês

vai defender-se. O Estado polonês não vai permitir que alei

vosias capitalistas ocidentais que procuraram-,' deliberadame!!,

te~ intervir economicamente. aproveitandoMse de fraquezas do

Chefe do Partido Cominista» na ocasiáo~ no poder... Então.

esse afluxo de dõlares, mais de vinte bilhões de dõlares» 1.2

ram lançados deliberadamente na PO,lõn1a. para desestabilizar

Banco Central, e, no dia 22 de setembro, José Carlos Madeira

Serrano, da Divisão Jl:rea Externa do BACEN. Eram as comunic!

ções que gostaria de fazer a V. Exas. Amanhã, comunicarei.

ao final da reunião quando convocar, porque o Professor Lu

ciano Coutinho serã ouvido na reunião de amanhã.

trezentos poloneses fonm assassinados; o Sr. Embaixador não

se revelou. em nenhum momento triste, abismado com a mortal,i

da de infantil na nossa Pãtria, no Brasil, que atinge a qui

nhentas mil crianças, meio milhão de •.~~ianças num ano, real ..

mente fruto de uma política altamente nefasta aos interesses

do povo brasíleiro, da qual O Sr. Embaixador é um dos seUS

representantes, a nível internacional. E evidente que o ge ..

nocídio da política econômica que levou o nosso País a esse

patamar ê de uma violência inominâve1. Ag?ra, com relação ã

Polônia, todos nós sabemos que a Polônia fica numa posição

'estrategica dentro da Europa. Foi através da Polônia que se

realizou a invasão da União Soviética. A União Soviética t.!,

ve vinte milhões de baixas entre mortos. feridos e aleija ..

dos» fruto da violência genocida hi:tleriana contra o social!!

mo naquela nação. t evidente que as relações que gerem os

Estados socialistas são do internacionalismo pro1eíãrio. Is ..

so quer dizer ••• E eu digo. afirmo isso, porque o Sr. Embaj.

xador colocou que havia duas divisões soviéticas na Polônia.

E existem outras tantas divisões polonesas na Europa Orien

tal, Existem batalhões, regimento~, enfim, divisões na Ale

K1anha Oriental na Romênia. na Bulgãria» na Hungria, e assim»

eles» sucessivamente, se cobrel'll. A relação socialista e uma

relação de fraternidade e de defesa. O Sr. Embaixador deve

conhecer o Pacto de Varsõvia. O Pactõ-de Varsóvia se desti-

O SR. OEPUTAOO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Pre-

(Aparteante não identificado) - Sr. Presi

dente. eu apenas queria, ainda antes de passarmos ã: reunião

secreta. dizer que o depoimento trazido pelo ilustre Embai-

sidente, Sr. Embaixador, a noção que nós ternos. ao concluir

esta primeira fase do depoimento, e de que ficou realmente

mui'to a desejar. Esperãvamos qUe~ em função da desenvoltura

xador Meira Penna parece-me que procurou contornar a questão

central para a qual oSr. Embaixador foi convocado a esta r~

nião. O Sr. Embaixador veio ate esta Comis~ão Parlamentar de

Inquérito para, em resumo, dizer qu.~, desconhece muito o pro

blema das " po10netas" e das pessoas que possam ser respon

sabilizadas por essa prâtica, que todos nóS sabemos. por de

nüncias do jornal "O Estado de S. Paulo". acabou enriquecen

do alguns funcionãrios e empresas das quais el,es faziam par-.

te. E lamento que o Sr. Embaixador se tenha valido dessa o

portunidade para torpedear a política externa do Itamarati,

se tenha valido desse episódio para fazer ala~de de suas p~

sições ideolõgicas contrárias â orientação de política ex"

terna que vem sendo adota?a pelo Itamar-ati e tambêm lamento

que S. Exa. se tenha valido dessa oportunidade ate para mos

trar certa des vença pessoal com o Ministrp Saraiva Guerrei

ro, que S. Exa.» sutilmente. colocou numa resposta a uma p~

gunta mi nha. Entendo que não recebemos nenhuma informação

sobre responsabilidade nominais e pessoais no escândalo das

upoloneta,>", inclusive S. Exa procurou evit<::r toda e qual

quer informação que dissesse respeito ao envolvimento da Se

cretaria do Planejamento e do seu atual Secretãrio» Flávio

Pêc.ora, na questão das negocii\ções COm a Polônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Exa Ol Deputado Jacques D'Ornellas.

com que o nosso Embaixador tem-se revelado junto ã imprensa,

aos meios de comunicação, S. Exa., nesta CPI, que ê uma Co

missão destinada a apurar concretamente as responsabilida

des realmente assumisse posições dando~·nomes, dados e defi

nisse responsabilídades. E o que nós vimos aqui. desgraçad,!

mente, foi o Sr. Embaixador adotando Uma postura anti-socia

lista, anti-sovietica. antipolonesa e antidemocrãtica. O Sr.

Embaixador citou cifras, dados, da questão de Gdansk, onde

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Ilustres membros da Comissão, nós temos que, daqui a pouco,

participar da reunião reservada. Antes disso, quero anun M

ciar datas e nomes que serão convocados para as próximas re.!!.

niões. No dia 13 de setembro. nós ouviremos o Embaixador J.2,.

se Botafogo; no dia 15 de setembro, o Coronel Raimundo Sara!

Vi'!. Húrtins; no dia 20 de setembro~ Gilberto Carvalho, ex

Chefe da Divisão de Ba1 anço de Pagamentos do Governo Geisel,

O SR. OEPUTADO FLAVIO BIERRENBACH - Mas a

brigado.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Foi

no Governo Juscelino Kubitschek.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Não, acho que foi no governo de Getúlio. Vargas.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Hery)- Não,

foi no Governo Juscelino Kubtschek, quando foi pedida 'a cas

sação do Deputado Carlos Lacerda por haver revelado esses c§.

digos. Foi no GoVerno Juscelino Kubitschek.

O SR. DEPOENTE (Jose oswaldo de Meira. Penna)-

Pode ser.

pergunta que lhe fiz foi muito específica. Gostaria de sa

ber se essa ameaça diz respeito justamente ã segurança de i.!!.

formações ci fradas ou de outra indol e.

O SR. DEPOENTE (Jose Oswaldo de Meira Penna)

Hão sei se a ameaça teve relação com isso ou se foi, de uma

maneira mais geral. relacionada com a minha postura, quer di

zer» denunciando uma política errada. Isso Só poderia ser

respondido pela pessoa não que me fez ameaças, mas que suge

ri u uma ameaça.

tanto os mil itares como os diplomatas são obrigados a guar

dar realmente reserva" sigilo de certas informações~ ainda

que aposentados ou reformados: A ameaça que teria sido fei

ta a V. Exa., Sr. Embaixador, diz ,:espeito a alguma informa

ção dessa natureza_ sujeita a sigilo por força de Lei?

O SR. DEPOENTE (José oswaldo de Meira Penna)

Deputado, dã a impressão de que V. Exa. estaria encampando a

observação do Embaixador Botafogo, segundo a gual eu sou um

i ndi sei pl i nado e escandaloso.

O SR. OEPUTADO FLAVIO BIERRENBACH - A1>solut,;,

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) -PÕ!'

que eu assisti aos trabalhos, eu era jornalista, e quem fa

zia as denúncias era o Deputado Vieira de Melo e se defendeu

o Deputado Carlos Lacerda e a Câmara negou a cassação do ma!}.

dato.

mente, eu não costumo encampar esse tipo de observação . e,

quando encampo, afirmo de público.

O SR. DEPOENTE(Josê oswaldo de Meira Penna) -

Naturalmente, a legislação sobre esse tema ê vaga. Eu te-

nho a obrigação de manter sigilo sobre assuntos que possam

meaçãr a segurança nacional. Sou muito consciente disso.

revelação de telegramas secretos ou confidenciais constitui

um crime. Um dos motivos, que não foi mencionado aqui,

porque ameaça a segurança do,:" sistemas criptogrãficoz. V~ E:<8.

talvez, se lembrarã disso, eu Sou velho e me lembro dessas

coisas~ hã muitos anos, por volta dos anos cinqUenta, houve

um famoSO telegrama, mandado pelo Adido Naval do Brasil em

Montevidéo. que foi revelado na Câmara» no tempo da Presidê.!!.

cia de Getülio Vargas, pelo então Deputado Carlos Lacerda.

Houve um escândalo extraordinãrio por causa disso. Houve um

processo mesmo para expulsã-lo por haver ameaçado a seg~ran

ça dos códigos do Itamarati. Não sei se V. Exa. se recorda

desse fato» falava-se muito na época. Foi em 1951.

O SR. DEPUTAOO FL~VlO BIERRENBACH - Muito 0-

SR. DEPOENTE (Josê oswaldo de Meira Penna)

Correto. Então, existe esse problema da segurança dos meios

criptogrãficos e existe, evidentemente, o problema da segura!!,.

ça'da substância de negociações e de coísas assim» q\le eu

não poderei, jamais, revelar. Quer dizer. a minha relutân

cia por exemplo, na questão de como é que eu fui ameaçado P!t

la Lei de Segurança tem a ver com isso. Eu aí es'tou entre

dois fogos. Agora, eu acho que» depois de aposentado» sou

perfeitamente livre pua criticar a política externa brasi

leira como um qualquer, sou um cidadão que tem direito de f!'

zer as suas críticas, contanto, evidentemente, que não amea

ce a segurança da documentação. a segurança da política bra

sileira. O que vale é a minha opinião pessoal.
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ra defender o interesse da Pãtria, porque, neste instante,e!

!ias operações imp1 i cam perdas para o Brasil. ' Por dever de

patriotismo. devemos contribuir COm o nO!iSO depoimento pes

soal, nossa informação pessoal. Não ,estamos aqui - pelo me-

homem do povo em determinada região deste País - e Y. Exa.

não tome isso COmO ofensa. e apenas a.1go pitoresco, atê para

quebrar a tensão do ambiente em que estamos vivendo - V. Exa.

se comportou aqui como um bagre ensaboado. a todo instante

nós querendo segurar, ou colher alguma coisa e V. EXa. fugi!!.

participar de todas as suas atividades, para que se investi

gue o fato e que essa investigação possa servir de exemplo

para evitar corrupções dessa natureza. Sr. Embaixador. gos

taria: de ver se conseguia. neste fina1, saber de V. Exa. se

lhe foram omitidas informações que lhe deveriam ser presta

das como Embaixador em Varsõvia?~·

era dever do Itamarati acompanhar essas negociaçõe!> ,e V.Exa.,

como representante do Brasil enf'lfarsõviA, não foi informado,

ti. partir dai a suspeita se justifica. Acho que V. Exa os co

mo patriota, deveria dizer: llNão. Foram omitida!> informa

ções e entendo que essa omissão foi porque estavam sendo re,!

lizados negócios escusos ou contrãrios aos interesses da pá-

Srs.

Ten a paI avra \'. Exa.. , pela. ordem.

,
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

ço a palavra., pela ordem.

o SR. DEPUTADO HELIO DUQUE - Sr. Presidente, p~

reunião anterior.)

Depoente: LUCIANO COUTINHO
Professor da UNICAMP

5' REUNIÃO, REALIZADA EM 31-8-85

cordos assinados pelo Brasil com o Fundo Monetãrio Interna

cional. que abrem mão da soberania nacional, uma política

de traição nacional. Estamos aqui. com a postura com a ati

tude e com a responsabilidade que temos, para apurar os fa-

brasileiro, tendo em vist:l a5 nego :,<lÇ?~S com" FUI. OU\"ll'!:

mos hoje o depoinento do Sr. l'uciano Coutinho, Profc..;~ar da

Universidade de Campinas, Doutor em Ecoflonia pela Universic.~

de de Co-rnell. Estados Unidos, com várias ob:-as publicc,eas s2

bre Economia. sendo, pois, figura das pais quaÚ.íicad<J.s na

área ;niversit;Íria deste País. Antes, poró'm. a Sra. Sccrl:t!

ria. procederá ã leitura da nta da sessão an,terio.:.

(l! lida e aprovada. sem restTições o n ata da

E bom que se esclareça melhor; Foi envocado o as'pecto da

Polônia, tendo em vista as considerações publicamente jã fe.!.

tas pelo depoente ã imprensa brasileira. Evidentemente,

oficio fazia menção ã investigação a· qu-e esta Comissão se

propõe, no sentido generico da sua missão. Sendo as!>im,

apenas para esclarecer o porque da colocação. no ofício, da

questão polonesa. E em razão da posição pública jã assumi

da pelo depoente. Pediria que prosseguíssemos os trabalhos

em sessão reservada. Agradeceria a gentileza dos presentes

de se retirarem deste recinto, a fim de que possamos conti-

o SR. PRESIDENTE (J?eputado Al,z:l.car Furtado) 

Havendo número legal, decla.ro abertos os tra.balhos desta Te~

nino da Comissão Pnr!3J1lentnr de Inquérito destinada 2. apuro..

a.s causas. e conseql1ênci ~s do elevado endi \'idamento externo

tos. Acho que esh e a nossa responsabil idade. Exatamente

por isso. Sr. Presidente, para que não volte a ocorrer. em

novas reuniões da CPI~ o que ocorreu hoje. uma pessoa que. na

verdade, não trouxe praticamente subsídio nenhum para o fun

ci onamento desta CP I, que se portou Como um bagre ensaboado,

como foi dito aqui, quero primeiro úm esclarecimento. Gosta

ria: de saber se, no ofTcfa que foi enviado. na convocatõria.

havia uma referência para que o depoimento fosse, finica e e!

clusivamente, sobre a questão do caso da Polõnia?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alenca~ Furtado) -

Estou sendo informado de que sim.

(Aparteante não 'identificado) - Então, tenho

uma proposta a fazer. r a de que, nas próximas convocatõ

rias. se localize o problema, mas se loca.1ize tambem as que,!

tões relacionada!> ao endividamente externo e ao problema dos

acordos com o FHI. Não podemos aceitar, na medida em que o

nosso objetivo aqui e apurar as causas e conseqtJencias da dI

vida externa e dos acordos com o FMI. que qualquer depoente

venh~ aqui e, com base no argumento de que não foi convocado

para depor sobre tal ou tal questão. procure e!>cudar-se nes

se argumento. para não responder às questões que são levan

tadas. Quero fazer uma proposta ao Sr. Presidente, a esta

Comissão, para que, a partir de agora, todas as convocações

sejam em função do programa mais específico, mas qüe se dei

se claro, na convocação, que ele tamb€m estã sendo convocado

para responder questões relacionadas com a dívida externa e

com os acordos relacionados com o FMI.

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Exa.

(Aparteante não identificado) - Antes do pe

dido de esclarecimento, gostaria que o Sr. Embaixador saísse

daqui com a clara convicção de que esta CPI estã com o obje

tivo de investigar as causas e conseql.lências da dívida exte!.

na brasileira, em que o problema da Polõnia ã um aspecto de

uma questão muito mal!; geral e muito mais profunda, que são

os 100 bilhões de dívida externa brasileira e os lesivos a-

Deputados, tanto os que compõem a CPI como aqueles que não a

compõem. Aos jornalistas, peço que se posicionem fora do r!

cinto.

.nuar nOS$a tarefa. Evidentemente, exceção feita aos

um

COMEXPORT

to estã muito nisto. Achava que tudo era resultado de

ciados por V. Exa, teria sido feita para que a

o SR. DEPOENTE (Jose Osvaldo de Meit"a Penna)

Sr. Deputado, a cifra de 70 milhões. eu a tenho da leitura

do relatório da SEPLAN. que fiZ domingo passado. Não tinha

conhecimento dis!>o anteriormente •.05 '70 milhões de dõlares,

pelo relatório da SEPLAN, se referem às vendas efetuadas pe

la COMEXPORT em tres ou quatro anos, tanto quanto eU me lem-

(Aparteante não identificado) - Gostaria de

usar a palavra para um pedido de escla~ecimento.

cipava normalmente dos negócios anteriores que redundaram n.!

quele bilhão de dólares que jã estava do saldo anterior. Se

ela. não participava das anteriores e participou dessa, fica

claro que essa complementação, contrariando interesses denu~

bro, não estou de posse do documento, anteriormente a eSSes

468 milhões de dõlares. Portanto, os 70 milhões de dõlares

não são uma porcentagem dos 468 milhões. r um total de ope

rações. efetuadas pela COMEXPORT no decurso de três anos. Pa

ra dizer com franqueza, não sei, nestes 468 milhões de dõla

res,o qual e o papel da COMEXPORT. Não tenho dados para po

der informar.

pudesse realizar essa operação de 70 milhões de dõ1ares. Aí

se estabeleceria. logica.mente, a ligação com seus diretores,

diretos ou indiretos. De maneira que pergunto a V. Exa. se

tem condições de informar se ela já participava das opera

ções anteriores de um bilhão de dõlares ou se participou ap~

nas com 70 milhões desses 468 milhões.

D SR. DEPUTADO GENEBALOO CORRqA - A última

pergunta. para concluir, Sr. Embaixador. r fundamental para

esta Comissão saber se a complementação das negociações el?

torno de 46B milhões de dõlares foi feita apenas para aten

der aos interesses da CO~IEXPORT oU se essa empresa jã parti-

o SR. DEPUTADD GENEBALDO CORREIA - Como Em-

baiXador em Varsóvia, V. EXIJ. teria o 'direito de saber des ..

se constitu'fa sobretudo de Deputados da Oposição. Estou ve!!.

do um apoio de Deputados da Oposição ã p01ítica ex.terna bra

sileira. que ê uma polTtica fundamental do Governo atual. Oe

maneira que quero crer com isso que V. Exas. apoiam o Gover-

no na sua posição. Registro isso. pois ê importante. inclu

sive para a minha prõpria postura. Quanto ã pergunta espec!

fica. lembro aquela história de um advogado que. estava muito

entusiasmado e virou-se para o Juiz e ·disse: ltMeretíssimo,

quero oferecer as opiniões sobre as quais es~ão baseados os

meus fatos. "Parte de opinião para, depois, ter fatos. Ga

ranto. a minha marginalização foi uma margin-alização indivi

dual. Em todas as missões havia membros I funcionãrios do M.i
nistêrio das Relações Exteriores. Hão sei ate que grau

Itamarati foi marginal izado.

sas operações?

o SR. DEPOENTE (José Oswa1do de 'Meira Penna)~

Eram negõcios de caráter econômico, saldos e coisas assim.

Creio que deveria ter recebido essas informações. De qúem?

Do Ministerio das Relações Exteriores. Se o f.iinisterio das

Relações Exteriores não me deu essas dac.:os, V. Exas. terão

que perguntar às: autoridades do Ministerio das Relações Ex

teriores por que não me forneceram estes dados. Os dados·ti

nham que $er fornecidos pelo Ministerio das Relações Exteri2,

res. Se não me foram fornecidos e porque o Ministerio das

Relações Ex.teriore!> achava que não cabia, no caso, fornecer

me esses dados. presumivelmente pensando que não sóu um esp!,.

cialista em economia. em finanças. estava lã para informar

sobre política. Então, o que valia eram as minhas informa

ções políticas e não a opinião que por acaso pudesse ter em

matéria de finanças. A raiz, evidentemente. do meu desgo~

complexo em que o elemento político era essencial. Uma vez

que a Crise polonesa era uma crise essencialmente pOlítica,a

minha opinião era importante, porque estava justamente dize!!.

do o risco qUt~ se estava tomando como conseqt.lência de acont~

cimentos po1Tticos. Sobre os dados, não poderei inventar f!,

tos pal·a. satfsfa:z~r a curiosidade dos Srs. Oeputados. Estou

sendo sincero. Não sei nada sobre esses fatos que os Srs.

Deputados estão interessados, não posso ter provas disso. F'~

ram apena$ induções. Tornei isso claro. Não poderei inve~

tal" fatos simplesmente para satisfazer a natural curiosidade

de Vo Exas.

Na

um

contra

pretendo

realmente

do diplomaticamente, como ti do seu dever profissional.

tria". E fundamental para a Comissão saber se

nos eu - participando desta reunião com prevenção

ninguem~ Não sou nem membro desta Comissãol' mas

ção dos companhei ros, V. Exa. se comportou, como di ri a

dentemente. Vo Exa •• Sr. Presidente. esc1a:t'eceu muito bem. A

responsabilidade desta Comissão i enorme, e grande. porque

todos nós estamos aqui imbuídos de espírito público. eHamos

aqui preocupados com questões que dizem respeito ao prõprio

interesse pãtrio. Por que espírito público, Sr. Embaixador?

Porque estão 1a~çados ã suspeição da Nação homens que estão

ã frente da admi ni s tração pub 1 i ca no Bras i1. Conforme V oExa .

disse. estou, por indução, tambem COm a suspeita de que há

algo de podre. mas acho que e dever de todos nós contribuir

para que isso se esclareça definitivamente, para que se

firme o crime que foi praticado. ou que se absolvam as pes

soas que estão injustamente colocadas sob suspeição. por i2,

50, não concordo muito com o comportamento de V. Exa. aqui

se comportou como um exempl ar funcionário do Itamarati, um

homem que estã, ao longo da sua vida. acostumado a re5tlonder

estritamente por aquilo que tem a obrigação de re!>ponder. ou

que tem a documentação em mãos. E acho que V. Exa.. estaria

livre disso, porque, COmo servidor aposentado. Como V. Exa.

chegou a afirmar aqui, e: um homem livre para manifestar

sua opinião pessoal. No entanto, e esta ê a razão .da irrit~

realidade. o que ê importante saber -aqu·i li se houve realmen

te a marginalização de V. Exa. nessas negociações. Em pri

meiro lugar, a questão do companheiro Sebastião Nery. r atr,i

buição do Itamarati acompanhar eSsas negociações ou não e?

V. Exa. diz que não e. que o Itamarati cuida apenas da par

te política. Então. V. Exa. não tinha por que ficar zangado

se informações comerciais lhe fossem omitidas. Se realmente

V. Exa. foi omitido de saber o que devia, se era obrigação

do Ita.marati saber deBas coisas. Ficou parecendo que~ em

determinado momento, V. Exa. desconfiou das operações que e!

tavam sendo realizadas, cumpriu o dever de comunicar ao Mi

nistro-Chefe de Estado e. de certa forma, estava tão Conven~

cido de que estava havendo a1go de podre que chegou a ante

cipar a sua ilPosentadoria. Antecipando a sua aposentadoria~

V. Exa. fugiu da dever profissional de tomar outras atitu

des, fal tou com aque1 e dever que acho que fi patriota e de

f!spTrito público. Todos nós devemos emprestar a nossa cola

boração para punir, levar ã cadeia os que são corruptos e p~

o SR. OEPOENTE (JOSe Oswaldo de Meira Penna)

Sr. Deputado. agradeço, de início, as referencias elogiosas,

inclusive a sua descrição pitoresca da minha atitude. Talvez

seja uma deformação profissional, depois de quarenta e três

anoS de serviço. A sUa opinião. inclusive. contrasta forte

mente com aquela que já" foi dita pelo Embaixador Botafogo a

meu respeito. V. Exa. me definiu mais como Im funcionãrio

disciplinado. O Embaixador Botafogo disse o contrãrio. que

era escandaloso e indisciplinado. Não sei, não faço julga

mento sobre o meu próprio comportamento. O que achei inte

ressante. nessas observaçÇíes feitas por V. Exa. e seus asse.!,

sares, ê que cheguei aqui com a impressão de que a Comissão
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,mora.tõria. de fato, porque, na semana passada,. foI'Jltalizou..st!.

cional - e, sim, atrasa pagamentos de maneira encoberta, de

maneira, eu diria, hum'i1hante para a soberania na~ional.Est!.

mos ~m mora.tória, de fato. Em primeiro lugar. ~orque o pri!!.

cipal não est'â sendo pago desde o início deste ano. em fu!!.

ção de acordo espúrio, <\certado com os próprios credores em

e, hoje. constituem, sem dúvida neuhuma. um dos problemas o,="

quiçá, 'o problema fund3mental que a Nação brasileira enfre!!.

ta: o problema da recessão imposta pela gravíssima ~ituo.çiio

em que se encontra 3. nossn. solvEnci-a. as nossn.s contas exte!

nas. Dito isso. gos.tario. dc entrar no agui e no agora e

discutir .11 situação atua!. A situação atual j â ê de uma mor!

tória de fato, não declarada. Há um calote não assumido, po.!,

q·uc o Brasil já estã, de fato, caloteando, e caloteando por

que não assume forma.lmente a 'respoIl:sabnidade pela decre't!

ção de uma moratória - que ê uma~figura do Direito Intet'n~

ociosocom as· dívidas governamentais. Portanto, creio que

'da drvida.. Gostaria de re~e:rir-me - e tal:,"ez pudesse ser í!!

corporado aos. Anaís e resultados desta Comissão - a um art.!

go que escrevi em setembro de 1981;' intitUlado "Natureza e

Crise do Endividamento Externo", em colaboração com o P!'of.

Luiz Gonzaga de Melo Beluzo, que sOe encontra publicado r..o nQ

mero 2 dt!. "Revi~ta da fundação Pedroso Hortv,". do Pf.1DB. em

que as causas e origens do endividamento c~terno estão cxp1i

cadas com bas't.ante clareza, Ainda muito antes da ruptunl do

.sis.tema internacional, ocorrida depois da moratória mexic;ma,

pOl-tall r O com UJli ano dt'! antecedência., .::.tl".rertí<:.--:lo3,no final d~

quele ·artigo. para .•• Talvez até mé permi~isse ler as conei,!!

sões do artigo, isso jã em 1981. "1 9 ) Não resta dúvicl:::t de

que, pela sua magnitude, o endividamento externo ê hoje um

problema estrutural de naturez'u financeira e, criticamente dE.

pendente da taxa de juros 'internacional. 29 ) A polítícú ort!!.

doxa conservadora dos Estados Unidos, juros elevadíssimos e

endurecimento das políticas do Fundo Monetârio Interriacional

e do Banco Mundial. tende a arrastar; agr3var e apressar

nosso estrangulumento financeiro. podendo ar:rastar-nos li i!!.

solvência - este é um fato objetivo que escapa às intenções

ou ã. vontade das nossas autoridades e dos próprios banquei

ros internacionais. 39) A opção, conformista e recessiva ad~

tada pelo Governo brasileiro constitui um caminho autodesgas

tante. contraditório e ineficaz. _ES"t~ -;õlítica es~â erodind:

profundamente a capacidade fiscal e o raio de manobra do co!!,

junto de instl:umentos de pol!tica econômica. e, <11ém disso I

per~mte e Clube de Par~s, a 5cr.pensão de pag::mentos

fins dOMO passado. Em segundo 1u,;-ar. estamos em mcrató-rill

típica e tecnicamente ca.racterizdda.. porque, desde o dia 29

de julho pa.ssado. não estamos mais 'pagando os juros da dív1:,

da externa. desde o decreto que éentra.lizou as reJ:lessas - c<J.!!!

biais no Banco Central. Est3mo5 e~ moratória, de fatõ, ou eM

situação de calote, porque o p<1ís acumula atrasados comerciai.:.;

que já. ascendem a mais de dois bilhões de dõlares. Estamos em

tende a. empurrar todo o nosso sistema empresarial< nacional e

estatal para a bancarrota. 49) Neste .contexto ,adh:~one..se a

notória :falta de representatividade e de,le~itimidade da p~

líticll govelnamental, notadamente ns sua conduçã.o econâmica,

debilitando, ao limite, a nossa cap3.cidade de negoci3ção e!

terna. A virtuaJidade de uma dibãaZe finatJceira, nestas cond!

ções, não apenas significa um estrangulamento completo na

nossa economia.. mas t<Ullbêm encerra riscos g:avíssimos de um

processo intolerável de desnacionalização. 5,9) A única forma

de o País estar prepa.rado para renegociar ou reescalona-r a

dívida em b2.ses decentes, que niio atentem contra a so~e!'3ni<l

nacional, reside n2 ado:-çic d~ '.!.'Ila nOViJ por iti'ca econômica <:le

recuperação ordenada e equilibrada do crescimento, com amplo

suporte da população e do empresariado nacional. n Quero le!!!.

brar que isso foi escrito em setembro de 1981, e que essas

conclusões. em poucos meses, s-e transformaram em fatos reais

disorti~ se a moratória constitui ou não uma opçio para o

Pais.: Mol'atória já ê um fato incontrastável; o que devemos

disClItir d se eSS;l moratória s'erâ uma moratári:l submissa, h!;!

llilh2J1t~, imposta pelos credores; d'u se será WI'la IlDratôria s~

berana. que resguarde minimamente os interesses da populaçi!o. ,
.e da sociedade brasileira. Este, o foco correto, do meu po!!"

'to de vista, da d~scussão que ~e dev~rin travar nesta CPI.

Portantô, o argumento' que v.em sendo brandido 'por setores co~

O SR. PRESIDSNT,E (Deputado Sebastião Nery) -

o SR. DEPDE.NTE (Luciano Coutinho) - Prometo,

sob palavra de honra I dizer a verdade do que· souber e r.te for

perguntado.

Co:nvido o Deput3do Aldo Arantes páTl'l assomar ã Mesa co:n~ R~

lator-$ubstituto da Comissão. E só temporariamente, para esta

sessão, porque ~epois, na hora em que eu for fazer \) inquér!

to, ele assumirá a Presidência da 'Mesa. Convido' o ilustre D!:,

poente a p:"estar o compromisso regimental, com todos os pr!

sentes de pé.

o SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - G~staria.,

inicialmente" de saup.ar o Congresso Nacional pela feliz ini

c.iativa de in;taul"al" ,UlUa Comissão de Inquérit~ sobre a dív!,

Com a pa~avra. então, o Prof. Luciano Coutinho,-pnra sua cXP2.

siçno.

o deferimento, uma vez que considero o Sr. Presidente da C./!

!:a um repr:esentante de todos os partidos e ~ão mais apenas do

PDS: Era ci registro que queri·a fazer. Nós vamos reagir e não

vamos entregar a. COD1issão facilmente COJ!lO 'eles estão quere!!,

do.

Pelo que nos congratulamos cem V. Exa..

O SR. PRESIDENTE (Deputado A~ença.r Furtado) 

g um ~egistro que rec~lhemos c~m muita satisfação, p~la alt!.

vez do comportamento de V. Exa. Queria convid3.r o Sr. Vlce

Presfdente desta CPI para assu.lJIir os trabalhos desta Presidê!!,

cia. já que tenho que retirar-me, pois preciso viajar.

(Assume a Presidência dos trabalhos' o Sr. Deoutado

Sebastião Nery.)

O SR.' PRESIDENTE (Deputado Sebastião ~er)")

ra compor a Comissão Parlmnentnr de Inquerito desti:n.~,la a

apura; as causas e conseqUênclas do· eleva.do endi'liáamento e~

terno brasileiro I tendo ttm vista as negociações com o Fundo

Monetârio Internacional. Considera esta Presidência que os

efeitos do referido Ofício foram produzidos a partir do mome,!!

to de sua leitura em plenário. Em. llata de 29 decorrente mês.

adita o ofício referido dizendo expressmncntc: 'Tomo ~em orei.

to as indicações dos membros da bancada do PDS para co:npor a

Comi.!isão Parlamentar de inquéii to de~tinadó. a apurar as c,,",!!

o SR.. 'DEPurADO THEODOR[CO FERRAÇO - Sr. Pres!

dent'e, apenas para não ser intempestivo, vou .ser rápido. Cama

V. Exa.• sabe, fui ele!to Presidente de outra CP!.

O SR. PRES!DENTE (Deputado .Alencar Furtado) -

5ns e conseqUências do elevaâo endividamento externo brasl

leiro, tendo em vista as negociações com o Fundo Monetârio

Internacional. '. Nestas. condições !'- diz a. Presidep.te t Flávio

Marc:l1io _11 estendo preenchidos os requisitos .regimentais. d!:.

firo o requerimento para os devidos 'fi~~. Espera esta Pres!

dência que, n~ devido tempo, seja cú~prido o disposto no 39

do art. 81 do. Regimento Interno por' parte· da Liderança do

PDS. Oficie ..se e publique-se em 13 de agosto de 198.5." Quero

escl~recer ã c-pr que o ·teXl:O que contém o art. 81, § 39 , de!!,

re um prazo de três sessões ao Líder do PDS para recompor a

sua indicação • fazendo novas indicações, novos nomes de Dep!!.·.

tados. Findo e:is.e prazo, o Presidente da Ca.sa, Deputado Flávio

Marcílio, poderá f8ze-lo, ou seja, indicar 05 nomes do POS

para compor esta Comissão.· Era a comunicação que queria. fil:::er

ã. .Casa1 porque reputo de importância para a funcionalid::tde

dos trab,alhos desta Comissão.· Pediria ao Sr. '/ice-Preshiente

desta Comiss'ão •••

Cll. externa e n5 negoci:tções' do acordo com o. FMI· e saudar os

n~bres. P,arlament,:res aqui 'pre~entes. Tentarei, na. medida dos

Jl!l!US conheci.entos, contribuir para. info~â-ios e esclarect

los sobre aquilo qüe estbj'a ao meu ':!c~~e. Não gostari3 - de

.~oaar t~IBPO para expor sobre os ~ntecedentes e origens do e,!!

d~vidamcnto brasileiro, em grande parte desnecessários, visto

que o Brasi! acumulo'u divisas muito além 'da sua necessidade

real de recursos, o que pOderia ser avaliado, pelo seudêfi~it

em conta corrente, excluid.9-, obviamente I o próprio serviço

o SR. DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO - Recebi 0E

te ofício agora. fui comunicado do recebimento do ofício

vou re.:;orrer da decisão do deferiménto do Prcsiden~e Flávio

Marcílio ao Plenârio, uma vez que o art. 27 do Regimento I!!.. ,
terno, em que se baseia o Deputado N:ls0n Marchezan p~ra r2-

tira.r O PDS da Comissão,' fala apenas em Comissões Pcnl!3ncntes,

, não f31a em comissões tempornrias. Além disso, tambêm refutei

EX5!-., al}cx3, cópia do olicio n~ 319, de 29 deste mes,· do Sr.

Líder do ,PDS, n~ qu...l profere o' seguintl.! despacho". A.lltes ~o

'despacho vou ler o ofício. O ofício do Lí~er do PDS, Deputado

Neison Marchezan,· dirigido a P~es.idência da CáJtara dos

Deputedos," é o seguinte: !ls:,.pre5ident~1eJIt aditamento ao ofício n'

302/13, de 22 de agosto do corrente .. desta., LiderançJl:, torno

sea efeito as indicações dos membros da bancada do PDS pz:ra

comp,~r a Comi5sã~ Parlamentar de Inquérito destinada a. ap~

rar as causas e conseqUências do elevado endivid3Illento extc!

no brasileiro, tendo' em visna as negocia.ções com o Fundo M~

netario Internacional, constante de Ofício sem nÚ1ne:ro desta.

de fazer um pedido a V. Exa. para tiue estudasse a. possibi1~

dade - não sei qual a jurisprudência que cstâ sendo tomada. , .
~esta Comissão - tendo em vista uma denúncia que reputamos

que ofende 3. tlignidflJc do povo brns~lei1'0, da l'evist3 "Busínes:.>

~eek". última edição. página 16, e~ que um b~nqucá.ro inteTn~

o SR: PRESIDENTE (Deputado Alencar FU1'tadoJ 

Submeto i di5cus~ão 3S propostas. (~.) Em votação. (~~.)

Aprovadas. Tem c. palav:ra o Sr. Deputado Theodorico Ferrllço.

O SR. DEPUTADO 'THEODORICO FERRAÇO'- Gostaria

o SR. DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO - E tom~u~se

providências. Exatamente. A revista está aí nas ma.os do no~

so com!lanheiro.

o SR. De,PUTADO GENEBALDO CORItEIA - .•• dos tr!.

bõtlhos dOl Comissão. Natura.1TJ.ente,. tttmbêm I) Ministro César Cals

dever:â ser ouvido. uma vez que ch~fiou uma das missões. ti P2.

lõni~. Ao mesmo tempo, sugiro ã CO:;Jissão a convocação do Sr.

Eduardo Carvalho, que foi chefe de uma outra missão também ti

Polôni .:

.e que ele colocou "oportunamente".

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

íormolJ, ont~m, que os loIlnistros :Eicariar.t para o finaL ••

c:lc.:HLl CUJlres~lt que umi~' autoridã.dc gove:"nmaental tc:'ia ~ol!

citl'.do cinqUenta. milhões de dólares para a.utorizar aqui li in!,

talnçiJo de: uma cn~.:l bancária••• Requei:o n V. Exa.., ~a.tura!

mente ouvido o Plenário, que ouçarao..s. o -redator-chefe da r!,

vista, para dizer quem foi o banqueiro; em seguida., que sej a

convocado o banqueiro, para apurarmos isso com o maior rigor

da lei.

o SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - V.' Exa.. i,!!'

A proposta está em discussiib.

o SR. DEPUTADO I1êLIC DUQUE - 31'. presidente. eu

o SR. DEPUTADO THEODORICO FERRAÇO - Não. porque

temos que recorrer ã revista. Está publicada em inglês e t!:.

rã que ser traduzida~ E o último número da revista "Business

•

o SR. PRESIDElI.'1'E (Deputado :Alencar Furtndof 

Está mais fiicil ainda. Então, .5~bmeto a proposta il discussão.

(~.) Em votaç50. (~.) Aprovada. Antes de prossegui!

mos nos nossos trabalhos I e cómo preciso retírar.:m;' d':!sta

reunião por motivo imperioso, tenho uma matérià·que gostaria

antes de re~irar-me, de dar conhecimento ã: Crisii;-' ã Comissão

porque reputo de importância para 2. sua funcionalidu~e. R~c:

hemos d~ Presi,dentc Flávio Marcílio úm ofreio que se c~contr,

vazado nos seguintes tcrmos- "Sr. Pl"e5id~nte I encaminho a V

q'4erin propD1:, par;. a anel1da d~ fut:urtls CO.õlYoc~çães. que, em

data. n ser definiti.3., opnr'!:un;1r.Jente, comp2.recesse a esta CPI o

S~. Ministro das P.~laç5cs Extel'i0I:cs, Saraiva ~uerreiro.Acho.

tal convocação um fato imp~rativo, " ~?b,~~tUdo se considera,!

~os a linha de depoimell"tos oelJrridos ontem e ou~ros que se

seguirão, dentre os quais, segundo pude deduzir, o do Emba!

xador Botafogo Gonçnlves.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Fu~tado) -

l'leek", página. 16.

O SR. PRESIDENTE (Deputado A5.encar Furtado) 

Eu pediria ã Secretária que diligenciasse .••

o SR. PRES1DENTE (Deputado Al;ncar Furtado) 

Eu 'perguntaria apenas ao ilustre Deputado se pode nominal' o

responsável pela matéria.

.Liderança; datado de 17 1ie maio do corrente ano. Na oportun!

dade aguardo suas providências e renovo os protestos de est!

ma.e consider3ção'. Nelson Marchezan." O Presidente da Casn.,

então, exarou o seguin1:e despacho: "Pelo Oficio ~' 312., óe

2Z de, agosto do corrente, requer o nobre Líder do ,PDS que .s!

ja considerado sem efeito o Ofício dessa Liderança, datado

de ,17 de maio do corrente ano, indicando os m~mbros cb PDS p!



06a Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Setembro de 1985

que se implantasse um racionmnento irracional e sim apenas

ses do mundo são muitas quanto ao perigo de se superestimar

UllUl incisiva e agressiva política de economia de combust!veis.

Além disso. salvo ;1 ocorrência de um acidente político nos

particularmente, ao mercado nOl"te-anericaneo, que vem sendo

objeto· cresc~nte de pressões protecionis;:~s.. Assim, se1'i.a i.!!.

..:no, ':::1nos próximos três anos, crescimento médio de 9t

vez maior da produção brasileira. E ;l manutenção de um teto

tão baixo sõ seria compatível com o agravamento sem precede!!.

tes da recessão econômica. Prevejo também .que as importações

de petróleo deveriam ser contidns em t.ermos nominais. Cons!

dera isso viâvel por duas razões:. ~m primeiro 1ugal·, porque,

apesar da.s crfticas dos setores mais retrógra.dos li desnaci!!.

"nalizantes deste Paí;;, liderados p~lo Senador Roberto Campos.

a PETROBRÁS tem sido bem sucedida, nos últimos tempos,JUl pro~

'pecçio de petróleo e no aumento da produção nacional desse

produto, 3. um custo bastante razoável E!m termos de unidade de.

barril produzido .. Na verdade, a PETROBIt"iS, como todossaba.r.os,

demorou muito a àltl!rar as suas prioridades. roe.s, quando

fez, obteve sucesso e de maneira. muito ma.is eficiente do que

as empresas estrangeiras. que, sob contratos de risco, ate: o

momento nadA apresentaram de positivo no que se Tefe:-e ::. of3!.

ta'nova de petróleo. Portanto, acreditando no, esforço da

PETROBRÃS em 3.U!llentll~ a p2.!'d cipnçn.o da ?;'Jduç3.o nacional e

teiramentc desarrazoado prever taxas eX:lgerad:uliente otimistas

para o crescimento das exportações brasileira.s nos próximos

anos. Portanto, a promessa de realizar st;lperávits de elevada

magnitude, diante desse racioc!nio, só podcr~a ser víabiliz~

da se a.s importações b:-asileiras clJrJtinu<:tssem contij.1s nesse

nível absuTdamente bnbc.o. inc·lusive se o comptnarmos com as,
importações antcrio"!-es, quando a ec:onomi:l. já estava em rece.!

sio, em 1981 e.1982.' Ess:ls importaçocs leva:rão ã exaustão dos

estoques de IDntê:rias-primüs essenciais c ã para.lisação cada

importações, de fOT1:la a que O: superáVit ;;oll:orcial brasileiro,

ao invês de pUlar, de seis para 'treze ou quatorze bilhões de

dóla.res, como querem os banqueiros internacionais e aceita

passivamente pelo Governo brasileiro..• -evolua de forma ma.is

lenta, porém compatível com a retomada do crescimento econ~

mico. Esse é um ponto fundamental, porque a geração de sup!.

rávits da magnitude prevista pelo Governo, diant~ das dif.,!.

culdades de exportações que fatalJ:lente iremos encontrar, dif~

cl11da,des essas que vêm do fato de que, os mercados do Terce.!

TO "tunda e da própria área socialista ~st3o todos insolve!!.

tes e desempenharam um papel fundamental pera a.s exportações

braSileiras nos últimos anos e dos quais não se pode esperar

quase nada .... Portanto, o cresc.imento das nossas exportaç.ões

fiç:a na dependência quase exclusiva da recuperação do preço

das 'nossas maté:da:.;-prim:::.s - preços esses que siio controlados,

ou por multinacionais, ou pelos governos ~os países desenvo..!.

vidas - e do acesso aos mercados dos países desenvolvidos e,

<I recuperação da economia intel'nacional ~ •• Supondo-se, por

tanto, una ~"cuper2.ç50 moderadil de economia internacional. ti

qual o Brasil pode acompanho.r. no se:ltpo de 1m au.':lento mod~

rado das suas exportações, poderíamos prever tim crescine-nto

cauteloso e relativ2JIlente lento das exportnçôes brasiJ.ciras

no esforço nacional pa.ra a. produção de combus~iveis líquidos,

a.trtLV"i5~ do PrlJgraJlla do ;\lcOQl, que ce.:. tar.!.<:<nte tlierece r~paTQ::;,

mas qu·c é absolutamente necessário diante :das dif"iculdndes do

nosso ba.lanço do, pagarcentos••• So::mndo-se o ~sforço da. rETROB[l~S

.ao. do Programo. do ;\lcoo1, e se este País adota5s~ uma p~liti

. ca de cnv('rgadur~ de substitui1;ão de combus'tlveis Í1:lpol"tados

por enorgi~ elétrica, particularmente no q~e toca ao t:ran!

porte coletivo urbano, que, em pouco tempo, poderia ser e1~

.trificnuo om gr~nde escala., as importações de petrólc'o pod!:.

riam ser contidas em termos nominnis; sem a necessidade de

temos nomimus, o que signJ.firaria um cresciM~nto rea.l

3 a 4'l." 'no volume del expoytaçõos. Trata-se, por:tanto, de umn.

projeção c:l.utelosal!lente realiz3.da. De outro la.do, como não

podemos ndmit ir a continuidnde do processo recessivo, Ü sbs9..

. lut3.l!Iente necessário prever qúe as importações bra.sileiras

vaI tem a crescer de mar:cira n acompanhar minimamente as nE.

cessidades do crescimento econômico. Isso, dentro de Ur.la po, -
1íticn seletiva e inteligcn'te de controlQ de impoTtações, :nas

que niio prejudique a retomada do ~rescimQnto econômico. E. p!

ra tal, estou projetando um crescimento paraiclo das nossas

de dólares em 1985, de forma que fique assegurado o pagar.le~

to efetivo-de metade ou, possívellllente, mais da metade à01lloB,

tante de juros vincendos neste's dois próximos anos. Em outr3S

palavras, os banqueiros querem imp6r-nos a real izr.ção tio um

superávit que implicaria um esforço absolutamente penoso e de;!.,
gastante. de forma que esse superáVit soja transferido para

o exterior, para remunerar os seus empréstimos, antes que ~ e

este ponto reputo como crucial em meu depoimento - o País r!:

cimeTI:10 econômico; c, er.l segundo, a recuperação das =eserY'2S

naciOJll3.is de divisas. Neste exercício, busquei verificar se

e como. do P.Juto de visto. t~cnico, seri.: possíval .;on~ilinr

dais \1'"bjctivos- dentTo de um programa 2.1tern2.tivo a ser col~

cada .. a .eu licor, como base m!'nima par~ negociação cem o Fu.!!

do Mometãdo Tnternacional e com os credores internacionais.

Gostada de pedir licença pará usar o retroproj ctar e expl!

car, de f.orma mais íic~l, at:::-avês .das tabelas, como se pod~

ria conciliar essas duns diretrizes. Q~ dados até 1932 aqui

apresentados correspondent aos dados oficiais do B:mco' Central

do Brasil; os de 1983 em di~~ltc, 3 estimativas efetuadas com

base em projeções cautelosns qunnto ã evolução do nosso balD;!!.

da política de contenção violenta das nossas importações, e!

tas se reduziri11ll1 a dezesseis ,bilhões e meio de dólares a.p~

na~, para gerar ess'e superávit. Pois bem, 'se admitimos que

a recuperação econâmica internacional está eIa andamento, a

parti:r de q~e 11 recuperação· áa economia norte-..americana Se

sustente de man~il'a moderada - moderada. porque as advertências

por parte de v5ril!s instituições e economistas d~ vários pai

ça ce cO.l:lércio. Creio que o Brlisil é capaz de ter um. superávit

de cinco e meio bilhões de dólares em 1983, cifra um. pouco

aba.ixo da previs30 oficiaL Mas. se fosse de seis bilhões, po,!!.

Co 'modificaria. o exercício .. Acredit..o. que·, neste ano, diante

'Componha a sua reserva na.cional de divisas c quo re.componha

n sua reserva nacional de petróleo. Considero como ponto .tu!!

damental, inarredâvel, de qualquer negoci3:Ç'ão externa que o

esforço nacional para geração de um~ superávit comercial, e~

forço esse que não negamos seja necessário ••• Se vamos fazer

esse esforço, que ele seja, eIa primeiro lugar, c2.pturado pelo

próprio Pais; que esse esforço sirva para reerguer as condi

ções .mínima.s indispensáveis ao exercici? da soberania 113Ci~

na.! ou ao pleno exercício da soberania nacional no plano ec~

nômico, que significa a recuperaçio das nossas reservas de di

visa.s para um nível minima.'nente adequado e que significa r~

cuperação das nossas reservas de combustível pa.ro. um nível

minimamente seguro e adequado às' necessidades n::!.cionnis. Nãô

é possível admitir que um país das dimensões do Brasil fu!!.

cione a crédito, funcione nó vermelho. em c~nô.içõc:s de extr~

ma precal:'iedade, em condições de permanente vulnerabilíds~e,

sendo absolutamente necessário que as reserVas nacion:a.is se

recomponham com r.'1pide;: para níveis em torno ~e seis e meio

a sete bilhões óe dõl.:..j.'C's, o que corrt::spandc, tecr..ic~en~e,3,

pelo menos, três T.leses de importaç5es e qJe, ademais o Br~

sil recupere, palo menos, de cem a cento e vinte dias de r~

reserva de combustível. Pois bem, Se aceitarmos o progra.":It.

que nos está 'sendo impingido p'e1a comIssão de banqueiros, re!:

lizaremo5 um esforço de produção de! superávit comercial. e~.

Íorço esse que será transferido para os bunqueíros c ~e de.!,

xará. o Pais, após três anos de sacrifício. nas mesmas condi

ções atuais de vulnerabilidade, de humilhação e de p~cjuízo

ao pl~n.o desempenho de sua sobcrani,a econômica. Trat~-5C, p0!, ,

tanto, de um. plano que se destina ~, mt1n't~r o Pnts sob Q za.rr~

te. apenas com o nó um pouco frouxo, suficiente pa.ra que se

possa extrair daqui os juros para remunerar os empréstimos,

deixando o Pais nas m.esmas condiçõe..s... de, precariedade e vu!.

nerabilidade. Além disso. o prog~aml1 ·do~ banqueiros prevê a

realização de superáVit de tal Magnitude que a sua efetiv!!:

ção somente será possível se c:ontinuarmos contendo as imp0E.

t~çõe5 de maneira in1:;eirat:lente desarrazoada, de forma apenas

-compatível coza ,li continuidade ou, melhor dizendo, com o agr:!.

varnento do J?roccsso de r~ces.são econõmica. Gostaria, parttmto,

de expor a V. Exas. algumas tabelas em q1.1e busquei realizar

um exercício a1ternatiyo de projeção Pfara o noss,o balanço de

pagamentos, para verificar a possibilid.ade de concili2.r dois

objetivos fundamentais neste momento, diria, que correspo!!.

dem a uma "ampla co:nrergência de opiniões em toda a sociedade

brasileira: em primeiro lugar, a retomada org~nitada do cre§.

servadore~, de que a moratú.d:l, ou de que a decretação, a d!:.

cla:!"ação unilateral de um estadõ de moratória representaria

um. desastre para o Brasil, trata-se de uma falácia destinada

a. atemorizar a consciência nacional;,~ a-desa.rmar a soberania

nacion~l e evitar que o País, que a' nossa sociedade se org!,

nize para defender os nossos i.nteresses .. E po:rque esta ê uma

atitude falaciosa? 'E falaciosa porque' a situação atual de C!

iate encoberto, de - diría.mos - moratória covarde, a ,situação

atual jii vem provocando e já provocou todos os efeitos del!:.

têrios desfavoráveis ao financiamem:o ao conércio intern.!

cional. Em primeiro lug:tr, porj1.ue jã se reduziu dr:lstic,?Jlle!l

te o crédito par;;!, ir:lportação; obrigando-nos a comprar ã vi.§.

ta. quase todas a.s import2çães, inclusive boa parte do petr!I

leo, parI! o qual não dispomos de mais do que cinco di<1s de

reserva. GastaríaT::'Js de chamar a atençã.o .de V. Exas., para

ilustrar esse ponto, para a confi~são pública do Sr. Carlos

Viac.:tva., hoj e, n2 ccição de 31 de agosto d,'l "Ga::ata Merca!!,

til", primeira págIna, en que ele admite explicitaner.tc que

vai faltar produto im!Jortado, e que a indústrü. nacional co!,

re o risco de.. paralisação, em função do fato de que o Brasll

j á perdeu quase todo o acesso no crédi to para importaçõcs.Dl2

ele, textualmente, que "a lista de produtos considerados pri2.

ritãrios pela CACEX tornou-se 'totalmente ineficaz, porque,

hoje, 90\ do que importamos já ê e~senl;ial." E prossegue~,"AtU3.1:.

mente, o número de er.l.presas com dificuldades de importação,
nio mais decQrre ~o controle administxativo da CACEX, como

no passado", admitindo, portnnto - aquI uma resSalva minha 

que a CACEX adotou uma política desarrazoada'e grosseira de

controle às importações. Prosseguindo. lia dificuldade de iE!

portações decorre de razões fin;nceiras, por não se encontrar

bancos de primeira linhOl dispostos a confirmar as cartas de

c'rédito brasi1!!iras." Portanto, o 8;rgumento conservador e a!!.

tinacional. de que a declaração ~unilateral de mora'tária nos

levaria. ao desastre, já está completamente desmoralizado p~

las declarações de um. membro do próprio Governo e têcnic~ s!

tuado num posto-chave para o comércio exterior brasileiro. Em

segundo lugar. da" mesma forma que as nossas importações j â

foram fortemente penalizadas, pela falta de acesso ao créd!

to - e prevejo que na.s próximas semanas essa situação se IlgT.ê;

ve de maneira crítica - 1:ambêm as nossas exportações estão

sofrendo a dificuldade de encontrar financia:r.:.ento adequado

que permita a. continuidade do esforço exportador. Portanto,

os efeitos 4el<::'têrios sobra o comôrcio já: se: fizeram scr,tir

C-, considerando, ainàa., o fato ã!; que as .:iuto:"idades,. entre

aspa~, de política econômica destoe País se I2ncon1:ram intcir!!.

mente desacredita.das no exterior, para não fa12.r ob\TÍtínente

no País, est:! sit~ação ce vuln,:,!'abilid'ltle nacional, ~e p.~t!'~

ma vul~erabi1id3de J}acional permite que os bml'queiros e que

o' Fundo f.fonetârio Internacional fl)rcem o Brasil a aceitar pr2.

gramas indesejáveis, progr3mas inl1ceitãveis do ponto de vi,!

ta dos interesses da sociedade' brasileira .. COTa0 V. Exas. têm

conhecimento, há uma comissão de b!ínquei ros, sob a 1 i derança

,~o, City Bank, encarregada de! coordenar, por parte dos ,banquei

ros, um. plano' de refinanciamento de três anos, com duas fases

de dezoito meses, para. o balanço d,c lJagament~s do Brasil. Go~

taria de registrar QU'9 assa comissão assessora enviou várias

missões de técnicos e economistas ao Brasil, para manter c0n.

tato com autoridades nacionais do Banco Central e do Minist~

Tio da Fazenda... E. em indagando. li. estas atttoridades sobre qual

~ programa a. ser proposto pelo País._ .para Q re:financiamento

externo. ouviram atônitos. dessas mesmas aut0t:idades, que o

Brasil não possuia ainda um progl'ama definido e que estava e!

perando .pelas sugestões e estudos dos próprios banqueiros.

Gostaria. de registrar este fato, porque me íoi relatado por

um m;mbro, um dos participantes da" referida comissão assess~

rn. Portanto, o estado "de acefalia, de incompetencia, de fs.!

'ta de patriotismo que vem presidindo as gestões - negociações

dessas autoridades, perante, os credoTes, é algo fla.grante c

vergonhoso para a soberania nacionál.. Dito isto, gostaria de

elaborar aqui, com V. Exas., alguns exercícios sobre o fina!!.

c:iamento ext·erno brasileiro nos próximos an~s e expor qual o

programa que está sendo elaborado, ne$te momento, ,pelos b;l.g.

queiros e que foi tacitamente aceito pelas autoridades bras,!

leiras. O progranl3. dos banqueiros prevê que o, Brasil reali2.e

um esforço inaudito p:u.a. prOduzir superávít comercial de n~
. .

ve bil"hões de dólares no ano que vem, outro de onze bilhões
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capit.a.is de risco. Se somarmos "c" e "d". essas duas linhas

lna de lia" mais "b". que: ~eria o balanço C~ comércio o sor,-:'çcs,

taçõ~s v.oltas:>f:::t aoz .. ívcis ~nte'I'io::-es. qu.::md'J hevi" creS'c';'

mais rigoroso dos p3gamentos de assistência técnica, de fOE

ma que. apesar da retomada do cresciment.o , se contive;sse em

termos nominais o valor deste dêficit, de ma.'1eira a que 2 s~

fizerr;os proj!:.compatível COrll a retomada do crescimento;

carga de juros. inclusive uma. ba.ixa do nivel de juros, esp!

cialmente do nível de sprllads. Esta é uma. opinião dita em C!

ráter priva.do por banqueiros nacionais que têm acesso direto

aos gràndes banqueiros estrangeiros.•··E'ntretanto. ê minha opi

cuperar-se, que as: nossas i.rnportaçõcs precisam c):'cscer min!

mamente ,. embora. de forma responsável e atravês de um esforço

inteligente de contenção dessas inpo'ttc.ções, mas de maneira

de juros, que implicaria um crescimento mais lento da nossa

divida total e uma necessidade m.:t.is reduzida de refinanci,!

menta dessa dívida. Creio 9-ue o Pais. neste momento - ego!

taria de fazer isso como uma denúncia. - vem pagando sprollads ~

absurdamente elev.:t.dos e abusivos, aos banqueiros internaci~

nais, por recursos de curto prazo. Tenho informa,ções de "OP!.

radares de grandes b-ancos privados nacionais de que, o Brasil

vem pagando spr~ads de 3,75\ para. recursos de curto prazo, o

que significa algc inteiramente extorsivo e abusivo diante

de qualquer padrão internacional. Portanto, esta segunda t!!,

bela implicaria não apeno.s o refinanciamento total dJ. ca.rg:t

daria mais 4 bilhões em 1986. Portanto, estou propondo aqui...

(Apartcantc pão identificado) (Fora do r.lÍcro-

ções cautelosas quanto ã nossa capncidade de exportar; se f,!.

reservas, mas um pouco mais, para assegurar maior tr:mqUi1i

dade e, a partir de cntiio, começássemos. eietivamente, a e!:

tabilizar o crescimento da dívida. Muito bem., O que está pr~

posto aqui. portanto, ; um prograL1a C~ negocinçiio COIi1 os ba!!,

queiras, que resguarde o crescmento econtr:aico e recupere as

reservas nacionais de divisas. Programa esse, porém, que i!!!,

plica que obtenhamos o refinanciamento da totalidade do se!,

viço financeÍl'o • .E sobre esse ponto gostaria de fa::.eruma. co!!,

sideração adicional. Que consideraq-ão ê esta? I! que não pod~

mos ••• Aqui há um ponto .importante de divergência, pois o que

está. suposto nesta linha de serviço da dívida. é que; Bras'U

continue pagando juros c 8/?l'o.adll de mercado. Considero que ê

ináceitável que o Brasil continue pagando juros tão elevados

zermos um es.iorço de c;)n'tenç3o ..lu défici't de :>erdços; ·c cai?

turarm·os esse s:1ldo posit.ivo para o País, poderer.los, em dois

anos, recuperar as nossas reservas e, a partir desses dois

anos, ini,ciar apenas o pagamento de uma pequenã p-arcela das

juros, para evitar que a divid'a continue :l c~eSicer. Seria, p~

rém, de maior prudêncil?- que o País ~exig'issc não apeJl3S dois·

anos. mas três anos mínimos de refin~nciameI1to total., para

que todo esse volume de recursos fosse capturado, o que nos

fone) - ( ••• ) pa.ra quatro, o argumento do e:-:emplo foi prop~

sitado ou aconteceu?

e. particularmente. splteads tão elevados. De forma que refiz

o mesmo exercício, na suposição de que. além de obter o r!..

financiamento tot.?l. o Brasil consiga, numa negociação sob!,

rana, rebaixar o nível de juros e d....e... apreads pagos aos ba.,!!

queiros internaciona.is. E aqui e-?tã, 'ne-sta tabela, um'a nova

'estima.tiva do mesmo quadro, pressupondo uma carga mais baixa

financeira, de forma a nos permitir recuperar reservas. mas

implica~ia U!iHl renegociação, quanto as contIiçõcs de jUl'OS, de

forma "a desacelerar o crescimento da dívida externa. ~ftlito bem.

V. Exas. me perguntarão agora: "De que maneira o Pais poderia

obter o' refinanciamento da totalidade do seu serviço fina!!

o SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Não. O ar

gumento é de que eu estava imaginando ,que seria conveniente

tambêm que o Pais. a partir de l1Jl! certo momento, estabiliza~

se a. dívida e impedisse a continuidade do seu crescimento.

Desde que o País tenha recuperado suas reservas e possa in,!.

ciar um. processo de contenção do crescimento da dívida, isso

.tamb~m será convenien,te. Mas ,por outrÇl lado, considero t<:.mq,ém

que um programa de apenas dois anos ê um programa vulnerável

a fatos não previstos. Digamos que essas proj eções que fiz.

em bases cautelosas, porém moderadamente otimistas. sejam f Ta!:!.

dadas por um evento inesperado. Po'rta.nto, a prudência deverin

leval·-nos a exigir um prazo nl3ior de cnrência, de forma

assegurar que não apenas tivéssemos 3, 3.7, 6,7 bilhões de

ceiro?" Eu diria: Se este País' tivesse um plano interno co~

rente, consistente • .de :recuperação ..econômica; se est,," País.

tivesso l-finistros minimamente acreditados, minir.l3mente re~

.paldados pela sociedade brasileira e comprometidos c~m o i,!!

teresse nacional, p~deriamos negociar de ma!}eira du~a e dif!

cil, porém não inviável, o refinanciamcnto da totalidade da

Bra.sil. que são superiores a 2,S\ ao ano. Se somarmos a ca!,

ga de juros ã amortização prevista - e ,;.qqi me estou valendo

dos dados ofici3is - no boletim do Banco Cep.tral ••• Diga-se,

de passagem, que o Banco Central tem subestimado repetid::une!!

te a carga de amortização. Vamos supor que essas informações

sejam verdadeiras, porque não dispomos de .outras. Teríamos

uma carg;J. agregada de amort.ização e juros respectivamente de

21 bilhões. 22 bilhões. 25 bilhões e 27 bilhões ao longo dos

próximos anos. Ora, se essa c:=lrga tiver que ser arcada em pilE

te, porque. na sua totali'fbde, é inteiraI:lcntei:npossível im~

ginar que o Brasil possa fazer frente a esses ,-ompromissos, e

se V. ·E.xas. compara?=em esta ~inha com a linha ·das nossas e!,

porta.ções. verão que as IJ'(ll:ssas exportações cstariaJ:I quase que

integralmente comprometid21s só com o pagamento do serviço da

dívida. Portanto, vale dli.::er. 'não existe nenhuma possibilid!!,

de de que o Poís possa :r~z:er frente" ã totalidade de seus

compromissos, o que confignra inequivocamente que o País so,
encontra num .estado de insolvência, do ponto de vista têcn,!

co., Isso significa, portanto, que ,os banqueiros, compreende!!.

do a dificuld3de da situação, querem. não ob~tante, forçar o

de risco. de maneira a'assegura.r C!;ue, em apenas dois anos.

o País possa recuperar a sua reserva de divisas., Portanto. se

partirmos da hipótese de que ti. economia nacional precisa L!,

a.utorida.des estão repetindo o erro que j ã cometeram, no fim

do ano passado, de subestimar o~ nossos compromissos e pedir

menos do que o necessário. A projeção oficial indica, pnra

êste ano, apenas 10.51 de juros. q~and~~pagaremos 12,8\ ou

mais. Ela. indica muito menos para. o "ano que vem, quando pag!,·

remos, minimamente, 13, l5,a. 1.71. simplesmente adotando a hi

pótese realista de que continuaremos pagando um juro mínimo

de 10\. mais as comissões bancárias que têm sido impostas ao

bànqueiros, pode atingir, até fins de setembro, cerca de 12. S

a 13\, o que significará um i~cremento adicional alé1:1. do que

está previsto, por exemplo, nessas"cont;:ls. Para V. Exas. t~

rem uma idéia, as autoridades brasileiras estão projetando,
uma carga de .juros, para este ano de 1983 e para o ano que

vem, Jlluito inferior à projeção qu~ reputo minimamente caut~

10sa e 3té moderadamente otimista, que aqui estão As nossas

se reduzirá abaixo de 10'1., podendo. inclusive, sofrer altas

não Ilparece nest~ conta, se faz. de fato, sob a forma de r.!:,

,meS,'lo'tLS de juros. visto que. para minimizar riscos e pelo f,!

to d,e- que a legislação brasileira favoreci:]. a TCr;lCSSa de j!!.

ros, e penalizava relativamente, pelo menos até o infcio dc~

te ano, a remessa de lucros, as transnacionais optaram por

financiar os seus investimentos, atrav,ês de empréstimos, pois

isso lhes facilitava a 'remessa disfarçada de lucros sob a

forma de juros. Portanto, a verdadeira fonte de sangria n!

cional reside no montante de juro~ pagos aos banqueiros ou

às matrizes das grandes empresas iIlternacionais. Se verif,!

carmos o serviço da dívida nos últimos anos, é perfeitamente

óbvio como a carga de juros galopou de maneira extremamente

rápida. E isso ocorreu, em grande parte. em função da decisão

unilateral do Governo americano de aumentar. de forma intei

ramente absurda, a taxa de juros e, portanto, de fazer

que, por decisão unilateral, a nossa díviJa externa aumenta!.

se contra a nossa própria vontade. Está aí o . incremento e~

tremamente rápido dos juros, ao longo dos últimos anos, a

atestar esse fato. Estou prevendo aqui estimativas para a no~

sa carga de juros - os dados até 1982 são .o!icinis - cstim~

tivas essas baseadas em hipóteses que considero ba.;tantc =e.!.

list~s. Estou supondo. em primeiro lugar, que a taxa !,5.sict!.

de juros que afeta o grosso da dÍvida externa bras ileira n~o

v. Exas. sabem, a t::"xa de juros nos Estados Unidos vem aume!!.

tando nas últimas semanas e, segundo informações diretas dO:3

.mor.;,entEncas, como a que está o':"orrendo ne':'ta~ $~m'3.na'::. COT'\Q

Brasil a pagar. pelo menos. uma parte dos juros devidos. Fo,!.

çarão no s~ntido de que esta. parte seja a maior possivel. i!!:

dependentemente dos sacrifícios que venham a ser exigidos do

. povo brasileiro para a geração de '-!~ .superávit comerei.al. Ora, .

a hipótese que estou supondo aqui é a de que a totalidade do

serviço da dívida terá que ser financiada integra.lmente pelos

banqueiros e pelas instituições internncionais, de forma a

que o Brasil não tenha necessidade de desembolsar um centavo

sequer do seu esforço de geração de um saldo positivo no seu

balanço líquido de comércio, serviços e movimento de capitais

no~ci'dentes políticos - existe hoje um excesso de oferta

menta; muito embora - é claro - sob um regime. necessariame3!,

te seletivo e racional de economia. Não se pode liberar de m~

neira irresponsável as ir.lport3ções, mas tarr.pouco se pode co!!,

tê-las da maneira irracional e absurda como vêm sendo rC31l

za~a~ nos últimos tempos. apenas p;1ra mostrar serviço aos

b:mquairos internacionais. Dast;'!. forma, êSS;lS proj oçõas do b~

lanço de com~rcio são proj eções que estão basead:ls n~ hipót!:.

se da recuperação econômica e da geração de um superávit c~

mercial factível com U1il esforço n~cional, entret3nto, um e~

forço projetado de maneira cautelosa. e viãv:el para assegurar

essas metas. Pa.SS3Jl10S, agora, a analisar o nosso balanço de

serviços propriamente ditos, que . excluem os juros e a rema!.

sa da lucros - e, aí, estou modificando. a metodologia conve!!.

cional do balanço de pagamentos, .que 'inclui 05 juros nos sei:.

viços da divida. Esses serviços a que 1!le estou referindo sio

vestimcntos diretos da: empresas eSltrangeiras e n remessa de

lucros cons~ituem uma sangria permanente para o País. Isso,
não é exatamente verdadeiro, sob o ponto de vista contábil das

transações de entrada menos saída de remessa de lucros. Na

verdade, as contas do balanço de pagamentos indicam que o m~

vi:nentc liq,uido de capitais de risco tere apresentado uma p!.

quena contribuição positiva para o nosso balanço de pagame!!,

tos, contribuição essa que, entretanto. v~m enfraquecendo-se

nos ültimos anos e que. este ano. se!â,..sensivelmente enfr!!:,

quecida. Eu diria que. talvez, e~se ·número sej a otimista, por

que o Fundo Monetário Internacional nos impôs, no início do

ano. a completa liberação da remessa de juros que, antes, e~

tav3 limitada a 10\ do capital registrado? e que, hoje, está

inteiramente liberada, e pelo fato de que a recessão, obrig!.

toriamente, implicará a redução da entrada de investimentos

os fretes para pagamento de transportes, seguros, turismo,

assistência técnica e contratos de compra de tecnologia. E~

tou' supondo que esses serv:iços não podem ser comprimidos de

maneira abrupta. por várias razões técnicas, particulamente

na conta de transportes, apesar de que seria necessário

grande esforço nacional de maneira a incrementar. a particip.l!

ção de navios de bandeira nacionll1 no nosso comércio. Que fo~

se feito U1il esforço de economia de divisas. na cont:! de turil!.

mo, que é uma cont:l supérflua; que fosse feito l.h controle

países produtores, com~ uma guerra oU qualquer outro golpe

de estado - pois, como não estavam 'P!e.V.ist3S a queda do xá

do Irã nem. li. guerra ent:-e o Irã ~ o 'Iraque, poaem acontecer

passas·se a produzir um superávit líquido crescem:e para o País.

A esse super.ivit líquido deveríamos acrescentar a contribui

ção do investimento direto estrangeiro. Há uma generalizada

e mal informada suposição de que o balanço de entrada de i!!.

positiváS representam a capacidade nacional de gerar ll.'1l sal

do pa,:sitivo. saldo este, na minha modesta opinião, que dev~

Tia, ser absorvido pelo País de forma. ti. recuperar as nossas

reS;(:J;y{1S de divisas. r.ltretanto. tadc o raciocínio que doze!!.

V'01\\30S a~é aqui se confJ:onta com um pro~lema que ê re31me!!,

'te sgJrAVC no nosso balanço de pagamentos: a conta financeira.

Diga~se. de pa.ssagem, que boa parte da remessa de lucros, que

mercado mundial de petróleo. E, por c2.utela, previ, nesta pr~

j'cçâo que o preço do petróleo, apesar da situação de excésso

de oferta,cres.ceria de maneir:l a acompanhar a inflação mu!!:.

·dia!. Mas o esforço nacional pemitiria que a substituição

garantisse que esse teto fosse respeitado. !.sso significa que

a contenção das impo~tações de petróleo em termos nominais r~

presenta1"Ía tmtbêm pllra o País UJ:!. ganho de soberania, na m~

dida em que diminuísse progressivaJ!l.ente a sua dependência de

combustível importado. Ademais, a contenção nominal das i~

portações de petróleo permiI:iria que todo o increJ!lento das i9

portações fosse absorll'ido para fi:n<lnciar a reto:ao.do. ~o· c!'e~

cimento econômico. de íonna a que, gradativamente, as impo!.

. diretos no Brasil. De forma. que a contribuição âo capital de

risco, deverá decrescer. 'Uas se supusermos uma reativação do

crescimento econ~mico, que ê a. minlía hipótese fundamental, p~

deríamas supor um aumento progressivo das contribuições dos
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo,Arantes)

verno norte-nmcric.ano que detêm o poder de voto e dc m~ndo

sobrc o Fundo Monetário Intcl'nacional c sobre o Banco l-lmdial.

li essas instituições não amolecerão ou não dc"monstrarão qua!.

Gostaria. antes de passar a palavrll aos companheiros que e;!.

tão inscritos, de dizE!r aO ,Prof. Luciano Coutinho que sua

exposição traz elementos extremamente importl1ntes ao trab!!,

lho oest:'1 CPI. No sentido de contriobuir com 3 objetividade

dos nossos trabalhos, porque estamos, como todos sabemos, eIn

uma Comissão :pcarlamentar de J'nquéri,to. acho da maio~ ~mpo!.

tância que procuremos certos filões concretos que nos levelll

a elucid~r as causas e as cQnseqUências da divida exte,rna.

nasajudá-lo

posit~dQ em contas na Suíça. em Liechtenstein ou nas B"ahartl2S.
em paraísos fiscais e financeiros onde o sigilo bancário

absolut.~ e protege, de maneira praticwnente in':~vassãvc;l. os

beneficiários desse tipo de corrupção da coisa. pública. S~

ria esta. a minhtt reSpo5ta.~ & atenção • .agora, às observações

feitas polo nobre Deputado ~sidente da CPI. de fato. det!

ve-Ile mú~to mais no últ~ iul!:l. dessa grande investigação, ou

seja. no ponto relativo' às a1.terna"'ivas e não' me referi aos

deJlais pontos,. pois meu interesse .a.ior era focalizar assU!!.,
tos imediatos. e de maior urgincia. No entanto. ~stou ã disp~

sição para esclarecer, mi .edida dos meus conhecimentos e na

.cdida em que posteriormente POSSll' enviar a esta. Comissão o!!,

lt:rabail.hos (!"!sc.a. CPI, inclusive no sentido de

da divida externa? E.' possível csp#ecul~r ou ê possível chegar

a uma. comprovação disso?

O SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - com toda

a probabilidade. eu respon~eria afirmativamente a sua questão.

Entretanto - e isso foi denunciado por a.1guns depoimentos 

esti aí o Relatório Saraiva e está aí o depoimento da Sra.,
Marisa tupinambã. publicado em livro. São depoimentos que l!

vantam graves suspeitas sobre á honorabilidade de noss:s 8!:!,

toridades. Entrettmto. creio que, embora essa possibilidllde

ex~sta e seja plausível. ê ex"tremBJllente difícil, senão impo~

slvel a ç:omprovação desse tipo de transação, _p~is esse tipo

.de comissão por fora. como o Deputado mencíonou. pode ser d!!.. .

ll.espo...tas ~U-'<' vai dar e também no ,sentido de fazer com que

o SR. RELATOR. (Deputado Sebastião Nery) ... Pr2,

fessor. ao longo de sua brilhante. lúcida e muito objetiva

exposição, ficou cla.ro que o ponto central da crise é o nf

vel de custo, da dívid.a externa. o nível de juros que os ba!!

queiros cobram, é o nível dos Bllrsads que o Brasil está p.!

gando. ê o nível das comissões. Então, eu pergunta'fia o 5!!

guinte: alem dos juros que nós -·conhecemos. dentro desses

sp7"i3-ada. dentro' dessas' comissões bancárias, é possIvel estar

havendo ~tos ULcitos. participações individuais de intere.:!.

ses tanto ligados aos banqueiros internacionais como intere~

ses ligados ao Brasil nas cOhtas ~xternas7 Tornando mais o~

j etiva ainda a minha pergunta: no ano passado. assistimos a

essa c!lisa espantesa cio o gCT<::J1te de UJll bAnco ';IOJnemagcar .,

tomador inadimplente. O Ministro Ernane Galvêa.s foi escolhi

do pelos banqueiros internacionais o Homem do Ano. depois de

o Brasil praticamente cstnr com uma falencia pública reconh;!.

cida. Então, quais as razões desse amor dos banqueiros inte!.

nacionais que ficaram. aliás. muitO' claras? Quer di}cl", não

ficaram mui.to claras, mas foram sugeridas qU3,ndo a imprensa

brasileira nOJ:iciou até com destaque - inclusive a 'Revista

IlVeja" fez uma matéria d~ capn II participação do Sr. Gebauer.

do Citybank. na coordenação das comissões que' estão tl"atnndo

causas e responsabilidades. Queremos também discutir as 31
ternativas para a dívida externà. mas. na verdade. antes de

~s pc1r\tUnt;J;s· !5ej am bem precisas. Devo dizer que estabalec~

mos lltQ..lli lXin ;"J-':ote~ro cUJos itens fundamentais s&.<J os segui.!!.

tt~~: ~al ,Sll exata dimensão da dívida exte:rna7 A CPI quer

~ber te vali. <'lJiPurar qual é a real evolução e o montante da dI

wida. -cs.ter!l<tt ,lnrasilcira. Qual foi a destínação desses rccu!

~'Os? 'Quem ';:E1J~ <Js. crQdores do Brasil? Como foi o processo de

[ormtl;~ão dz. ó-.ívida brasileira? Quert'.mos exatnJ:lcntc apurar a

~ntegT3 doz- <l'Cordos com o F~fI. particularmente as condicion!:

lidadcs impl':':',tas ao Brasil na assinatu;a. dos acordos.' Quer!

mos ôtpurnr q~OJl! são os rcspon.$5vei~ pela dívida externa. po!,

que um dos objetivos desta CPI ê exatamente identificar suas

da dívida externa. Então. eu qúeri3. saber~ 2lém dos juros.

alem. dos spl'tlada. ou dentro dess'es spreads. é possível que

estejam acontecendo 05 -famosos "PF" eis "por foral!, de i!!,

tere5ses brasileiros ou interesses internacionais nas contas

--

chegarmos às alterna.tivas, há uma série de problemas e de

responsabilidades que nos interessa;.;a.. ,exatamente identifi

caro Então, passaria agora a. palt!vra ao primeiro inscrito.

=l,ue é o Relator da Comissão. o companheiro Sebastião Nery.

tras contribuições relativas a. alguns dos pontos aqui leVA!!

,-eados, pois não disponho de Jl1ateríal estatístico no momento,

de fol'lla a auxiliar na elucidação de todos os outros itens.

Gostaria, inclusive. de tomar a liblErd~~~ de su.e:el:ir a co!!,

, vocação de econollÍ.stas que tê. no%.õr'i~ especialização em d!,

terainados pontos q~e aqui estão sendo· tratados e que pod!.

G2.

bom

.os

nam c que controlam as instituições intcrnacionais. E. o

dora signific:)t a~cntar fi mortalida,do infantil e a fome

'te Pais. Isso 'nio é aceitável, de maneira alguma. pela

cicdade brasi~eira. Isso pre~isa ser dito aos governo:J.

banquc3:roS e ã-o:; in~tituições internacionais em alto e

quer flexibilidade perante o Brasil, sem que haj 3. um entendi

mento a nível de governo para governo. e diria. a nível de

Presidente para Presidente. Com ampla representação e sem ma!,

gPi3,lizar particularmente o Congresso Nacional. E a negocia

çáo·é necessariameate pOlítica. porq;e'·:~te País não é um:
República de banana qualque~. que possa aceitar a. continuid,!

de do processo de recessão por mais t:rês ano~. que possa ace!

tar que a taxa de desemprego aberto duplique ao longo lias

próximos meses. que possa aceita.r que o número de desempreg!

dos. que hoje já ascende 3. mais de quatro milhões de- ·b'x~sT

l~iros, sem co~putar o subemprego. chegue, em poucos :leses.

11 dez. doze milhões de brasileiros e crie, o risco .~bjetivo

de uma convulsão social. Porque est~ País :tão .pode aceitar

que 90\ de sua força de trabalho. que. segundo o C~n5o de

~S80. ,do próprio IBGE, recebem menos de cinco salãrios-míni.

JtlGs. quarenta mlhões de brasileiros que sustentam Suas f!

mlias com menos de cinco salãrio~:'mínimos, menos de cento e

~etenta e cln..':J) mil cruzeiros~ que 61'\ dessa força de tI!;

InIho. cerca ,!f~ tTinta milhões de brasileiros, '!ue Tecebem

mm.os ie dois salários-mínimos, possam suport~r um arrocho

v.rogressiv-D C" 'uimin'oso de seu salário :1.0 longo dos próximos

bis anos~ QUov.:lifico o Decreto-lfti n 9 2.045 ._,?: criminoso, po!,"

"llrUe nnrDchar .rs salários desse,estamento da classe trabalh.!!.

Acho que estaríamos cometendo um grave erro se transfom5ss!.

IlOS 'a CPI em um mero painel do d·ebates. E para isSO é que

gostaria de, em prim1!liro lugar. ,fazer uma proposta aos DU!!!!!.

bras da COJlissão" no sentido de que .. O .Relator ficasse respo!!,

sável. em caca exposição que fossJ! feita. paraI identificar

aqueles pontos críticos em tOI'l)O dos quais a CPI deveria dar

continuidade ao processo de investiga.ção" porque cot'remos o

Ji,sco de ha.ver uma superposição de uma série de depoimentos,

sem u. desenvolvimento obj etiyo. Então. faria ~a proposta

aos ~abros da Comissão, no sentido de qlJe. ea cada depoime!!,

'to•• procurássemos exatamente retirar aqueles pontos polêm!

cos. a fim de que fossem distribuídos para os dema'is membros

da CP!. de aaneira que pudésseJI10s dar um desdobramento a e~

ses Me'5J10S pontos. Por outro lado. gostaria de dar ao Proi.

luciu:w cour:Jmho um conhecimento mais efetivo do ~oteiro dos

som. E tenho aqui uma sugestão prática ao Congresso Na.cional:

no mês de seteMbro. o Fundo Monetário Internacional realiza.

anualmente. a sua reunião que congrega banquairos. ministros,

presidentes de bancos centrais ~ autoridades do mundo fina!!.

celro de todos os países. Creio que .. ~etia indispensável que

esta CPI estimula~se o Congresso ;Nacional a enviar tuna repr,!,

sentação oficial ã reunião do r:U4"ldo J..fonetârio Internacional.

pa.ra dizer aquilo que as nOSSas autoridades não têm coragem

de afirmar aos b~queiros e às autoridades da comunidade fi
nanceira internacionaL Creio que j ã. abusei da paciência de

V. Exas. Peço perdão pela exposição aborrecida e excessiv.!

mente calcada num exercício de proj eção de balanço de pag!

mentos. tlas gue acredito ser esclarecedora no porqui- da n~

cessidade absolutamente indispensável. de que este País obt~

nha.. em termos razoáveis. o refinanciamento da totalidade -do

serviço da dívida nos próximos t"rês anos, isto é, u::aa cari!!,

eia mínima de três nnos. simplesmente par.:1 poder voltar

Tesp:'~ar'. carência essa que deve 5~r declar.'lda como at~ sob!,

rano de uma Nação soberana. Muito obl"igado. Estou di~ponível

para pergunts.s e ~SCli11'ecimontos.

o SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Por todas

as razões que expus I requer-se que a negociação da dívicb br!

o SR. PRESIDENTE (Deputado Sebastião Ne:-y) 

Solicito ao DepuJ;a.do Aldo Arantes que assuma a Presidência

da Comissão.

nião que, se os banqueiros e as mItoridades internacionais l!.

cusarem uma proposta desse tipo. que é uma proposta de ente!!,

dimento e de negociação dura e soberana. porém uma proposta

que ~usca evitar a ruptura. total com o ·sistema internaCional:

o País deverá simplesmente comunicar aos credores que suspe!!,

dcrã unilateralmente. pelo· período que for necessário. o p~

gamento dos juro~. de forma a. assegurar a recuperação das r~

servaS nacionais e as condições para a retomada do cr~scir:1e!!

to econôInico. Em outras palavras, o exercício que aqui apr!

sentei demonstra que existe um campo duro. difícil. porem vi!.

vel para .negociação. :'13s se esta negociação viesse a ser ob.::.

tada pela miopia das autoridades norte-americanas, pela ort~

doxia do Fundo ~lonetário Internacional. seria favorável que

o Pais interrompesse unilateralmente. pelo período de trêz

anos. ? pagamento dos juros e arbitrasS8 u!11a taxa que,:oIT:!.

derasse justa. anntivessc nos livros a contabili'za.ção dessa

dívida e retomasse. no futuro conveniente. os pagamentos da

dívida. Porque creio que o repúdio pUTO c simples da dívida

externa constituiria uma ruptura definitiva e de longo prazo,

por vár;i.l1; dêcndns, com o sistem~ {nternacional. ruptura essa

que consideraria. em grande medida.. d3nosa aO próprio, dese!!,

~lvimento nacional a lon.zo prazo. na" medida em que impllc~

ria um fechamento quase que nbsoluto da nossa economia. E!!.

tre'tanto, não creio nem advogo que à Paí.s se submeta às co!!,

dições impostas pelo Fundo Monetário Internacional e por ba!!,

queiros e que. se essa negor::iação for rechaçada, opte pela,

supressão unilateral de pagamento. Caso haja receptivida?e

para estl1 proposta. serã necessãrio; que~~C?s governos e as e!!,

~idades internacionais participem. c~njuntamente com ~s ba,!!

cos. do refinanciamento da dívida brasileira. E apresento do

V. Exa.s. duas tabelas sobre as necessidades de financiamento

'PÍibli,co 110 Brasil. sem Tedução e 'com correção de juros. e das

necessidades mínimas de refinanciamento privado ao Brasil.

Sem redução e com correção de juros. de forma que. num acoi

do conjunto. banqueiros e governos pudessem assegurar. de

Jllaneira minimamente aceitáv:el. o refinanciamento da dívida

< brasileira.

sileirt·" em bllses sobcr:;:.n~s e ".-isando ~ atende!' O" in:!:~'!"eSse

nacion~l. seja colocada no plano p~lítica: p'ar duas razões

fundamentais: em primeiro lugar, porque não podemos adr:litir

que a diplomacia brasileira. que as autoridades máximas do

Poder e o Congresso Nacional p'eljllaneçam a margem dessas neg~

ciações que vêm sendo conduzidas 'pór Ministros e funcionários

dI! segunda categoria. inteiramente desacreditados. ~orquc a

n.egociação envolve necessariamente a contribuição das entid.!

dos oficiais e. governamentais no refi'nanciamento da dívidn.

li é importante des,tacar que '~s tabc.13s do boletim do B3nco

Central demonstram, de maneira inequívoca, que o financiamc!!,

to oficia.l. que.ê o financiament'o mais conveniente, pois tem

p:azos mais longos e juros fixo~., vem diJ!linuindo progressiv,!

, .~nte ao longo dos últimos anos. E !!13.is~·grave: esta última

decis~o de declarar-se em moratõ:cia p~rà com o Clube de. Paris,

para COJll os governos f ao ter sj.do realizada pelos Ministros

desacreditados. já resultou nwn declínio imediato dos planos

dé empréstimos governamentais para o Brasil. Vale dizer. ~ já

que estlU!os em moratória de fato - e existem di~ersos tipos

de aoratória- jã está Dais do que patente que a moratória CO!!.

,duzida pelos atuais Ministros só produz resultados negativos.

E informação recente indica que os planos de financiamento ~

Íicb:l; inclusive do próprio Eximbahk norte-2Jlteric~o para

co. o B'l'asil. estão sendo reduzidos eJ:l virtude de nosso Pais

ter suspendido os pag~entos ao Clube de Paris. suspensão e!,

sa' re~izada pelos atuais Mi~istro,s~ sem infundir qualquer

conf~ança quanto à restauração da· czpacidade de solvência n!,

cional. Portanto, a negociação tem ...que ser 'Política, tanto no

~lano iJ:lterno quanto no externo. No piano exte1 410. porque a.

aecessidade de ente~dimento dos governos dos paíse,s desenvo!,

. ridos ê fundamental. por duas razões: em primeiro lugar. p!.

l~ necessidade de que eS$es governos participem do refina!!,

ciutento ~o Brasil de lIlaneira crescente; em segundo lugar,

l'0rquc 8ão os governos dos paíse~ desenvolvidos que detem!
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ternos. 1,Iuitas vezes, .lguns oconomis'":ll::' conscrvadcrcr.,· IJG!.

:e.xelllPll'O .. citar o Dr. Fernão Bracher, que foi' Diretor do Ba!!.

ticula1:mente o Senador Roberto Campos, por' exemplo, atribu~tl

são os principais bancos que intermediaram as operações s!!

bord"6nadtls ã Resolução n9- 63, e seria - quem sabe? - conv!:.

nienu convocar, aqui em plenário, os diretores de Área. E~

teroo. de alguns dos grandes bancos nacionais que intermedia

são específica em que elaborássemos um posíciQnamento. desta

CPI, para submetê-la ã Presidência da Câmara dos Deputados.

Porque acho que, se fL~errnos ur.1a propos'içio sem di::er expre!,

sarnente o que pretendemos, poderemos ,cair no vazio', ou a

iniciativa vir a ter um sentido cDntrário ãquilo que esta

CPI pretende, e que, é óbvio, a sugest5.o do Prof. Luciano

pretendeu. Então, a minha proposta foi de que aprovãssemos

vra •.•

C SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ner}") - Ex.!

tamente, a Comissão aprovaria o encar.tinh<imer.to 3. Presidêr.cio.

da Casa de uma solicitação para a criação de urna cor.:dssão i!l

terpartidárid. para iJ,;1'io.

no ::mna] do seu depoimento. propor. :1 esta Comissão urna repr!:.

senuIDJ;ão ou um docunento a ser enviado 5. próxina reunião do

Fundto f.lonetário Internacional, em setembro. Acredito que e~

sa. D.1n. uUl.a sugestão de grande :..mportância e P·l·lJ[lOri!:l ao Fr!:.

siumr.t~ da Comissão .que, ou colocasse em discussão, ou subm~

tes.'se ã votação uma decis5:o dessa ordem, ou seja, no sentido

de ''lomnn:\o.s alguma atitude em relação a esse fato - uma in.!,

cí"rt':n·a partindo dos membros da Comissão Parlamentar de I,!!

qu1h·.:jto sobre a dívida externa, pal"'a que se possa. ou atri!

vês t:Jc um documento, ou através de uma representação" expor.

externar, naquele congresso do Fundo ~!onetúrio Intcmac:ional.

o SR. RELATOR (Deputado Seb<lstião Mery) - P~

la ordem. Eu queria t em adendo i proposta, que acho' ab·~

tamente lógica, do companheiro lneputado José Fogaç~ SUg~·
rir. baseado na proposta do Prof. L..?Fiano Coutinho, que a

melhor forma seria a Comissã~ ap~ovt1r uma Resolução, ~ncam~

nhada ã Presidência do Congresso Nacional, SOliclta.'ldo que

este órgão legislativo encaminhasse uma representação oficial

interpartidária à reunião do Fundo ~onetã.rio Inte:rna.cional,

para ~ã. produzir um documento sobru a n~ssa pMi-ição diante

da dívida externa.. Tenho impressão de que esta seria a tO!

ma mais forte do que apenas. uma representação desta Comissão

Parlamentar de Inquérito.

à SR. DEPUTADO JOSE'FOGAÇA - A minha proposta

aquilo que as autoridades brllslleiras obviamente n30 di:::c1íI e

seria a de que tomássemos essa iniciativa, porque <1 Comissão

não teria representatividAde para isso.

não expõem nos foros internacionais.

David'off, Sérgio de Freii:as, do B,anco Itaú. e Paulo l Pôssas,

do Banco Auxiliar, ainda não estavam na lista dos nossos co!!,

","ocados. Cos~üdc de saber so alguém tem objeç:;:o a que fc.ç.;

mos ta1llbém a convocação dessas três pessoas. N/ia havendo nE.

nhuma divergencia. ~stâ aprovada. Há também uma proposta do

nosso presidente, que teve de sair por problemas de ordem

pessoal. de aprovarmos a indicação do nome de Eduardo Carvalho,

ex-Secretãrio-Gcral do Ministério oa Fazenda. para também f~

xer um depoimento aqui. Já foi aprovado. Então, volto a pal~

o SR. PRESIDENTE (Deputado .Aldo Arnntes) - Eu

faria U1C. adendo a essa questão. Sabemos que este CangrC'3:30

tem posições muito diferenciadas. Acho que a sugestão do

ProL Luciano Coutinho é basta'nte importante e nós, da CP!,

deveríamos exatamente J?rocurar imp7imir o cunho daquilo que

.consideramos seja fundamental nessa reunião do Fundo t-:onet,ª

rio Internacional. Então, o meu adendo é de que fizéS'selros tlmtl

discussão especifica em que aprovássemos essa. proposta, em

princípio hoje. c que. posteriormente. fizéssemos uma discu~

o SR. DEPlITADO JCsI! FOGAÇA - Ouvi, embora t!:,

nha chegado atrasado. Gostaria· de lamentar es'ta perda inv~

luntária da exposição do Prof. Luciano Coutinho, uma vez que

hoje, quarta-feira, é um dia em "que as nossas comissões pe!.

manentes funcionam de uma forma regular e, na Comissão de R!,

l'a.ções Exteriores, tratâv3.IIlos exata~ent"e do direito que tem

o Congresso Nacional de apreciar .ad 2"oferenduTlf os acordos i!!,

ternacionais feitos pelo Brasil, inclusive o acordo com

FMI. E mais urna vez, lã. o mesm~' partido que se ausenta de~

ta. Comissão e que se nega a investigar a dívi~a externa bri!

. si1eira. foi o partido que. num gesto de "auto-emasculação l,!

gislativa, declarou-se contrário a que o Congresso se pronU!!

cie q~anto 'aos acordos assinados pelo Brasil,junto ao Ff.lI.

Portanto, em função do fato de eu ser titular daquela comi~

são permanente e aqui ser suplente, fui obrigado a estar lã,

uma "'Iez que estava em votaçn.o um relatório da maior impo'l"tâ,!!

da.. l!-fas .. aqui chag3ndo, vi e ouvi o Prof. Luciano Coutinho,na

ou

estão

mada pára com bancos anteriormente multinacionalizados

rez norte-americanos. Os outro? dois terços da divida

distribuídos entr'e subsidiárias de bancos americanos

o SR.· PRESIDENTE (Deputado Aldo Arantes) - A!!.

tes de o companheiro dar continuidade às suas perguntas, ~go~

veri.e !:er íeite ess2. solicitaçã'J de .i~for.r.:.a.çõe~, 3.0 Eo.nco CC;l

tes Lfr.e V. 5a. continuar, wn assessor da CPI est:ava exatame.!!.

te lcvant.ando a questão quanto. ã conveniência de se requis1:.

tar e-ssas informações sobre essa ~csolução n 9 63 ao 'Banco

Cenm'ai. V. Sa. teria. condições de sugerir em que t~rmos d!:.

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ncry) - A!!

estrangeiro ou setor público. Tenho uma suspeita de que boa

parte desse credito, que era o mais caro e o menos favor!

vel, foi repassada, em gra.nde medida, para a empresa. naci~

na!. Mas essa. é uma informa.ç5o que po4e_. ser solicitada com

detalhamento 'suficiente. de form~ a, evitar que o Banco Ce!!.

traI tente evaàir-se da resposta.

taria de, primeiro, colocar em votação essa proposta do e,!!

via de um pedido de informação ao Banco Central quanto ã

questão da Resolução nlO' 63. Se não houver nenhuma discordâ,!!

cia, considero-a aprovada. Por outro la.do. gostaria tan.bém

de pôr em votação as proposta:; feitas pelu professar 3.cerca

de pessoas que deveriam ser convocadas para depor na. CP!. A1:.

gumas das pess02s que foram indicadas j á estão na liHa dos

convocados. Porém, das pessoas indicadas, o econc.mista Paulo

O,S b::i~I';:DS nacionais que intermediaram a operação c os bancos

estnmgeiros ~uc forneceram ~rédito c .também, se possível, se

o Banco Central poderia informar para. quem foi repassado i!!

ternamente esse crédito, se para o setor privádo nacional,

Banco Centra.l do Brasil dispõe dessa informaçã.o. Se tivesse

o Congresso Na.cional, se tivesse a Comissão Parlamentar de

Inquérito o poder efetivo d~ ter acesso li info~~ções sigl:

losas, poder-se-ia. de manei'l"a efetiva, 03lucidar toda a li~

ta de credoras.

Delfim Netto era embaixador em Paris; há uma parte da dívida

tomada para com bancos j apon-eses' e há uma parte da dívida t.l!

verem dis}'lonibilidade, poderão inform.5.-los especialmente

respeito da dívida relativa a Resolução n 9 63. "Quc'!l\ :::;tio

c'l"odoros?" :E" o terceiro ponto. Os credores oficiais e gove!

namentais estão explicitados no boletim do Banco Central. E!,l

tão, lá ê possível discriminar a dívida oficial. Não há pr~

blema em discriminar a dívida originada, por exemplo, do g~

vemo norte-americano, do Exímbank e da USAID; não há pr2,

blema em identificar a dívida do E:d.rnbank japonês. da KFW

alemã.. que financiou o programa n~clear; não há problema em

identificar a dívida oficial, nem tampouco a divida para com

o Banco Mundial e a dívida para com o Banco Interamericano dI..

Desenvolvimento. Esse tipo de dívida oficial está explicitado

no boletim do Banco Central e obrigatoriamente tem que

de conheciment'O público. Quanto ã dívida com Tel~ção aos cr~

dores internacionais. essa informação é um pouc~ I!Iais diff.

cU. visto que se calcula em pelo menos mil e trezentas a rrJ.l

e quatrocentos bancos credores, incluindo os pequenos. mêdios

e grandes bancas. Não hEi dúvida, porém, de que essa grande

massa de míl e trezentos a mil e quatrocentos bancos t:!stâ li

derada. por um pequeno número de grandes bancos. Refere-se a

grandes bancos americanos, dos quais o principal é o City Eank

e depois o Bank of .Ame rica. Há uma lista de nove grandes ba!!,

cos americanos que são os principais credores e que rcdistr.!

buíram essa dívida paro. os pequenos e medias bancos. Port:1!!,

to, grosseiramente, um terço da dívida ê para com os crcd~

t:ransnacionalizados, que são chama.dos .!=9nsórcios. bancos que

resultam de associação de diverso~s grandes grupos. Disponho

de material precário a respeito disso. o qual poderia colocar ã

disposição da Comissão, mas creio que é dificil identificar

inteiramente todo o elenco de credores do Brasil. Somente~ o

t:ral." ·ma vez que a CPI tem poder de fazer ess~ solicitação? •

C SR: DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Perfeit~

ment c. Acho que a CP! pode enviar um ofício "ã Área Externa.

'do B'ttnco ContraI. requerendo que este Banco liste todas ,as

opex;iI,ç.õcS intermodiadas pela Resolu~ão n 9 63; idcntifíc.:lnJo

Europa e de bancos europeus. Há uma boa pa'rcela concentr~

da na praça de Londres - eu não saberia agora a propo'rç5:o exi!.

4 ta; hiÍ uma boa parecIa de dívida a bancos franceses, interm!:,

diada em grande mndida no período em que o atual Ministro

Madeira

Eu poderia., por

algum técnico do Banco Central, e creio que o Sr.

Tam o1perações através da Resolução n'? 63.

retamente por empresas, Como são 'os casos de dívidas enqu~

dradas nos dispositivos da Lei n 9 4.131, e não há. obrigatE,

riedade de registro dessas operações e muito menos de sua P!!

blica&ão no "Diário Oficial", o que torna prati.camente imp0É.

sível averiguar quem são os tomadores e os beneficiãrios de:!.

se tipo de dívid3. E é importante notar que, nos últimos três

·ou quatro anos, a dívida, pela Resolução n'" 63,-ganhou impor.

tãncia crescente, mas é possível, talvez. identificar quais

. .'
1;;:0 G:.h1J.1:ral durante o Ministérif,J Simonsen e~ qUê atualmente .é

-m D:üJI'etoT de Operações Externas do BRADESCO. Poderia recame!!.

ilar l.t!I:lllbém que se convocasse o Dr. Sergio Freita.s, que ocupa

fOsj·çio equivalente no Banco ltaô. Ou ainua a convocação do

~r. ~'Paulo Possas. que ocupa posição similar no Banco Au>:i

l.ia:r·. São sugestões apenas, talvez ~utros pudessem também co!!.

1:rib~dr, :mas siio sugestões de pessoas quo, se quiscre}1l e t!

diversas fases, na fase do chamado milagre econômico, na f E:

se da administração Geisel e na fase mais Tecen~e, mudanças

importantes na. natureza dos principais tomadore~ da dívida. A

título apenas de breve ilustração, que multinacionais: -=i....~

ram papel fundamental no endividamento brasileiro na fase do

deri& trazer uma ·contribuição importante 50 elucidação deste

ponto. Essa elucidação. porém, esbarrará em algumas dificu!

dades no que toca ã dívida intermediada pela Resolução n 9

63. Essa dívida é intermediada. por ban'cos e não ê tomada di

riam ser mais explicitamente dissecados, pontos esses que a

CPI tem interesse em elucidar. Na ve:rdade, o convite que me

íoi feito foi um pouco vago - e eu, por opção, resolvi, digamos

assim. dadic<tr-me i. questão mais urgente e mais atual, que é
\

a questão da negociação. Por exemp~o, a discussão sobre qual

a dimensão real da dívida pode· ser obtida pela convocação de

"milagre econômico". Foram elas, digamos as-:im, o cB.rrc-ch~

fe do endividamento da pri~eira fase. Posteriormente. com o

a.gravamento da crise, as empresas estat,::ds fo!'am send" uti1!

zadas pelo Governo como mecanismo de tomada de recursos e~

o desmantelo da economia brasileira ao excesso de investir.'lcn.

to das emprosas estatais. Na verdade, este economista const~

tou quo, a partix: de certo momonto. vários proj el:OS desnecc~

s5ri05 foram sendo tocados pelas empresas , não ~pela sua raci~

nalidade. mas pura e simplesmente para obter os re~ursos n~

ccssários ao giro da dívida. externa. Portanto, a irr;{cionali.

dnde dos grandes proj etos está direta' e umhilicalmente 1 ig!

da 110 problema do giro da. dívida externa. B creio que ele p~

Serrano está convocado. Seria tnr.:bêm de grande vaÜa;:l. co!!,

vO'1:açãi1) do Prof. Décio Garcia Munhoz, da Universidade de

Brasília. <tue, dl~rante longos anos, foi funcionário do Ba!::,

cc! Cen1tral :e que .. durante esses longos anos, acompanhou ele

perto ,~ evolução da dívida externa br.tlsileira. Sobre esta ài
vida C!i!~ está e,m torno de 95, 96 bilhõe~s de d~lares, ninguém

sabe. ~u tt'i11or~X'-ato no momento, 'seria possível se oferecer

ã Com..issão -estiJt!lIl't,iYas' b:1stante prõxirnas no va.lor real. Hi.

'inclusivc!e teP'bo~ em minha posse, estimativas realizadas

pelos 'própfios 'btuJ_l'iueiros internacionais quan:t0 ao verdadei

ro va!.of du drvJdA cxtcp1a brasilei1"a, que. poderia enviar a'

. V. Exas., ao títu-20 dc contribuição. Quanto ao ponto númel'o,
dois, "para onde foram os recursos tom:1dos" t eu tomn:l"ja a li

berdade de sug~rir que esta CPI convocasse o economista Paulo

Davidoff, que realizou um eX:lUstivo estudo de todos os co!!,

tratos de dívida, especialmente através da Lei n 9 4.131. Os

contratos de divida realizad~s pela Lei n 9 4.131 são obríg.:!;

toriamente publicados no "Diário Oficial da União". E aquele

economista, com grande esforço de um~ .e.quipe de pesquisadE,

res, teve o trabnlho de levantar .contraio por contrato,

tiais ainda, identificando as mu1tinacionais. as empresas n,!!.

cionais e as estatais que tomaram esses recursos; identif..!,

cando os setores da indústria, do comércio e dos serviços p.!

ra on·de esses recursos fora.m dirigidos; e identificando em
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querimento. naturalmente subscrito pelos mC:r.l.bros da Cor.dS$ÕO,

ser tentado ..

Marcilio .. Com a palavra o companheiro Genebaldo Correia.

e dar entrada no Congresso t~acional, j á que a proposta foi

enormevolume" de operações desse banco no; Esta.dds Unidos

dente do nosso Banco Central aos Estados Unid?s. E óbvio que

o banc\"' e!'ltrangeiro s::'.Je que o Brasil tpm 'Jm'l elevatiíssil!1J t~

xn de ·juros (; que os bancos pnrticul<:ues, ~quc repassam di

nheiro dos bancos estrangeiros, se locupletam cor.t uma cor:tiE,

s50 de repasse extremamente elevada.. Entiio, eles scnter:l que,

aléln da comissão .que já ganham' em dólares. poderiun ganhar

tambêm a comissão ~r.I cruzeiros. de "'que os bancos intcrm~

diürios aqui se boneficiam. E há. sem dúvida nenhur.ta, um for. , -
te intfH'cssc dessas instituições de cnt1.·3.rem no mercado U3!!

cárie nacional. Creio mais, que a situação de c"!"cscentc: vul

ceiras neste País. Eu gostaria de chamar a at~nção para

exemplo do Grupo Coroa-Brastel. 'em que está evidentemente fi!,

grante o tráfico de influência no favorecimento desse grupo"

um grupo que havia emitido um vo.lume s.em precedentes de p!

pêis frios, que estava. numa situt!ção de insolvência e que!

não obstante. obteve. em vinte. e quatro horas. a -liberação

de trinta bilhões de cruzeiros. por interferência direta do

S·r. Secretário-Geral do Minis'tério do Planejamento. l;onf;rme

em certo ponto, pois coonesta e ê co-responsável por uma g1'1l!!

de qua.ntidade de irrégularidades e fraudes que \"ên ocor:-cndo

no sistema financeiro brasileiro ao longo dos últ.imos a.nos.

Se acumularmos o va.lor real dessas fraudes em cruzeiros co.!".

rigidos. teremos um.:!. soma superior a dois trilhões de cru::ci.

ros ::;'ó em fraudes acumuladas ao l.ongo desses úl t.inos .J.nes de

regime 31,l'toritârio. Creio que ullla proposta a ser estudada PE:,

- advêm do Brasíl. Então, não ha dúvida nenhuma de que há e,!

se interesse, de que existe essa pressão. E. ccr"tamcnte, e~

5a pressão é fe-ita ·de forma eo·coberta. Ela. não é explicada,

senão q~e, Vez por outra, como a déclara'ção do Presidente,!õc

não me falha a memória, do l'lells Fargo Ban}:~ numa das, vis.!.

tas ao exterIor do Governo brasileiro. Então. a prcocup::tção

de V. Exa. é inteiramente procedente: Existe o perigo concr~

to de. na eventualidade dE:! um desas1:re econômico provocado P.s:!.

la continuidade da política atual, pela insistência quase. í,!!

sana de continuar a política atual. chegarmos a uma situação

de tal desma.ntelo e de colapso.' em termos de noss'; capacida

de efetiv2. de pagamentos. a ponto de qt1e essas pressões po!.

sam mnterializar-se de fato numa abertura ào mercaào brasile!

ro para os bancos estrangeiros. E agora. pas-sem~s ao segundo

ponto. sobre o controle exerci.do pelo Banco Central junto ãs

entidades financeiras. O controle exercido forinalmentc aev!

ria ser feito pela direção da área bancaria do Banco Central

do Brasil. Creio que esse controle é não apenas insuficiente,

ou quase inexistente. não diria doloso, mas chega a quase,

lo Canercsso Nn.cien21 deveria ,$~T 3 cri2.t;;'ào de 'U1!I!' :a.gencia ind!

pendcrrte de controle, assim como exist.e a Comi,ss3o de Val~

res Mobiliários, que controla 11 idoneidade dos papéis lanç~

dos na Bolsa I etc. E I mesmo assim. os papéis da CVH merecem

reparos pela omissão em certos- casos. Nã.o existe nenhul'!la ~gê!!.

cia especializada e independente cl)j os di rigcnte-S tiv.essem dc

ser aprovados pelo Congresso Nacional: que tivesse obrigat~

riamcnta de estar constituíd,a por pcsso:;.s de idoneidn'de

lionorabilidade absolutamente inntacãveis. para que se pudesse

exercer efetivamente um controle s'obre :'1$ institJ,liçõcs fina.!!.

nerabilidadc torna esse perigo de entrada de bancos ostra!!,

geiros no País. muito grave e crescente. implic~ndo. portu;!!

to. a desnacionalização de uns poucos Setores nacionais que

ainda. de certa forma. são dominados por ~mpresãrios ou por

banqueiros nacionais. Por exemplo, ..se ,.c~mputarmos, nas oper.!

~ões de empréstimos do City Bank, qu'e é um dos poucos que têm

autorização para operar no País há mui to tempo. as operações

d~ repasse em moeda. estrangeira. veremos que. ,apesar de', p~

la c~assificação de patriJ.!lônio líquido, ter um patrimônio p~

queno e ser cla..ssii'icado. na lista dI" banc.s, como um banco

ate de médio para pequeno porte. do ponto de vista de volume

de empréstimos, apesar de ter. poucas: agências. particula!.

mente duas grandes agê!lcias em São Paulo. é um doEi maio ras e:!!!,

prestadores em termos de volume. Não é segredo tanbêm que e

Brasil tem sido a "galinha dos ovos de ouro" para o Cí'ty

Bank. Os juros auferidos. no Brasil, mais a remessa o.e lucros

desses juros para o exterior. tem representado uma percela e!

trcmmnente significativa dos lucros do City Bank. Em certCls

casos, a quarta parte. ou até um terço dos lucros totais obtl.

dos pclJ Clt,. Bank. ne,,:, Estados Unido~ - c ~mo.&ine-se que o

vOl;C'cimontos 11:':11'a grupos que: agenciar.! junto ao Goyerno,

- através ~e um jornalista que trabalhava ,;:or.'ligo - t'ma per

gunta, numa entrev~sta coletiva, ao Ministro Delfim Net.tu:

onde estão e em que bancos estão depositndns as resen~as ca!,l!

bia.is .do Brasil'? Qual é o crítêrio desse depósit.o e se há

comissões SO"C<7i~ esses depósitos? E ele siI:'!plesmente re:;po!:.

deu: este é 1LU'! IProblema. de segurança nacion.al. Cortou o a~

suntc: ).Ias i$."'o foi no Góverno MédiCi, exatDJilentc por volta.

õe 1970. Entiüo.• eu queria perguntar-lhe, professor. que 1d5ia

V.. Sa... tC!R; qunl é o critério de depósito; em que bancos 'e~

tão as resen:::,;u; cambiais do Bràsil e se não ~ possí\'el - atr.Q.

v.és disso - 51..:u.g:irem il;ícitos de c.cfmissõés por fora e de f~

bl'~

sllciro, para deposít8;r neste ou naquela banco?

risco de desviar o esforço de retirar do ProL Luciano Coutinho

todas as informações que S. Sa. nos pode oferecer nesta re.!!._

niio .. Com a. palavra o nosso companheiro Scbostião Nery.

o SR. DEPOENTE (T,uciano Coutinho) - Perfcit:!

mente. Acho que a pergunta do Deputado? inteiramente p"l"oc!:o

dente .. Nunca houve um esclarecimento quanto ã forma de apl!

cação e quanto aos critérios de aplicação das reservas br,!

sileiras. quando elas existiaIll. porque ho~e elas não existem

mais. Então. esse problema ate não s~ .coloca. Não há dúvida

alguma de que o poder discricion~rio de se escolher onde apli

car e corno aplicar permite às autoridades que tomam essa d~

cisão a margem de negociação, inclusive. para esse I' tipo de

favorecimento mencionado. Outra vez a possibilidade existe,

mas ~ extremamente difícil documentar esse 'tipo de coisa.

Creio que t~lvez fosse possível solicitar ao Banco Central do

Brasil dados retroativos sobre em que instituições bancárias

e financeiras e em que tipo de títulos estavam a.plica.das

, roservas brasileiras. por exemplo. durante o período em que

o :erasi1 dispunha de tais reServas. Isso poderia constar do

O SR. PRESIDENtE (Deputado Aldo Arantes) - Com

a pala'.rra o Sr. Deputado Eduardo Suplicy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO NATARAZZO SUPLICY

pedido de informação ti ser enviado ao Danca Central.

"Gazeta l-Jercantil'l, por ocasião de uma das visitas do Presi

dcvcríDlnos, em outra reunião. aprofundar. estudar e vr.-r

implicações políticas I corno é a questão, senõo COl'rerC1!\OS o

O SR. RELATOR (Deput9do- ·Sebastião Nery) - Pr.2.

fessor. só tenho mais uma pergunta. Na. verdade, esta ;ergu!!,

ta. deve ser feita ãs autoridades g~vernementa.is. e a. farei nas

9portunidades que surgirem.. Mas, eu queria uma sugestão • uma.

opinião sua. porque ê uma coisa que sempre 1!Ie implicou.- O

Bn:sil cheg;lU a ter mais de dez bilhões de dóia'res dêp~si~!

dos nas suas reservas cambiais, caiu bastante, mas sempre t~

ve uma conta de reservas cambiais. Alguns anos atrás .. quando

era Ministro da Fazenda o Sr. Delfim Netto. eventualmente eu

era. editor de política numa emissora de tele\,.is:io e enc..1r.Ürillei

brasileira? Relacionado com i5$0. gostnria de ouvir a sua

opinião sobre como julga hoje que a.s autoridades monet'ârias

têm exercido o controle adequado das inst~tuições financeiras

no País. Se considera que há um grau, adequado de controle, e

se o Banco Central está muito lO:(lge de conseguir isso. que

medidas seriam necessárias pa.ra. que as autoridades I1Dnetãri2.S

viessem a exercer o papel para o qual foram criadas? Ess::!. a

primeira. ordem de questões. A segunda ordem de questões vou

fazer em seguida.

O SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Quanto ã

sua primeira questão, não ha dúvida nenhu."lla - e creio que os

banqueiros não o escondem, nas conversas que tenho tido opo.!

tuni~a.de. vez por outra. de ter com os representantes de ba!!.

, cos estrangeiros - de que não se esconde o desejo de entrar

no mercado bancaria brasileiro. Há poucos r.I~ses, o pr~sidc!!.

te de um dos grandes bancos declarou isso explicitamente ã

Pl·of. Luciano Coutinho, canfol'me nos ,-xpôs, V. Sú. teve' 0l,oE

tunida'de de conversar, em algumas ocasiões" coo rcprost:':ntant'c$

.., de bancos internacionais, exatamente estudando a q·uestão da

dívida externa brasileira.. sob:r·e lt nature,;;a das suús operE!.

çõcs no Brasil. Em vista de no"ticiiirio recente, inclusive o

da revista uBusiness \'1eek". gostar}a de perguntar: ~quat" tem

sido o tipo de prcssiio exercida por esses bancos par~ aumeE-.

tal' as suas operações no Brasil, com abertura de agênci3s?

Quais seriam na sua opinião as repercussões desta maior ig,

cUl"são de grupos financeiros internacionais para a economin

Queria

Deputado Flávia

Q.. SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) '-

nossa proposta ao Presidente da Câ~ara.

esse encaminhamento. inclusive com a. participação do nosso

Presidente. Deputado Alencar Furtado. e fizéssemos a. discu!

são especIfica sobre o docum,:nto que deveria acompanhar ~ssa

isso provDquc \;... risco de uma g.rave convulsão 'social é algo

que se1'ia da Iri.~.iOT legitimidade. P9is. em partindo dos r2.

prcsentnntcs do povo, cstar-se-ia colocando num plano polít,i

co maior a qu.cstão. Creio qu.e esse seria um tipo dc '.formul!!.

ção - nisso vai apenas uma sugestão - que demarcaria uma p~

sição. Obviamente. se se puder avrotçar alem disso e re-corne!!,

dai:' ou dizer claramente que o Congresso Nacional apóio: uma

Sr.. Presidente. peço a palavra. pela o.dem. Quanto ã sugestão

'de envia. ao Banco Central uma requisição de informação,

como V. Exa. considerou apenas ,as opera.ções da. Re.s.olução n~

t?3. seria. interessante complementar c~m os outros tipos de

operações. no mesmo requerimento. como havia sugerido o Prof.

Luciano Coutinho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Arantes)

o SR. DEPUTAVO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Acho. então. que poderíamos ficar assim: aprovaríamos esse

encaminhamento e. numa próxima reunião. dIscutiríamos, o co!!,

teúdo dessa proposição. que levaríai.los ã apreciação do Co,!!

ircsso Nacional~ Então, possemos a frente.

existe. hoj e. grande insatis fa.ção. Era a.penas uma sugestão.

JaOratõria, será excelente. m2.s. pelo menos. esse ponto esse!!,.

eial ê necessário dizer: "Acho que os senhores nã.o podem c.2,

trangular o nosso País. nio aceit~os .~~is recessão, mais d,!

semprego. ma.is arrocho salarial. _lIEsSI3S três pontos sã~ po!!,

tos quanto aos quais. mesmo dentro do.
i

partido do' Governo.

mento encaminhado ao Congresso Nacional. porque vai ter que

ser submetido ã. decisão do Plenario. com a pnrticipnç,üo das

Liderançu$ ..

apenas fnzer Utla breve consideração a essa proposta. com r,!

lação ã .re~~Hio do Fundo. cr~eio ,que seria mais produtivo. nuis

ficil e viavel. em termos de entendimento pol r"tico, a nível

do Congresso, inclusive a nível de outros pa.rtidos políticos,

Clue esse oocumento, ou essa proposta. ou essa representação,

diga.os assim, se- inserhse- na dim~ns:io polí'tica e não bu.=:

'Casse' ~ter-se <lO aspecto técnico .ou ã discussão da. morat§.

rig Vt=!:!'B~ não lMrat.õria ou coisa desse tipo, porque creio

que aí sUrliTi&JI1l3j,~ divergencias dQ que conct':"dâncias. U?.5,

dizer;- ~m alto -e bom som, ã comunidade finance.ira internaci~

nal. çue o Br:l!w não aceita um arrocho salarial imposto, que

llão aceitii mai·... t-res anos de recessão e que' não aceita que

O SR. DEPUTADO EDUARDO NATARAZZO SUPLICY

petm.ita-me~observa-r o, seg1;1inte: acho ~quc!_a proposta ê muito

questão for,mal. Acho que. em forma de indicaçno. difici~nte

será acolhido. Eu. por exemplo, não teria a obrigação de

submeter ao Plenário .. Acho que deveríamos formalizar Ur.l r~

. .
p~s'itiva. mas ela ,'Seria uma. complementaç,ão de uma. atitude já-

tomada ao final do semestre passa~o. em julho. quando uma d~

leg2.çã~ de 'Deputados es'teve nos Estados Unidos, .indo às N!
ções Unidas. ao próprio Fundo Monetário Interna.ciona.l e <iO

Congresso nortl!-americano. para dizer qual era a atitude dos

pa.rtidos de Oposição. e levando um documento assinado por .r.ai.s

'deduz,entos. Pm:lamentares. Não obteve., todavia.. o reconheci

.ento da Presidência da Casa. Talvez essa outra missão inco.!.

resse em problemas semelhantes I e não tendo reconhecimento da

o SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - Apenas UM

o SR. PRESIDENTÉ (Deputado Al~o Arantes)

da Cas .... e devem st'lr C2mara e Senado. Então, seri a. um requ<:lr,!

Presidencia da Casa. talvez se~ a difícil - prp.cisamos levar

em conta. - obter a oportunidade de falar na reunião do Fl-H •

porque. certamente. não sera coisa fãc.il, j ã que não está pr!:,

vista UIn3. manifestação desta natureza. Acho. porém, que eleve

O SR. P!tESIDENTE (Deputa.do Aldo Arantes)

'Considero que deveríamos retomar essa discussão postcriorme!!.

te.. Em princípio. fica aprovado o encaminhamento. E acho que

_Acho-..que ninguém tel!,J!unhuma objeçã? Fica ~cat~d.!L~._ prõpo~

~a do Deputado Suplicy.
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denúncias feitas pela imprensa. Esse tipo de acobertamento e

de participa.ção direta ou indireta dos responsáveis pela 1"'!!.

litica econêmica em operações de fraude, opel'ações ·de 35M.!.

to ao contribuinte, quase inteiramente inaceitáveis, colocam

a preocupação de V. Exa. coma absolutamente correta, esse!!

eia! e urgente no sentido de que o Congresso Nacional deve.!,

se iniciar proposta de legislação visando ã criaçã.o de uma

s.gência separada e independente do Governo, sob o crivo do

Congresso, sob o crivo dos Tribunais de Contas, como :;·0 c~

SO I por exemplo I de agências semelhantes que existem em paf

5es, Jail.1:lldJIlcntc civl.lizados I para polici~r :não .jó o mercado

de capltds, como tnmbem as institu·ições financeiras.

o SR. DEPUTADO MATARAZZO SUPLICY - Uma segu!!,

da ordem de questão, Prof. Lucinno Coutinho, refere-sO" "i que,

'por muito tempo, os administratlor:s da dívida externa afirmE:.

vam, inclusive o Prosidentc João Baptista Figueiredo, uma vez.,

disse que os. críticos da dívida externa nã.o ava1i.:lvam, o o~

tro lado da mçdnlha, que seriam os invastimentos que se to!.

navam possíveis por· caus;:! daquele endividamento, que seria

benéfico recebermos poup~nça de parscs mais r·icos - enquanto

em contrapartida, m:mti:nhamos déficits nas nossas contas-co.

rentes - para, mais tarde, com maior capacidade proãutiva, p,2.

demos reproduzir recursos suficientes não apenas para pagar

,os compromissos assumidos, mas também .proporcionsr um padrão

de vida mais elevado a toda apopu~ação. Mas, hoje, o que est!

III0S observando? Não a economia produtindo mais para fazer fre!!

te aos compromissos externos, além de proporciona.r UJ:l padrão

de vida mais elevado li população, e sim, a economia produzi!!,

do menos e o padrão de vida sendo baixado forçosamente. Ainda.

hoje ternos UJil Ministro do T:rabalho que p.'lrece um pouco des~

rientado, porque, nos últimos dez dias, já mudou diversas v!:.

zes de orientação com respeito ao Decreto-lei n 9 , Z.04S. Pri,

Jileiro disse que iria proibir as empresas de dareJil mais .de 80~

do INPC. Daí I diante de protestos de empresários, ele disse:

"Então, l:j.uem quise.- pode dar um pouco 3. mais." E hoje volta

do dizer que baixará norma di~endo que nellhUllla empresa' poderá

conceder aos trabalhadores aj t.i5tamento J:1alor do que 80'5 da

a.valiação do INPC e mais zeN por cento de aumento de pr~d..!:!

tivida~e, pu:a prôpl'ia 1r:i, j;i que, 11C1 nr.o t>:ls:iadc.::. ;;:con~

mia não cresceu e o máximo rqrue se poderia dar da aumento re21

seria de acordo com o crcsci,m:nto do PIB p~l" capita, que foi

negativo. Então o que terá !licito este prenúncio dos que nos

avisa.vam antSs que,ª" divida ·e-qerna seria boa, o que terá CO!!

tribuído mais para que desse erradl1? O 'que eles hav!am previ.!

to acabou efetivamente nno ó<!.::r.tdo certo. Foi ma.is a nuturfr:a do
"

uso do endivitiamcnto, a manei:ra como ele foi distribuído em

investimentos inadequados e n50 prioritarios. ou falta de coo.!.

denação no plancj amento dos investimentos? Ou foram mais, c~

mo, por vezes, eles querem atribuir, fatores externos inco!!

trolãveis exercidos sobre oS que comtandam a. política econôm!

ca no País? Gosta.ria de ouvir a sua impressão sobre isso.

O SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - O pri.neiro

ponto a destacar ê o seguinte: a ,díVida externa foi realiz!

da num montante muito superior ã necessidade real de finanei!

menta das contas-correntes. Se pegarmos os dados do balanço

de pagamentos e somarmos a conta.-corl'ente do Brasil, por exe!!!

pIo. de 68 a 73, vamos ver que ela não superou 'dois bilhões

de dólares. No entanto, o Ministro Delfim Netto tomou empre,!

tado quatorze bilhões para financiar dois, sob a justificati

va inteir31l1ente duvidosa de que precisava acumular reservas,

reservas que representavam, a preço de 73, mais de um ano e

três meses de importações. O que houve, na verdade, foi

,~~exn.gl;'rado, desnecessária e imprevidente, cnd.!,

vidamento esse que se fez por duas razões: em primeiro lugar,

porq'le a alternativa de não fazer o endividalll:ento teria sido

a de criar, a de fazer uma reforma no sistema, financeiro que

completasse ~ ref'Jrr.u.t financeira. que foi inic.iada el:! 65/66

e que nunca foi completada I ou sej a, criar um sistema do cr!

dito de longo prazo de a.poio ã acumulação de capitais. Como

O Ministro Delfim Netto sempre foi avesso a qualquer decisão

estratêgi~a, preferiu embarbar· no 1I0 ba-oba" de expansão do

mercado de ~uromoedas, sob a justi;pcativa de que o dinheh'o

era farto c barato e que era burrice não se utilizar o dinhei,

ro farto c barato. Dassa forma, ele internacionalizo,u' a fu.!!. .

çio de ofertal' crédito n longo prazo para. o sistema nacional.
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Boa parte dos. recursos de crêdito que entraram na.quele mome!!

to, na verdade, sustentou o intenso boom de acumulação de C!

pital pelas empresas estrangeiras 1 p.elas empresas públicas e

pelas empresas nacionais. Naque~e momento. do milagre econõm!

c.o, realmente utilizou-se o crédito ..externo para. financiar Í!!.

vestimentos. g verdade que houve.abusos, houve ma. utilização

também para fazer placar eletrônico do l-Iaracanã e coisas de.:!.

se estilo. Mas, na verdade, havia, naquele momento, o fato de

que: dívida externa não llpenas toi feita muito acÍJt1a e mu!.

to além das necessidades, como foi feita para c'vitar que

fizesse uma reforma financeira que providenciasse fundos i!!.

ternos, poupança interna, acumulação interna de poupança para

financiar o crescimento econômico. A denúncia disso foi feita

a. tempo e a ho-ra no Relatório n':o 27' do IPEA, que foi inclusi

....c cens.urado naquele momanto, porque não se deixou public"lT" a

versm integral do relatório, de autoria do economista José

'&t1uaci'J d.e Carvalho Pereira. Isso foi denunciado em artigos

até c om pseudônimo - porque, naquele mO&lcnto, técnicos do G~

tremo'lJliQ podiam escrever livremente - por ex~mplo, pelo P,l'O:L

Pedno MIalilIl e por várilJs outros econolnistas, denunciando a

Ülprto.~"Ü.deucia. a irresponzabilidade e a vulnerabili!.ação n.,::

ot:iOIHl'l que representava acumular uma dIvida desnecessária. POE

tanto, 'Se olharmos friamente os números, veremos que, com mu!

to m'\!..M5. se, ao. invés de qua.torze tivéssemos tomado apenas

,quat::tll, 'C.:i.nco ou seis bilhões de' dólares.. isso teria sido s!:!,

i'lcien~e !laTa cobrir o nosso déficit em conta-corrente acu1n!:!.

lado n.;) p'Oríodo e ter reservas para enfrentar a primc'ira cx!

se do pct:róleo_ Ao contrario. o fato de termos enfrentado ::lo

~rimeira crise do petróleo com reservas enormez é que criou

a. impressão de que o Brasil era uma grande potência., era uma

ilha de prosperidade, porque tinha muita reserva e que não

precisava fazer uma política. séria de ajustamento energético.

Terminou sendo contraproducente. A partir de 74/75, aquela

dívida, que j ã. foi deixada de maneira irresponsável e impr!,

vidente pelo próprio Ministro Delfim Netto, passou a girar ~

mo uma bola de neve, porq~ ela já era tão grande e passou a

ser pressionada, particularmente nos anos acima citados, p!,

la conta-petróleo. Depois que se conse-guiu equilibrar a ba13!!,

ça comercial, em 1976 e 1977, a divida j ã tinha ficado t5.o

grande •.• Lembro a V. Exas. que, em 1977, o Brasil teve tm s.!:!.

perãvit de comércio, não era mais o petróleo, mas 1 a.pesa.r di~

.50, foi de 1977 para 1978 que a dívida mais cresceu. E aí ve..'i1

a responsabilidade inegável do Ministro i-15rio U;;:nriquc Silr.onsen,

que não p~de, de jeito nenhum, lavar as sua.::: mãos e dizer que

a culpa é do outro, porque a culpa. e a responsabilidade é d~

le também. Nesse -período, o .orasil outra vez aCUr.lulou um rP!!.

tante brutal de reservn.s desnecessárias muito além do que s.=,

ria nec.essârio para fi..anciúr o défic':'t em cont:l-ccr:rcnt? c.'1~

mau a rainha atençiio o nobre Deputado Sebas~ião NeT}", pn.ra qlie,

em fins de 1978, o Brasil tinha doze bilhões de reserva, D.p~

xim.adamente. Muito além do ncce<;sário, do prudente e do sufi:.

ciente. A partir daí a bola de· neve financeira passou a cre~

cer por conta própria, e a análise ..dos dados é muit~ clarn. e

mostra que a própria necessidade de pagar a dívida, de servir,
a dívida compel iu o Governo a se escrc.vizar a ela. Essa escl?

vização ã dívida externa vem desde me'n.dos de 1976, quando o

Ministro Mário Henrique Sinonsen liberou as taxns de jUTOS.

criou a famosa ciranda financeira, permitiu que o endivid~

mento galopasse outra vez para níveis cada vez mais perigosos.

Recordo-me de que, desde 76,71,18, há' regi;;tTos na imprensa de

economistas da Oposição, eu particularmente, defendendo, de,!

de então. qU:lndo tínhamos grandes. reserva.s, a renegociação da

dívida. externa. Naquele momento, ha.via condições de renegoci

ar, de racionalizar o processo da dívida externa. E aí o que

acontece é que, a partir desse momento, veio uma grande irro!

cionalidade. A compulsão em 'ter quê girar a dívida obrigou a

que o Brasil. fitesse proj etos inteiramente desarrazoados, e!!!.

bnrcasse no programa nuclear, enfim, produzisse projetos para

arrecadar empréstimos, sem que a raciona1ida.de desses proj!:.

tos tivesse sido minÚnamentc discutida. Houve um conjunto de

tudo o que V. Exa. mencionou. Houve falta de planej amento e!

tratégico, houve má aplicação, houve desvio de recursos que

deveriam financiar investimentos para outras atividades niio

produtivas, e assim por diante. A partir de 1I1õ1 certo momento,

a irraciona.lidade passou a pre:;:idir todo o pr~cesso de end!
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vldt'.I!len'":o e p~ssou a e~ ..:rtlvi:ar a pol!tica econômica de f'J!.

ma. cadá vez ID3is restritiva. A ciranda. fin~nccir:1 foi, criada

por causa da dívida externa. Posteriormente, houve uma gr.:lve

irresponsabiÚ.dade, quando - veja V. Exa. que, em junho de

1979. com a. qúcda do xá do Irã.: houve uma grande subida

pl"eç~s do petróleo - em setcr.lbro de" 1980, 'numa reunião do

FMI, o governo norte-americano resolveu aumentar violentam.:!!!.

te as taxas de juros. No início de 1980, a economia entrou em

recessão. Pois .bem. diante de tudo isso, do aumonto brutal das

t<lxas de juros, do aumento brutal dos preços do petróleo. o

Ministro Delfim Netto embarca numa. política de crescimento a

qualquer custo, uma política inteiramente imprevidente, pois

é um crescimento de curto fôlego, um crescim.ento falso. V.

Exas. se lembram da segunda metade de -1:980, quando o Brasil

C?Tesceu ã custa de uma acumulação de dívidas, contra toda a.

prudência, Vi5to que o nosso déficit se alargava por c6nta dos

juros e por conta do petróleo. Depois veio a guerra Irã.-Iraque,

exatamente em outubro de 1980, e veio a insolvên::ia da Polônia,

no fim desse mesmo ano. Quer dizer, havia indicadores, os

mais óbvios, de que era preciso ter l::auteln. e desncelerar o

c:rescimento da. dívida externa. Não obstante, o Ministro insi~

tiu em tuna política de crescimento inteiramente atabalhoada,

e, mais, tolerou - e este é um dos crimes que cu c1assific~

ria de lesa-p5tria - II erosão gravíssima das reservJ,s naci~

nais de divisas desde 1980. Porque, em 1980. as reserva3 de

divisas li:quidas do Brasil jã haviam sido substo.ncialmente r~

baixadas. já haviam deixado nosso· País em uma situação de g~

vc vulnerabl1idade, e o que existia de reserva, coisa que n~-!!.

gu.::5m 5~be, era papol c.e liq,uide.: d:.n:idosa, entre os quo.::'s um.:!.

boa. p;rte de "polonetas" incobráveis, que só :l:gora estão, vi!!

do ã tona. Houve, portanto, não só imprevidência, cano inco~

pctência, erros gra.ves, erros que comprometeram, jã desde 1980,

3- soberania nacional e que ob:t=igararn,na verdade, .0 Governo a

se curvar aos interesses dos banqlJ~iros internacionais, desde

novembro de .1980, Estornos fazendo a polítiS3 do Fundo, Monot,ª

rio Internacional., a política dos banqueiros, desde novembro

de 1980. Tivemos uma 'recessão em 1,981, out):a em 1982, c est.:!.

mos vivendo agora o terceiro ano do, recessão. Então, essa p~

l!tica de submissão aOs interesses externos da grande finança

internacional j á se iniciou muit'o antes e a responsabilidade

por ter colocado o País nesse estado de vulnera.bilidade I sem

dúvida. nenhuma, cabe aos Ministros que. .tomaram essas decisões

impatriõticas de permitir que as ~condições fundamentais para

o exercício da soberania nacio1J.al, que é dispor de reservas

l!quidas e de proteger a. posição de caixa do País I se det~

riorassem desde a-quele mOJll.ento. Então houve, prezado Deputado

e amigo Eduardo Suplicy, 3 junção de todos esses elementos

que V. Exa. colocou: 'imprevidencia, má u..ilização 1 incomp.':.

tência, impatriotismo, e ~ quem s3be? - embora não possamos

provar, corrupçãó em todo o processo de administração da dI
vida externa brasileira. Essa é que é a verdade.

O SR. DEPUTADO' EDUARDO }L\TARAZZO SUPLICY - E~

toU satisfeito. Sr. Presidente. Agradeço as: respostas.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Aldo Arantes)

Passarei a Presidência dos trabalhos ao Deputado Sebastião

Merr·

(Assume a Presidência o Sr. Dopu:.a.dü S~ba-::tiãu

o SR. DEPUrADO ALDO ARANTES - Permita-me, Sr.

Presidente. O Prof. Luciano Coutinho noz traz .hoje a1gu11.as ig

formações muito impartantes. Queria desdobrar mais um pouco

a questno leva.ntada pelo Deputado údu3.rdo Suplicy. ~orquc: o

professor falou em irresponsabilidade c irracional idade,
processo de cl;\dividnm.cnto cxte'l"no. Perg.unt3.Tia ao ' 'PTofessor

se, além da irresponsabilidade e da irracional idade, não h,!!,

.veria interesses nesse processo de endividamento, c quáis os

interesses que haveria por traz desse processo de endivid!,

menta? Porque tenho 'a. impressão de que o Ministro Delfim

Netto não é burro, e eu me pergunto queis os,interes:;es, i!!.

élusive dos grandes banqueiros inte.nulcionais, em levar

País a essa situaçã.o? Gostaria de ouvir, a este respeito, o

ponto de vista do Prof. Luciano Coutinho.

O SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Existem di
versos tipos de interesses. Existe o interesse a que j â. se,

referiu o Deputado Sebastião Mery, que ê o interesse que vem
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E, mais •.que isso estava sendo feito de comu,ü acordo entre

os grandes bancos. Houve f portanto, um bloqueio deI iberado ,

da obtenção de comissões e .favores. Mas diria que esse é um

tipo de interesse menor, embora sej a moral ou eticamente in~

ceitãvel sob qualquer ponl:o de vista. Não há dúvid2. nenhuma

dé que, em prímeíro lugar, houve urna extraordinária expansão

viagem ao exterior, atendendo ao co~vite de uma universidade

estrangeira. conversei com representantes de bancos que afi,!

luram, taxativamente - isto, em abril de 1980 - que o Brasil

nio receberia um centavo de credito durante o ano de 1980, a

nãq ser que aceitasse um aumento substancial nas comíssõ~s.

dota nacional, o nacionalismo c a democracia fazem parte

Gabãe- ~~é o Urasil., Nli~tlcle período, era Ministro da Fú:::i:!nda.

em nosso Pais. o Sr. Delfim Netto. E. obviamente, foi ele

quem tomou a decisão política de assumi r esses c"mprêstinos. ou

o SR. DEPtTrAOO ALDO ARANTES - Estou satisfe!

to. Agradeço ao Depoente ..

O SR. PRESIDENtE tDeputado Sebastião Nery)

Com a palavra o Sr. Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPurADO JOsl! FOGAÇA - Caro Professor,

eu gostaria de fazer uma abordagem e obter a sua opinião

respeito deste fato: quando, em 1971, o então Presidente dos

Estados Unidos. Richard Nixon, tornou o dólar uma moeda não

conversível, os bancos europeus ficaram abarrotados de dõl!

res, nwn período em que obviamente a moeda dos Estados Uni

dos estava sofrendo um processo de desv.üorização após a GJe!

Ta do Vict~â e com a emissão de moedas pura in....estir.l.entos ez:.

ternos. Naquele momento, os dólares que: esta.vam enchendo os

cofres dos bancos, principalmente alguns europeu!:;, tinha.'n que

ser empurrados goela abaixo dos chamados países periféricos,

dos chamados países do Terceh"~ Mundo" desde a República. do

seja, naq!lelc momento, houve quem assumisse essa responsnbili

dacJc. II decisão da tomar cmpr~,stiJnos àa form~ imprudente, da

forma 'irresJ::lonsãvcl e <lte lesiva ad"s interesses naciona.is, C!?'

mo V. 5a. bcm colocou na sua exposição~ Não é propr}amcnte

uma pergunta, mas eu gostaria de uma nripntaç:io a esta c~

miss5o, porque me p::lrcce que hã indicadu!cs evidentes de qUI!

se o Brasil não necessitava do volume de elnprést.lmos que nós

acabnmqs acolhendo, e se' havia um interesse manifesto dos b~

cos em injetar esses dólares nos países em desenvolviment~i

mediante recebimento de comissões, parece-me - repito - que

há indicadol'es evidentes de que alg~êJn 'Saiu ganhando com i!,.

so, e obviaJ'llente não foi.o nosso,.Pa1s. A orientaçio que pedi

ria a esta Comissão e sobre quais 05 caminhos' de investigação

que poderiam ser trilhados, para que pudéssemos apurar exat!

mente esse tipo de responsabilidade. Porque, a JDe~ ver, o Mi

nistro Delfim Netto, se não,_·temos~ comprovação óbvia, ou m!

lhor, se não temos comprovação documental de cOTrupção, pode

ser respons:lbil izado pelo crime de lesa-pátria e de irrespo,!!

sabilidade em relação ã nossa soberania. Toda vez que um país.

toma. empréstimos dess'a ordem, desnecessariamente, como V. Sa.

meslllO eixo de luta, e eu não os separaria. Não acho que sej3Il1

separaveis as duas coisas, pOl'que t na verdade, a luta e uma.

sõ nesses dois sentidos.

fícll avaliar pelo seguinte: o capital estrangeiro nno se i!!

>teressn por empresas falidas. Quer comprar fil.L·t migno1:, quer

empresas que têm boa rentabilidade ... Eu nuo diria a P!TROBRl\S

inteira, porque isso seria dirícil, mas a Vale do Rio Doc~

e as subsidiárias do grupo PETROBRÁS, Cf niio faltam pJopúnc,!!

tcs para 'esse tipo de coi!õa~. Estã aí o Selt3dor Roberto C'I."\;J.'105

propondo que toda a pctroquímíca seja p~ssa.da·pura o capitnl

~strangeiro e assim por diante. Ou ~eja, as empresas estatais.

podem ser objeto dessa polítiCa ·desnacionalizante -

Deputado tem toda a razão de chamar 3. atenção para este po!!,

to - e diria que 'hã outras empresas.nacionais.~ atenção

também para outra ponto: a recessão não é apenas a desnaci2.

na.lização absoluta, é a desnacionalização relativa. na. medi

da em que a 'empresa naciona.l sé vê impossibilitad3 de ampliar

sua capacida.de de produção pa.ra o crescimento futuro dos me!.

cados. Mesmo grandes grupos nacionais podem estreitar sua P:lE

ticipação no mercado e abrir caminhos para que o capital e,!

,trangeiro se torne predominante em certos mercados em que até'

entio o capital nacional tinha uma p~rticip2Ção expressiva,

por força do próprio enfraquecimento financeiro da empresa n~

cional. Isso niio constitui uma desnacionalização absoluta, pa!.

que não se esta re-fcrindo ã perda de controle da empl'esa p~

r=l o c.apit:J.l estrangeiro. mas. na prática, redunda em que os

aercadllJs 1l'3S'bCm. a ser crescentemente ocupados pelas empresas

estraDl..!~:i (l"{\5 .. Todas 'essas pmocupações eu resumiria ao segui~

t~: a lun mlti-Tecessiv~ n30 é .::tpenns lut:::. de:-: ...crã~ica, p0,!

que interessa ã sobrevivência fundamental e ao' bem-estar do

povo bnsileiro e ao aíastllmanto do risco de convulsões s~

ciais e. lP0rt.nnto, como ponto fundnmcntal parn a luta dam~

critiCA. 1I:.1IS a luta contra a recessno e contra esta política

i: absoJut'amente [und3IUcntal do pont'b de vista de defesa dos

interesscs nacionais, inclusive defesa da vi::lbilidade do p::lís

enquanto naçõo minimamente soberana. Então, eu vcjo que a l!!.

o SR. DEPUTADO .ALDO ARA.':TES - Quais seriatl as

econõmica de 64 a 67, quando as empresas nacionais não

o SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Existe um

gt'andc número de empresas que está em situacão difí~i1. E d~

nham acesso a quase nenhutl créditote as empresas estrangeiras.

podendo valer-se do acesso ao créd.ito externo fãcil atravês de

materiais de utilização militar, e também civil. teu sido e~

tremamente bem sucedida até O' momento, pela ~xperiêncil> de

produiir principalmente mate'ria! e equipamentos mili1:ares a~

quados i condição tropical, mdequados às condições dos países

com climl! e condições sellJ,el1ha:l.tes ã do nosso País. O Brasil

tem sido muito bem sucedido '00 seu esforço d~ exportaç5o de,::

ses equipamentos. Como. a polTtic<1 tem sido 'raz.onvc..lmcntc praa

mâtica na exportnção, muitas vezes contraria intere,~ses da

política externa norte-::lmericana, e quero crer que, ocorram

fortes pressões no que diz respeito ii política nacional de

desenvolvimento e de exportcção' de arml!mentos. Este tipo de

pt'essão também pode matêriali:a.r-se em pressões contra nossa

poli:tica externa, que tem sido màis pragmática e independe!!,

te. particularmente, por exemplo. Com relação ã política afii
cana do Brasil. Mais a.inda~ eu veria que· a continuidade do

processo de recessão e de sufoco .credltício a que as empres3S

estão submetidas abl'a caminhos .para novas ondas de ,desnaci~

'nalização de empresas nacionais" tal como ocorreu na crise

tuação ,de ext.rema vulnera.bilidade nas suas contas externas.l:Ü

destacaria D.qui três pontos fundamentais: em primeIro lUgar.

a enorme pressão contra nossa política nacionalista de inf0r.

mática. A,informática e a microcletrônica são hoje setores a~

solutamente estretegicos para õ futuro de qUóL,lquer país. O

controle sobre essas du.as ciências "representa, hoje~ o que 1)'

controle sohre a energia elétJ:ica e sobre a siderurgia repr~,
sentava, no início do século c nos anos 40, para o desanvo,!.

vimento industrinl brasileiro. A pressão das muI tin.ncionnis p~

ra a abertura do mercado brasilei ro e para a supressno da po
lítica de reservas de mercndo ê m.ll.oria e conhecida e cl'eio

aconteceu no Brasil, como, indo mais além, em at'irmar que i~.

50 foi feito na fama de um bloqueio intencional, deliberada,

quase uma conspiração organizada para destituir o Brasil de

seu poder de resgate. Portanto, o. sentido da pet'gunta é pe,::

feitamente consistente.

que ê um dos pontos que precis:unos denunciar c:tplicitamente

e defender. Mas, pOl' exemplo, dificulta-se inclusive que e~

52 política de informática e de de.fesa- do setor eletr~nico se

a.rticule de uma forma mais coerente, porque os interesses e~

trangeiros inseridos na produção àe bEms de consumo eletr~

eletrônicos. os interesses de empresas estrangeiras, os int!:, .

resses de certos grupos, por exemplo, talvez onde o grupo

Brasilinvest aparece como um dos~grandes acionistas. na área

de telecomunicações, são francament~ contrários ã política da

Secretaria Bspecid de Informitic~, defendem a abertura do

mercado e impedem que haja maior articulação desta política.

Não apenas são interesses que vêm de fora, mas interesses de

c~pitais que j 5. estão aqui dentro localizados, pressionilndo

contra li; política de informática. Um segundo ponto importa.!!.

te: a política brasileira de exportação e de desenvolvimento

de armamentos e, também, de e:~pol·tação de aeronaves c outros

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Faria outra pe!.

o SR. DEPOENTE (Luciano Cout.inhoJ - Bom. pri

gunta relacionada com esta: tendo o processo de endividamento

e de recessão econêmica levado -"e qual o limite, o alcance

que tem levado - ao processo de desnacionalização da ec:cn~

mia brasiieira, qual a relaçàq: existente en~re esses dois p:-~

cessas?

meiro. creio que, com relação aos perigos da. desna cionalizaç~

do setor .bancário. responâi em referência. à pergunta, do n~

bre Deputado Suplicy. Não repetiria, nas, obviamente, está:

presente e creio que existem .uneaças mui te sérias que estão

sendo feitas ao Brasil neste momento, por conta dessa si

SUas matriz.es, tinham uma situação extremamente cômoda para

absorver e desnacionalizar nossas' empresas. Abt'e-se, portR!!,

to, a perspectiva àe uma desnacionalização mais ampla não aI':!

nas no setor bancário, mas em> outros setores t. além disso.

principais empresas nacionais que estariam sob pTessão dos

monopólios, no caso'?

de uma ag.ressão quase que a interesses nacionais estratégicos

'em várias áreas#

emde reservas que ocorreu nos primeiros meses de 1980, e

bloqueio esse que foi. aceito passivamente, impatrioticamente

pelos Ministros da ãrca econôr:lica, para aceitar que nosso

País perc1es:'it;: a sua posi~io de l:cservus sem qu~:'quer re~'htt;!!

cia. E~ a partir daí, da situação de vulnerabilidade, abriu

se o caminho para que os õancos pudessem impor taxas de c~

missões absurdamente elevadas. E .zais ainda, abriu-se o cam!

nho para yulnerabilizar não só·os interesses dos bancos, mas

também os interesses dos asSOci.;:-:3D.!:' aos capitais li,c:ados

esfera industrial e a outras esferas", para que pudess:J11 ta!!!.

bêm iniciar a.pressionar o Governo brasileiro para obtenção

de favores, de _concessões e outras vantagens. Eu não teria

dúvida em afirmar que não só os grandes interesses internaà2,

nais dos grandes bancos'estão envolvidos diretamen1:e no que

do,sis1:ema bancário internacional. O sistema bancário inte!.

nacional.trnnsnucion<lli:ou-se rapidamente a partir de 1968/69

e dur.ante toda a década de 70. O g.rande banco ,american~. al~

mão ~u japones transfornou-se nwu' banco transnacional. Pa~

sou a operar no mercado de atacado sem qualquer re~ação. SaJn

~rimento de depósito. um mercado muito conveniente, ""uitc

lucrativo, que era C? euromercado. Não há dúvid<l de que a e~

pansão dessas oper<!ções era extremamente lucrativa para os

grandes bancos, mesmo no período mais intenso de concomncia

entre eles, em que as comissões ernm relativamente baixas e

a lucratividl1de do mercado era muilo elevada. Porta,!Lto, os

ba.ncos faziam Zobby, prC'ssionav31ll e ofereciam rccuTso,S

países. Tanto" que não é um fato só do arasil, é um fato genE.

ralizado o endividamento de todos .os países do Terceiro ~tu!!..

do, inclusive de alguns países da esfera socialista. E um
f~nõmenD global. Esse fenômeno ~lobal tem a ver com o grande

interesse fundamental do grande capital bancãrio que hoje e,!

tã internacionalizado e que representa talvez ••• Portanto, t!

mos sido um pouco acostumadoS' a pens'a.T,na multfnacional, na

transnacional, apenas como i1 grandé empresa industrial, mas.

nesses últimos dez anos, sobre'pôs-se a ela à grande finança

internacional transnacionalizada. E OS interesses dessa ~raE,

de finança internacional são hoje, diria eu, ate mais poder~

sos do que os do capital industrial. Pelo menos os seus int~

resses se tem sobreposto aos interesses do capital industrial

nesses últimos anos. A prova disso e que a política con!'ierv~

dor, do Presidente. Reagan e toda baseada em uma taxa de juras

extremamente elevada, que sõ ,favorece ao grande capital baE,

cãrio no mundo inteiro. E óbvio que, durante todo esse p.!:.

rlodo, o' endividamento brasilêiro foi forçado, foi pression2..

do, {oi estimulado pelos grandes bancos que viam no !3rasil

ulRa fonte de ganhos de juros, no 'início, obviamente, corno um

pais de grandes potencialidades econômicas, do qual sepoderia

,extrair lucros através de juros de forma significa'tiva. }os"t!

riormente, ao se perceber a vulnerabilização e'a gravidade dll si
tuaçio, esses mesmos bancos tiraram proveit.o da situação de

dificuldade: do Brasil para cobrar comissões e spreads ll.bsurdamente el~

vados. Constitui quase que um roubo, um assalto ao Brasil as comissões e

'spreads que nos ~stão sendo impostos por esses bancos. Então,. há um ób

viD interesse direto da grande finança internacional Em se locu~letar na

forma de ganhos' de juros e de comissões abusivas que são cobradas ao Br!..

sil. ~ este, digamos assim, o grande interesse. r õbv.io que,·nessa l>itu!

ção de vulner.abilidade crescente tl que o Brasil foi chegando - talvez seja

UJ1a certa ingenuidade achar que os bancos nio percebiam que

nosso País estava, chegando a um 'estado de vulnerabilidade _

não tenho a menor dúvida em afirma.r que, em 1980, os bancos

submeteram o Brasil a um bloqueio creditício deliberado, pa

ra esvaziar nossas reservas e, po#rtanto, destituir nossa s~

berania nacional, no plano ,eco~ômico, de um dos seus instr!!.

.entos-chave, que ê a retenção de reservas. Posso afirmar i!.

50, até COlQ segurança, porque. assustado 'com a rapida pe~rda
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estou satisfeito.

to, que é o problema 00 Fundo Monetário Int:ernacional e de

o SR. DEPUTADO ALDO ARM'TES - De minha parte,

o :SR. DEPOENTE (Luciano Coutinho) - Pois não.

,
inclusivoaliança com os países democráticos e socialistas,

com a Uni50 Soviética na luta contra o nazi-fascismo - pal·n

o resto do mundo, na forma de auxílio civil e· militar , II qua!!,

tia que, entre 1945 e 1948, somou quarenta e oito bilhões de

dólares. Se essa quantia fosse cOTrigida monetariamente, co,!..

responderia.. em termos de dólares, em julho de 1983, a duze!!.

tos e oitenta e oito bilhões de dólares-ó Outro exemplo, no

fim da. guerTa havia uma grave crise econômica na Europa, os

partidos de esquerda que fizeram a res"istência ao nazi-fa!.

cisrno tinham muita força política. Assim, o Secretário de E,!

tado americano, que tinha. visão estratégictl naquele rnome!!

to, propôs um plano que tomou o seu nome, o famosQ. Plano

Marshall, que transferiu, para os países daquele continente,

somas, em bilhões de dólares, igua.lmenté vultos~s, das quais

90\ ficaram ali como doação - aliás, diga-se, depassag~m,

que as dívidas de guerra foram perdoadas pelo Presidente

Roosevelt. Equ-ivaleria a perdoar duzentos e oitenta e oito

tD1ilhões de dGS:~res. O Plano Marshall totalizou cerca de vi!!.

te e s,eis bil1·oos de dólares. Em termos atuais isso represe!!

tzria .centa (.' ';:;,uinze bilhões de dólures. Se somarmos 3S duas

cdlisas" dal"i 'mis de quatrocentos bilhões de dõlares. No p~

nado crític't!' rKa história do de<;envolvimem:o ("gpit.31tst<l, e;:
scs piesidem'~s. que foram est.adistas que tiveram a clarivi

llffinció'!l de 'GK!] 'dar o futuro por várias gerações, transferiram.

unil3~erallJ:lell~.!ie. para o resto do mundo, uma quant.ia que equ.!.

'Vi!ller1::t.. hoje" nada mais. nada meno's, do que ,mais de quatr~

c<:ntos bi1bõc.~' de dólar:es. Em outr~s palavras, não faltaria'

capacidade nem possibilidade de, aos Estados Unidos, se t!..,
vessem, hoje, um Presidente com uma visão estratégicn dos

interesses do próprio sistema. cnpit:llista. no sentido de c!!,

contraI' uma solução de cnvergndurn para esse prob1oma. Isso

não é algo impossível. Infelizmente, a história também nos

ensina que os períodos de af11,tência nas sociedades lev:uu ã.

decadência e ã mediocTidade. O que temos ~ssistido uma

progressiva degradaçio da. liderança americana no sistema oc!

denta.l e, na verdade. uma polítiça inteiramente retrógrada,

conservadora. de um Presidente que vê o rnundo como se esti

vesse nos anos cinqUenta, que nos conduz a um desastre g1.2.

bal. Por incrível que pareça, diante da incompetência, de

certa forma, e do desgast.e do Partido DernocTata. nos Estados

Unidos. que continua. repet.indo seus velhos -chavões populi!

tas jã desgastados, existe a possibilidlde clara de reelei

ção deste Presidente, que é tão obtuso na sua visão históri

ca. e que pode, perfeitamente, nos levar, a médio prazo, para

um caos financeiro sem precedentes na história ão ca.pitalis

11\0. lia verdade. do ponto de vista do Brasil. talvez nem fo,!

se lIIa1, porque apaga.ria t.udo. Uma catástrofe dessa natureza

obrigaria a que t.oda.s as dívidas fossem transformadas em morê.

tôrias 1 extintas, etc. Às vezes a história tr~ça caminhos pr§.

?rics~ objet.ivl1Ll~nte, ..lldcpendr71t:err.cm:..c da \·c!~'t::l.de !:: d~s i!!.

tençôes daqueles que a conduzem. Lord Keyn,cs, talvez um d~s

maiores economistas do nosso século, embora. um integrante da

economia política burgucsa, tinha muito claro que não existe

ninguém mais míope- e mais incapaz de observar o f1,1turo im!

diato do que a. classe dos banqueiras. Podemos perfeitar,lentc

chegar a um desastre dessa natureza, muito embora os , parse~

do Terceiro Mundo venharn lutando para que esse reescalonamc!!.

to· global ocorra. O que E ma.is lament'âvcl de tudo isso é que

o Brasil, como principal devedor, o México, como segundo prin
cipal ·devedor, não denunciem, nio façam valer. no cenário ia
ternacional, essa política que está levando o sistêma econõ

mico inteTnacional para uma re'cessão, que~é desa~trosa par:

tbdo o mundo, desastrosa inclusive JHlrlt 'os trabalhadores de

todo o rnundo, porque nos leva a wn período de crise. e' os p!.

ríodos de graves crises normaltnentesão palcos de polariz..!

ções, ã vezes de grandes a.vanços, às vezes de gr~ndes retr~

cessos. Precisamos, de cel:ta .forma, ter visio histórica; e!.

tal' preparados para essas perspectivas que o fu'turo nos apr~

senta. Nesse sentido, não só a pergunta do Deputado é intei

Tamente válida., como também a sua solicitaç~o d'~ que dese!!,

volvamos um estudo amplo sobre reescalonamento.:e ,perfciti!,

mente válida a. proposição. E gostar'ia, confesso, que 'me 5.2.

brasse mais te.mpo, na azáfama do co'tid~ano, tão pressionado

~las crucial:J.dades ãos problemas da crise, no mom,ento, para

,poder .'pensar .;t longo pTazo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Sebastião Nery) -

:~1) h.:n"tmdo \l~is oradores inscritos, gostaria, em nome desta

que isso 'pudesse servir de orientação sobre o que se poderia

defender numa negociação dessa nat?"re:a. Isto é, admitindo-se

até, .em função do montante da. dívida. 301. da.s exportaçõo$ p~

ra. al'JOrtit.nr juros e principal, que repercussão isso teria

naquele:s outros itens lev2Jltaãos, na. questão d",..; i.rnportações

e no págamento dos serviç~5 indispenslÍveis para qu~ se mant!:.

nha um ritmo raz.oável de crescimento da economia? Essa é

apresentou aqui, chegamos - V3JJlOS dizer - tité ao período de

carência. Era preciso que V. 5a. estendesse a.s suas projeções

até um pouco m~is adiante. para vermos o que era possívei o

Brasil aceitar nessa negociação corno viável em função das

suas condições. Ouvimos <1lgunS' economistas que falam na co!!,

veniência de se aceitar o pagamento dos juros da. amortização

até o limite de 20\ das exportações, outros, de 30\ das e.'CpO!

tações. 1-1as seria interessante que V. 5a. pudesse estender o

seu trabalho até um período de cinco ou dez anos, de modo a

!Únha preocupaçã.o.

O SR. DEPOENTE '(Luciano Coutinho) - A preocup~

ção do Deputado é extrernmente rele'vante. Na verdad~, o exc!.

cicio que fiz nqui li um exercício de curto prazo, muito mais,
para contrapor con.cretamente. uma alternativa para o aqui e o

agora, aquilo que o Governo brasil?iro está aceitando de m~

lleira inteiramente impatriótica e irrcsponsãv~l no momento.

Di%. respeito a. uma negociação imediata e de curto prazo. Ne!

se sentido. a carência, nos próxim.os três anos. é absolutome!!.

te necessária. Não podemos admitir que nenhum centavo das no~

sas e:x;portações s,eja utilizado para... l?ag~! o principal e mu!

to menos parte dos juros. Isso é.o mínimo, só para sair do s,!!

foco. l! óbvio, e aí é um probl~rna não apenas do Brasil. mas

global, que a dívida mundial hoje já supera a casa dos set!!!,

centos bilhõ~s de dólares. Se ele nã.o eX~lodir agora, se a

recuperação da economia americana pe~itir precariame.nte co,!!

tornar os problemas, na próxinta recessão, lá pelos anos de

1987 e 1988 - quem sabe? - essa dívida fatalracnte explodirá.

Estamos a.ssistindo ã gestação de uma crise financeira de,pr~ .

.porções dantescas. Se medidas de reescalonamento global 11!!!.

pla.s não forem tomadas, se não houver clarividência por pa,!:

te dos líp.eres, eles destruirão o próprio si!õtema intcrnaci2,

nal. Estou de inteiro acordo quanto ã necessidade de qué

Brasii apresente um programa de reesca10namento de longo pr,!

zo, que jogue para vinte. trinta, quarenta, cinqUenta anos,

redefin~ todo o p~rfil da dívitb" jogue para a ::rente c("~ j!:!.

~os acôit.ãveis, de forma que 15;so realmente não estrangule'.:l

nossa capacidadE' de pagamento. Estou inteiramente ele acordo

com a luta por wna solução desse tipo. Esta' é realmente

única forma eíetiva de enírentê-r verdadeiramente o nroblema

da dívida externa. Portanto. a sua .pergunta é mui to ... bem-vi!!

da, porque a minha proposta, aqui, é apenas uma solução prec5, -
ria de curto praz.o para evitl,lx o desastre. A solução verdade,!.

1'3 passa por um reescalonamcnto de grande envergadura. Creio

que, ou ele virá de uma maneira ~rganiz.ada,·se as lidera!!.

ças mundiais tiverem UJll mínimo de clarividência, ou o Mundo

-caminharâ pa.ra um convulsão financei"ra. de grandes proporções

na próxima rodada de recessão. O que c·stâ acontecendo é que

es·sas dívidas estio sendo acumuladas· ;1UlD. contexto de um comé.!

ci;0 mundial que eS,ti perdendo din!Jlllismo e num cont~~~lo de una

taxa. de juros que,' estruturalmente, está bem mais alta e que

não vai cai~. O que significa. que o simples fa.to de os juros

se'rem elevados faz com que a dívida cresça por si pTópria." e

numa velocidade que 5upe~a inclusive a velocidade de .;rescirre!:

to do cornêrcio interna.cional. Portanto, é Q pTocesso de ge!

tação de uma crise de proporções .quase que catastróficas. tJma

crise glo~al, semelhante i crise que 'aconteceu em. 1933" pOT

exemplo. Queria TegisiTaT sõ alguns exemplos. ~a História, hã

fases qiJe se observam lideranças com visão est.ratégica e há

fases em que se têl!l lideranças absolutamente míopes e medí~

cres. Por exeT.1p10, se olha.rmos a. história dos Estados Unidos,

veremos a sucessão de presidentes .norte-americanos, em qu(:

alguns deles assistiram inermes aos sinais de chega.da da T~

cessão, outros agravaram a recessão e roi· preci.;o um Pres!.

dentc com visão estratégica, como, por exemplo, Roosevelt, P.E:,

rll fazer inúmeras reformas sociais e paTa restaurar uma nova

sociedade. O capitalismo americano estaya ã. 'beira da. écbãcl.~,

Durante o peri:odo da guerra, o 'Presidente Rooscvclt tomou Ut~

decisão fundamental de transferir - através de um ato do ExE!.

cutivo, depo~s Tcspaldado pelo Congresso, na sua política de

coloc~para os pontos dois, três e quatro, que estão aqui

dos.

Tcreig~ande satisfação em transllit-iT o convite da Comissã-o

ao Pl'of. Davidoff. Creio que ele poderá ser extrcmamente útil

o SR. PRESIDENTE (Deputado Sebastião Nery) ,

Damos continuidade aos trabalhos. Com a palavra o campanhe,!

ro Genebaldo Correia.

O SR. DEPUTADO GENEBALDO CORRBIA - Professor,

suas c"ondicionalidades. Há' um especialista nesse campo, que

á' SUA exposição foi mui to rica~ E até ~esumano que, a esta

hora, ainda estej amas queTendo mnis. No esquema que V. Sa.

o SR. PRESrn.UTE (llI'putadc Sebastião Nery) -

é o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é da Fun

dação Getúlio Vargas. do Rio de Janeiro, é ligado ao grupo

do Ministro 1-15rio Henrique Simonsen. mas ê uma pessoa que 'tem

um nível de informação cxtremomenté atualizado, ademaís ê pc~

soa de grande honestidade na sua vida profissional, q,ue P2,

deria contribui r para elucidar mais de perto as negociações

com o FMI. Outra pessoa que recomt.'ndaria fi Comissão, talvez

jii esteja incluída na lista de pessoas a serem ouvidas. mas

que estudou mais profundamente e continua estud~do os aco,!:

dos com o FMI, é o economista Edmar Ba.cha, da Pontifícia Uni

versidade Católica do Rio de Janeiro. Entã;o agregaria o nome

desse outro. Não quero sugerir nomesem-'demasia, porque pode

tornar-se repetitivo. Enfim, estop. disponível e respondo afiE.

mativamente à solicitação do Deputado no sentido de que mi

rma colaboração não se esgote neste depoimento.

disse, também comprome,,:e, em parcela correspondente, a

soberania. Então, a orientação que se pediria é corno, que c1!,

minhas trilhar, quais os elementos a serem buscados para que

pudéssemos detectar e chegar ã apuração desse tipo de compx~

metimento.

o SR. DBPOENTE (Luciano Coutinho) - Creio que

tentei ~ dar algumas sugestões de pessolis que poderiam contr';'

buir, esclaraccr perguntas e indagações. Creio que, de minha

parte, nfi? omíti nada que seja do meu conhecimento de inf0E.

'Ilações que possam vir a ser úteis a V.Exas·. e, estou disposto

a continuar colaboran'do. com o traba1.ho da Comissão, enviando·

materiais ou~ros que tenho em meu pOdcr, relatórios e ou~ros m,!

tcriais para auxiliar este trabalho. Creio também que a Comi,!

são, jn que há poder legal para tal, deve solicitar informi!,

ções de forma llormenorizllda e detalhada, para evitar a evmão

ou omissão de informações. diret.amente ao Banco Cent.ral, se

bea que, na verdade, o ideal seria que a. CPI pudesse desl,2,

c~l1'-se. Não sei se é possível, pela legislação, exigir essas

informações diretamente ao Banco CCJltrál., no sent.ido de ir

elucidando essas indagações. esses problemas. For:lIll 1evant~

dos aqui vários aspectos importantes, como, por exemplo,

origeT.l e a aplicação dáS reservas nacionais .. Onde est.avam, ~

mo et:am aplicadas? Fora.m levant.ados pontos inportantes sobre

quem intermediou, para quem' foram repassados os empréstimos

pela Resolução n 9 63 e pela. Lei n~ 4.131, que, em grande pa!

te, foram. levantados por esse economist.a, que também é profe~

Sal' da UNICA."lP. Paulo Davidoff, que sugeri que fosse ouvido,

porque, além de já ter feito levantamentos. já se deu no tr!,

balha de analisar o conteúdo daquilo que conseguiu sistemati

zar. Enfim. estou disposto a colaborar e fazer o que estiver

ao m.eu alcance para informar e auxiliaT os trabalhos da comi,!

são. Eu sugeriria mais um nOr.1e ã apreciação de V. Exas., po,!:

que não discutimos aqui detalhadamente apenas. um único assu!!

Gostaria de colocar em votação est.a sugestão do Professor, de

convoca.rmos o economista Paulo Nogueira Batista JúnioT, que

nos' -poderá trazer subsídios sobre a questão dos acordos com

o Pun~o Monetário Internacional e as famosas condicionalid,!,

des. Se todo$ estiverem de acordo, est.á aprúvada. G::lstaria de

pedir também _ao Professor Luciano, já que o Prof. Davidoff

'é da UNICAJ.JP, que lhe levasse .a idéia básica. do funcionam.e!!,

t-o- da CPI e que ele, se pudesse. nos mandasse 05 trabalhos

que jã têm elaborado, 'U~ tal foma que, no momento em que

fõsselllós fazer o debate COQ ele, tivéssemo~ condições de t~r

••is objetividade nas perguntas, em cima de questões mais 12

calizadas.
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não havia nenhuma menção li sua negociabilidade. ou seja. c!,

pacidade de negociar essas notas junto a terceiros parcei

ros. Em maio de 1978. houve novas negociações de linhas

de crecJ.ito e novas negociações de notas promissórias. aqui

já: com uma expressa menção da sua negociabilidade. mas em

função de entendimentos com o lado polonês. A livre negoci

ação dessas promissórias foi consagrada em 5 de setembro de

1980. já na atual administração. atravês de documento fir

lIlado entre o Banco Central e o Handlobank. Inclusive. a li

vre negociabíTidade. a partir de setembro de 1980. era re

troativa a todas as notas promissórias anteriores e. evide.!!.

temente. a todas as notas futuras. Assim. desde 1977 vêm

sendo emitidas, ~l ... q·J·r :. I.~ta:, promissórias em que há' e~

pl1cita referência ã possibil idade de abatimento parcial ou

total de seu valor dos eventuais saldos das contas clearin9.

Para dar uma idéia 'de como essas notas foram efetivas. isto

nhores uma idéia - importado. em milhões de dólares. carvão

em torno de setenta e cinco a noventa milhões de dõlares.e.!!

tre 1976 e 1982. E enxofre temos importado em quantidades

crescentes. Começamos importand·o três milhões de dólares.

em 1976. subimos para quatro e seh. em 19S0. até 19B2.qua.!!.

do jã importamos trinta e sete milhões de dólares.Dentro do

sistema de convênio. originalmente) não havia nenhuma linha

de credito. As operações se faziam atraves das contas e da

compensação das contas. - Essas linhas de credito foram ini

ciadas em 1977.., em,condições que permitiram o incentivo

exportações de inúmeros produtos - cafe. cacau. soja. SUcos

concentrados e pimenta do reino - e fixavamMSQ as condições

vantajosas quanto a prazos e juros. Em 04 de ma io de 1978

ê importante essa data - portanto antes da administração a

tual. o Ministério da Indústria e do Comercio informava que

O Grupo de Trabalho designado por sugestio do Ministerio da

Fazenda. para estudar a negociação de um pacote com a Polô

nia, após meticulosos estudos sobre o mercado internacional

de têxteis e as difice~s perspectivas para as exportações

brasileiras do setor. cor.clulra pela conveniência de se co.!!.

cederem incentivos financeiros a importadores potenciais,vi

sando ã abertura de novos mercados. Em consll:quência. o Hi

nisterio da Indüstria, e do Comercio manifestava-se favora~l

mente ã concessão. pelo Banco Central. de cedito para têx

teis com 3 ou 4 anôs de prazo e condições que estimulassem

a compra. Essas 1i nhas especl fi cas de credito concedi das p~

10 Brasil ã Polônia. contemplando produtos e não empresas.

foram divulgadas através de comunicados do Departamento de

Cambio do Banco Central do Brasil. pübl icos. portilnto. pos

~ibilitando a participação de qualquer empresa interessada.

Convem esclarecer Que o comprador. que e a Polônia. pode

comprar isso tambem de qualquer empresa. tudo depende de

contatos comerciais entre empresas brasileiras e empresasp!!.

loriesas. Em 30 de julho de 19.Bl. houve um crédito de duze.!!.

tos milhões de dólares para têxteis, mas este credito não

foi utilizado em vtrtude do desdobramento da crise polonesa

e houve uma decisão das autoridades ~rasileiras de não im

plementar esse credito. A verdade e que. a partir de março

de 1980. o Brasil postergou a negociação de novas linhas de

credito ã Polônia. Outras linhas foram negOciadas a partir

de abril de 19B1. com objetivos de criar condições para

recuperação de nossos creditos. sendo de notar que tais li

nhas. sem Gl{ceção • .tiveram caráter'condicional. que nos

assegurava sua interrupção OIJ c~ncelallfento. caso a Polônia

não viesse a cumprir com seus compromissos. Eram linhas de

credito, mas poderiam ser suspensas a qualquer momento. Em

seguida. exponho um quadro do endividamento efetivo da POl.Q.

nia. um endividamento potencial. Não vou ler as cifras uma

por uma. apenas chamo a atenção para o seguinte: a partirre

lG77/78. quando foram negociadas as principais linhas de

crédito. houve um aumento efetivo do endividamento, tanto l!!

tencia1 quanto real da Polônia. e. il partir de 1980, o cre,!.

cilllento desse endividamento foi substancialmente reduzido.

em virtude das medidas acautelatórias tomadas pelo Governo

brasileiro. Uma palavra agora sobre a ligação entre essas

linhas de credito e as notas promissórias. Como jã foi di

to anteriormente. as primeiras linhas de credito concedidas

ã Polônia datam de 1977. Na mesma ocasião. foram negociadas

as primeiras notas promissórias. Essas notas. naquela oc!.

!dão. em 197'7. eram cobrãveis. eram titulos de crédito. mas

de

latera1s de comerc10 e ou pagamentos. tendo em vista que.

em economias centralmente planificadas. as de~isões de co

mercio exterior obedecem às diretrizes do governo central.

As negociações com os palses do Leste europeu são orientams

pelo Decreto nQ 79.650. de 04.05.77. que reformulou a Comi~

são de Comercio com o Leste europeu (COl.ESTE). conferindoao

colegiado a competência de tratar de todos os aspectos das

relações econômico-comerciais do Brasil com os palses e 'CM

presas da Europa Oriental. tais como. por exemplo: coorde-

ta das importações brasileiras da Polônia. a.s compras

ridade. tornou-se um imperativo. para não parar. o Pais

precisava ampliar ainda mais suas exportações e. para tanto

diversificar os mercados importadores. Com este objetivo.

as autori dades Econômi co-fi nancei ras cri aram mecanismós es

pecificas de apoio aos exportadores. de modo a assegurar a

a competividade dos produtos brasileiros em face da agressi.

vidade das grandes potências comerciais. Os resultados de.!

sa politica são bem conhecidos e permitiram. a despeito da

substancial elevação dos preços do petróleo. a recuperação

do equil;brio e. mesmo. um saldo da balança comercial antes

ijo segundo choque do petróleo. No âmbito dessa polit1ca fo

ram desenvolvidos esforços especiais para a ampliação do cE..

mercio do Brasil com a America latina, a "Africa e o Leste

europeu. mercados em que o Brasil tinha condições de ilumen

tar sua presença. particularmente a venda de produtos manu

fa turados . As re1ações cOlT,Jrciai s com o Lll:5 te europeu de

senvolveram-se nesse contexto e sempre através de acordos I!

c~rvão e enxofre. Este e um eixo importante de todo o co

mercio bilateral entre Brasil e Polônia. já de muitas datas

e de governos anteriores. sobretudo na ãrea do carvão. por

que era prec'iso garantir um suprimento importante de carvão

tJ1lportado e fontes alternativas. Na verdade. desde 1973 sul:.

giu essa preocupação. em virtude de uma greve na costa les

te dos Estados Unidos que compror.1eteu seriamente o abasteci

mento da siderurgia brasileira. Desde aquela época se pro

curou, então, diversificar as fontes de carvão de outras á

reas. Não só nos abastecemos de carvão e enxofre, como os

pagamentos naturalmente são feitos nessa moeda-convênio que

evita o desembolso de divisas. Nós temos - para dar aos S.!

nar a negociação dos acordos ou convênios relacionados com

o comercio e os de cooperação técnica e econômica; acompa

nhar o registro no Banco Central do Brasil dos contratos de

financiamento de importações e conhecer dos ajus,tes interban.

cãrios de pagamentos; incentivar a formação de consórcios

e outras formas da associações de firmas brasileiras interBJE.

sadas no comércio com aqueles pa1ses; propor aos órgãos

entidades competentes. no nlvel que se fizer apropriado. m~

didi)s ou providências relacionadas com o intercâmbio econô

mico e comercial com os paises da Europa Oriental. Integral

a COlESTE representantes dos seguintes órgãos: o Ministerio

das Relações Exteriores, como Presidente do Colegiado; o M.i

nisterio da Fazenda; o Ministerio da Indüstria e do Comer

cio; o r~inisterio das Minas e Energia; a Secretaria de Pla

nejamento; o Banco Central do Brasll; a Carteira do Comér-

cio Exterior do Banco do Brasil; a Comissão Brasi leir-a de

Intercâmbio do Ministério da Fazenda; a Cia. Vale do Rio

Doce e a Confederação Nacional da Industria •. Pode. ainda.

o Presidente do Colegia~o convocar, ou convidar li. partici

para das reuniões ou negociações os representantes de enti

dades publicas e privadas, federais. estaduais e municipais

cuja presença se fizer necessãria. Chamo a atenção apenas

para este aspecto. para demonstrar o carãter colegiado das

decisões que são tomadas no âmbito da COlESTE:. Foi. porta.!!.

to. sob a egide da COLESTE que se desenvolveu o intercâmbio

comercial Brasil-Polõnia. registrando um volume crescente de

trocas entre os dois pal"ses. Em 1980. os resultados desse

intercâmbio tota11zaram cerci!!. de US$ 590.4 milhões. caract.!.

rizando uma evolução de 76.1% em relação a 1978 ( US$ 335.2

milhões). Em 1982. no entanto. houve uma inversão da ten

dência ate então evidenciada pelas' relações comerciais en

tre as partes. verificando-se uma redução acima de 53.01: no

valor global das trocas. As causas dessa queda devem ser

creditadas li. uma drãstica redução das exportações brasilei

ras (66.B~) sobretudo em virtude da nossa decisão de não e!.

portar mais a credito para a Polônia. uma vez que as nossas

importações registraram incremento de 29.4% em comparação

com o ano de 1981. t importante salientar. do ponto de vis-

Q SR. PRESIDEnTE (Deputado Alencar Furtado)-

Depo,nte: JOSÉ BOTAFOGO GONÇALVES
Emh~lhador

6' REUNIÃO, REALIZADA EM 13-9-83

tI! lida e aprovada. sem restrições. a ata da

reunião anterior}

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

O convocado de hoje. Srs. Deputados, e uma das figuras emi

nentes do Governo, detento. de grande car9a de responsabil,i

dade. porque Assessor Internacional da SEPLAN. Tenho em

mãos seu curriculum vitae, que me permito sintetizar.

(Leitura do currlculo)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Havendo numero legal, declaro aherta a sessão. Convido

Sra. Secretãria para proceder ã leitura da ata da sessão a,!!

teri or.

Esta. t1 sTntese do seu curriculum vitae. Convido o depoente

a prestar o compromisso regimental. com todos os presentes

de pé.

D'I, oW. :il.grn.ttcl:cl" a presença d~ Prof. Luciano ...O~!: in!1c. Q'.1t'

ampr.iiü p!c;;~me-nte os objetivos desta Comissão, quando cstli. so

1PTDpêis a c!).n.vl)t:ã~lo, ou seja, exatamente. para estabelecer ura

p11"occ!>so -em ~,~L~cussiio que pudesse facilitar' as pcsquisns c i!l
t-crpe1,.çõi?s :m<;;tcríorC5 que os'ta Comissiio terá que fa:.~r. G:l1

taria, nesta "~portunidadc. de agradecer, também, a dispus±.

ç.50 do Próf. Luciuno Coutinho de: continuar contribuindo,
o trabalho desta Comissão, que- é um trabalho, em última in~

tância, do Congresso Nacional c ê um trabalho que vi~a obj!:.

tivamentc a dar Uma resposta a um programa dd mais alta 1m

portância. hoje em dis~ussão em todo Pais. Nós. nesta CPI. e"i

tamos vivendo um problema. importante, Prof. Luciano, é que

o PDS está boicotando. o trabalho desta. CPI, está fazendo t~

do para que esta CPI não consiga at~~gir os seus objeti..vos.

Então, acho que essa predisposiç~o de V. Sa., assim como de

outros economistas. intelectuais e pessoas interessadas na

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves)- F~

ço. sob palavra de honra e sob as penas da lei. a promessa

de dizer a verda.de do que souber e me for perguntado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Concedo a palavra ao depoente. para uma exposição prelimi

nar. Em dez minutos. defiro-lhe o tempo.

O SR. DEPOENTE (José Botafogo Gonçalves)- A

gradeço ao Sr. Presidente desta Comissão Parlamentar de In

quérito. Deputado Alencar Furtado. a palavra. Darei um es

clarecimento previo. Preparei um texto que pretendo ler.

rapidamente. dentro do prazo que me foi dado. sobre o tema

que mais chamou a atenção nos iíltimos tempos: as atividades

da Secretaria do Planejamento e da cooperaç~o internacio

nal. que ê o comercio com o leste europeu. Naturalmente •

terminada a rãpida leitura deSte texto. estarei ã disposi~

de V. Exas. para qualquer outro comentãrio ou resposta que

estiver ao meu alcance de faler sobre o assunto geral de

competência desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Tenho

á satisfação de comparecer ã Câmara dos Deputado~ para ate.!!.

der ã convocação da Comissão Parlamentar de Inquerito sobre

a ~lvida externa. A ampla divulgação fei ta pela imorensa a

aspectos das relações financeira·s e comerciais entre oBraM

s11 e a Polônia requer esclarecimentos que tenho a honra e

o deVer de prestar. Obviamente. só terei li; possibilidade de

relatar fatos que acompanhei. a partir de agosto de 1979, e

na parte correspondente ã ãrea de atuação da SEP..LAN. No e.!!.

tanto. para um melhor entendimento dessa questão. permito

me reproduzir, quando pertinentes. trechos das informações

e argumentos jã divulgados por órgãos da administração bra

sileira. As exportações têm sido uma das peças prioritãrns

da politica econômica brasileira. pois. como e sabido. são
as receitas de Qxporhções que têm permitido a importaçao

das matérias-primas e insumos necessários ao desenvolvimen

to do Pais. Apõs o primeiro· choque do petrõleo. essa prio,-

defesa dos interesses nacionais. em contribuir para o êxito

desta CP!. representa um estímulo ao nosso rta.ba.lho e repr!

senta tambêm criar condições concreta.s pnra que possamos cu~

prir Com êxito esta tarefa. Finalizando os trabalhos desta.

sessão, convoco a próxima sessiio da CP! para o dia 13 de s!.

tembro. as 09:30, quando tomaremos o depoiml)nto do Embaixador

JO,sé Botafogo. Está encerrada a sessão.
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O SR. DEPUTADO NERBERT LEVY - Eu li. meu - no-

79 .650 .....

dade de negociação~ só o decreto que estã em vigor~ o de

creto da COLESTE. todas as decisões são tomadas no seio

deveria ignorar, porque era S.Exa. que transmitia ã impren.

sa os resultados dessas comissões.

dec retoO SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Esse

da COLESTE.

grupo de decisões.

SR. DEPOENTE (Jose-Bota fogo Gonçalves) - D~

pende da epoca que V.Exa. se estã referindo. "No momento

creio que S. Exa. está designado-para servir na Embaixada

do Brasil em Washington. Esteve algum tempo ausente do Go

verno, em atividades privadlls~ e foi~ se não me falha a m!,

lia r ia " muitos anos, Assessor Internacional do Ministério

graduado da COMEXPORT ?

O SR. DEPOENTE (Jose BotafogQ Gonça1ves)-

Sr. Lauro Moreira nunca foi coordenador internacional da

Secretaria de Planejamento e não foi meu antecessor. r: um

diplomata que trabalhou na Assessoria Internacional do Mi

nisterio da Fazenda.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Integrante do

bre colega, mas estou associando o que se tornou uma reali

dade~ o alheiamento da COLESTE~ com os tais projetos enca

minhados pelas missões especiais. Tanto isso e verdade que

o Sr. Bernardo Pericãs~ porta-voz do Ministerio·das Rela

ções Exteriores - vou reler - afirma: UNem o Itamaraty~nem

a CelESTE têm compet~ncia executiva na concessão de linhas

de credito. No que se refere alinhas de credito para a P.Q.

lônia, a CeLESTE simplesmente acompanha o registro do Ban
co Central. A COLESTE e~ de acordo com li legislação que a

criou, um órgio consultivo. E imprõprio~ pois~ referir- se

a deci sões da COLESTE, jã que esse órgão nio pode i r alem

de fazer recomendações". Então, vejam bem~ meus nobresco1,!

9as. Gostaria de indagar do depoente: e verdade que o seu

antecessor na posição que V.Exa. ocupa na SEPLAN~ como re

presentll.'nte do Itamaraty~ o Sr. Lauro Moreira, então Chefe

da Assessoria Internacional da Fazenda, e hoje funcionãrio

o eminente colega Deputado Herbert Levy faz referencia es

tã mencionado exatamente na página 2: "As negociações com

os países do leste europeu são orientadas pelo Decreto nQ

quanto ele faz as consultas.

O SR. DEPOENTE (José Botafogo Gançalves)- v.
EXa. poderia repetir o número do decreto

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY O Embaixador rio

passou a atribuir a projetos especlficos de operações vi.!!.

cU1adas, encaminhados por missões especiais~ a partir das

quais se sucederam reuniões intergovernamentais na SEPLAN,

CUjos resu1 tados eram comunicados ã impr(!nsa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Deputado Herbert Levy, uma ligeira interrupção. O depoente

quer socorrer-se da sua assess~ria~ a fim de certificar-se

da existência do decreto~ e eu pediria só um instante~ en-

o SR. DEPOENTE(José Botafogo Gonçalves}- O D~

creto nQ 79.650~ de 4/05/77, a que se refere o Deputado

Herbert Levy~ ê o decreto que regulamenta a COLESTE.

SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - r o que 1

O SR: DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves) - t

o decreto que regulamenta il COLESTE e que acabei de menci~

nar na minha exposição. ~ o mesmo.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - r o decreto que

passa para projetos especificos de operações vinculadas a
quilo que deveria ser resolvido pela COlESTE.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Qual o número do decreto citado, Oeputado 1

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - r o Decreto nQ

79.650, de 4{05177.

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves}-Esse

decreto reformu10u a COLESTE e ê ele que dã essas atribui

ÇÕes ã COLESTE. Não existe nenhum outro decreto que dê a

bribuições ã SEPEAUtde fazer pacotes especiais. Lamento ,

mas não conheço esse decreto. E o decreto queaV .Exa .see:;tã

se referindo, 79.650~ é o que reformulou a COLESTEe que e,!

tabe1ece as atribuições atuais da COlESTE.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o nobre Deputado.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - O decreto a que

o SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Não e a opinião

do jornal, e a citação de um decreto que transferiu para o

projeto. Passaram a ser resolvidos por projétos~ pelo Oe-

SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Desculpe-me V.

Exa., mas isto não e exato. Aqui estã a demonstração de

que não é exato: "Por força do Decreto nQ 79.650, de 4/05/

77, os assuntos que terlllm que ser decididos pela COlESTE,

em relação ao Leste europeu, passaram a ser resolvidos por

proje~os especificos de operações vinculadas, encaminhados

por missões especiais~ a partir das quais se sucederam re~

niões intergovernamentais na SEPLAN~ cujos resultados eram

comunicaoos ã imprensa pelo Embllixador Botafogo Gonçalves l
:

Como ficamos~ Sr. Embaixador?

o SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Sr. Presidente.

tado Herbert Levy~ não vejo nenhum confl1to entre as duas

afirmações. A competência da COLESTE estã definida clara 

mente no seu enunciado pelo Decreto, e... não sou eu que afir

mo quais são as competÊncias da COlESTE, 'é 9 prõprio decr.!!

to. Não ê a minha opinião que estã em jogo aqui, ê o tex

to do decreto que define claramente quais são as competên

cias da COLESTE. O esclarecimento do Itamaraty procede,po!.

que o It~maraty esclarece que a COlESTE não outorga linhas

de credito. ~ absolutamente correto. Quem outorga linhas de

crédito e o Banco Central e, em nenhum momento~ no texto

que acabo de ler, fazendo referência ã documentação e

competência legal da COLESTE, digo Que .a COlESTE ê respon

sável pelas linhas de credito. Quanto ã sua capacidade c0.!l

sultiva. e verdade, a COlESTE e um colegiado que reüne os.

rl:lpresentantes de diversos ministérios, cada um toma a sua

.telfberação, atraves de um consenso, que ã feito na COLES ...

iE, e cada Ministerio executa a parte que lhe compete:

Banco Central concede linhas de credito, ou a CACEX estab,!

lece mecanismos de financiamento~ e outros órgãos, como S,!

cretaria do Planejamento, ou o próprio Itamaraty, dão tam

bem o seu parecer consultivo. A meu jUlzo, 'hã uma perfeita

coerência entre o que esclarece o porta-voz do Itamaraty e

o texto do decreto que acabo de mencionar.

Sr. Embaixador~ ilustres membros da Comissão, nesta rápida

leitura da exposição do Sr. Embaixador Botafogo Gonçalves,

vimos todas as tentativas pal"a dar a este assunto da divi

da unilateral da Po1õnia~ de um bilhão e setecentos mi

lhões de dõlares~ um aspecto de razoabi1idade~ de normali

dade e de respeitabilidade ql.Je~ na verdade, não existem. O

Sr. Embaixador informa que as negociações com os paises do

Leste europeu são orientadas pelo Decreto nQ 79.650, de 4/

05/77, que reformu10u a Comissão do Comércio com o Leste

Europeu - COLESTE - conferindo ao colegiado a importância

de tratar todos os aspectos das relações etc. Para dar, e!!.

tão, às decisões maior responsabilidade e respeitabilidade

cita: ~s integrantes da: COlE5TE: Ministerio das Relações E,!

teriores~ Ministerio da Fazenda~ Ministerio da Indústria e

do Comerciõ~ Minas e Energia, Secretaria do Planejamento ~

Banco Central, Carteira de Credito do Comercio Exhrior,·

Banco do Brasil, Comissão Brasileira de Intercãmbio~ do Mi

nhterio da Fazenda, Companhia Vale do Rio Doce e Confede

ração Nacional da Industria. Foi, portanto, sob a egide da

COLESTE que se desenvolveu o intercãmbio comercilll Brasil

Po1õnia, registrando volume crescente de trocas etc. Sr.E!!!,

baixador, falando em nome do Ministro das Relações Exteri.Q.

res, o porta-voz do Itamaraty~ Sr. Bernardo Pericãs, no

dia 20 de agosto Ultimo, declarou i"imprensa: UNem o Itam!.

ra ty~ nem il COLESTE tem competência executiva na concessão

de linhas de credito. No que se refere a linhas de cl"edito

para a Polõnia, a COLESTE simplesmente acompa nha o regi 5

tro do Banco Central. A COLESTE ê, de acordo com a legisl!.

ção que a criou, um órgão consultivo. r imprõprio,pois~ ,r.l!

rerir-se às decisões da COLESTE, jã que este órgão não po

de ir alem de fazer recomendações"." Quem estã afirmando a

verdade~ Sr. Embaixador~ V.Exa. ou o porta-voz do Ministro

das Relações Exteriores?

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonça1ves)- Oep.!!.

o SR. DEPOENTE {Embaixador Jose 8otafogo Gon

çalves} - ~ a opinião do jorna1~ a respeito da qual não t!

nho nenhum comentãrio a fazer.

creto nQ 79.650. de 4/05/71. V.Exa. conhece esse Decreto?

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonça1ves)- Não

ex1ste nenhum decreto que atribui i SEPLAN qualquer capac!

o SR. PRESIDENTE(Deputado A1enc'ar Furt"do} 

Quero levar ao conhecimento da Comissão que, a despeito do

assunto principlll da convocação versar sobre o problema das

chamadas "po 1onetas U
, o depoente jã está devidamente noti

ficado de que, em razão das seus titulos e~ sobretudo, da

assessoria internacional que oferece li. SEPLAN~ v.ersarâ ta,!!!.

bém a inqUirição ou esta-'investigação sobre o tema central

d. CPI. que ã • dlvid. brasileira e o acordo FMI-BlfASIL. !,.

proveitando este ense·jo. a Presidência congratula-se, pela

sua presença. com os Deputados do PUS, que fntegram~ a pa,r

tir di agora, esta Comissão. De outro lado, tendo consult!,

do a maioria dos Srs. Parlamentares componentes desta Co

missio, considerando a ausência do titular-Relator el sendo

de interesse e de conveniênch da, Presidência e do Deputa

do Herbert Levy, porque tem que se ausentar desta Casa~co!!.

cedo .. lhl a palavra, por exceção, pois e norma comUm os ti

tulares da CPI serem os primeiros a inquirir o depoente.

Concedo ao Deputado Herbert Levy, por exceç.io, a pal avra •

não impediu sua cobrapça e liquidação regular, que atingiu o

Tll0ntante de 202,2 milhões de dólares, entre 1977 e 198Z,se.!!.

do que, desse total, 196 mPhões foram em dóiares livres e

apenas 6,2 mil hões a débito da conta c1eari ng. OcOl"reu ai!!,

da, a liqtlidação, pela Polônia, nesse perlodo, de 164 mi

lhões de dólares, mediante refinanciamento compensatÕrio.Ta1

refinanciamento de carãter reclproco, fruto de entendiment:s

mantidos pela missão governamental brasileira~ de julho de

1978, e objeto de acordo de novembro de 1978, previa a con

cessão de credito destinado ao refinanciamento de ate 60 %

dos saldos devedores apresentados trimestrlllmente na conta

clearin9, mais a valor agregado às notas promissórias vincen

das em cada trimestre. Esse crédito no va10r de 220 mi-

lhões de dõlares tinha sua utilizaçio limitada li 100 mi-

lhões de dólares anuais. A parte'. final da minha dec1araçRo

inicial refere-se a um momento~ em outubro de 1981, em que

a Polônia comunicou a sua incapacidade de manter os pagame.!!.

tos de acordo com o cronograma estabelecido. Foram, então,

tomadas medidas acauteladoras por parte da Fazenda, do Ban

co Central e da SEPlAN~ com o conhecimento e respaldo do I

tamaraty. Basicamente decidiu-se a fazer a negociação bil,!.

teral para pagamento da divida, a suspensão das linhas de

credito e das exportações em geral ~'com exceção do minerio

de ferro. Por que foi tomada essa decisão? Acho que, em

pouCjulssimas palavras, se pode dizer que são llS seguintes

razões que nos levaram a prosseguir a optar pelo caminho da

negociação bilateral: primeiro~ a garantia dada pelas aut.Ç!,

ridades polonesas de que o Brasil teria preferência nos pa

gllmentos com seus diversos credores. SQgundo~ se suspendê!

semos unilateralmente llS conversações, poderlamos sofrer de

parte da Polônia, se bem que não podemo!'; garantir que sofr~

ríamos, mas ê uma alternativa posslvel, o rompimento de aco!.

dos governamentais de fornecimento de carvão, enxofre e mi

nerio. As consequências previs1veis nesta hipótese, quais

seriam? 'O corte da exportação de 2~5 milhões de toneladas

de minerio de ferro em 1983, no valor de 50 milhões de dõlE

res; o d~svio da importação - sem contrapartida - de 1.680

toneladas de carvão para outras fontes de suprimento, o que

significa um dispêndi.o adicional em moeda conversivel da 0.r:

dem de 100 milhões,. Nós teriamo~ que gastar mais cem mi

lhões de divisas e não terlalllos exportações de 50 milhões

de minerio de ferro;e, além disso, um desvio da importação

.. sem contrapartida - de 400 mil toneladas de enxofre para

outras fontes, o que significa um ,dispêndio adicional de

42 milhõe!i:. Além do mais~ a negociação multilateral, atra

ves do Clube de Paris, não se podia realizar, porque os Q.Q.

vernos ocidentais, sob indução do governo norte-ame~icanol

como retaliação ao estado inte~no da pol1tica polonesa, d,!

cidiram boicotar as negociações do Clube de Paris com a P.Q.

1ônia, no que se refere às suas dTvidas oficiais. Então na

realidade. só havia um caminho~ que era a negociação bila

teral, porque a negociação multilateral estava e continua

fechada e, provavelmente~ nos próximos dias, esse pais re

veja a sua posição. E~ alem do mais, estãvamos negociando

condições que seriam mais favoráveis do que aquelas que,s.!

gundo conhecimento do Itamaraty e do Banco Central ~ estavam

sendo negociadas com outros parceiros. Estas, em poucas p!.

lavras, Sr. Presidente, a explicação que eu queria dar.
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SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Esses resul ta -

SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Bom, eu pergun-

da Indústria e Comércio e, depois, Assessor Internacional

da Fazenda. Nunca foi assessor da SEPLAN.

prõprio. Sempre se falou em nome de um consenso al cançado

entre todos os membros da COLESTE.

que evidentemente os interessados. e apenaseste caso.

Srs •• Deputados, como foi esclarecido pelo nosso Presiden 

te, Deputado Alencar Furtado. o objeto desta inquiriçãon&!

se refere somente ã questã'l da Po1ôni a. El1téndo que esta

mos enfrentando um problema de maior gravidade, que ê

problema geral da 'dlvida externa brasileira, e e uma res 

ponsabtlidade desta CP! exatamente identifiaar as causas

que d~te\"minaram o v'llume dessa dlvida externa e quais os

responsãveis por essa po1itica de traição nacion,a1. Enten

do que a traição nacional não se refere única e exclusiva

mente ã questão da Polônia, nem principa1menteao problema

da Polônia. mas diz respeito ã questão mais geral da dlvi

da externa bras i 1ei ra,.. Querf a, po rta nto, pédi r um esc1 a re

cimento ao Sr. Embaixador. Sabemos do preço que as taxas

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furta do)

Concedo ti. palavra ao nobre Deputado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

tem padrinho não morre pagão neste Pills. Então, deixarei,

Sr. Presidente, porque quero respeitar - e já abusei de f!

to - os direitos de nossos colegas, e roe reservarei para,

em outra oportunidade, voltar ao assunto.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Exatamente.Quem

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)-V.

Exa. se refere ã COMEXPORT '1

um indicio o que estã ...

vou encerrar. Vou deixar para o,utra oportunidade, talvez

sem de.poente, pa ra me entender com a Comissão sobre os pa,!

sos neceuãrios a serem dados. Gostaria apenas de lembrar

que esta modesta fi rma, que teve tão bons padri nhos. aume.!!

tou, de 1977 para 1981, em duas mil e seiscentos e quator

ze vezes o seu piltrimônio. Quem tem padrinho não morre pa

gão.

SR. PRESIDENTE(lleputado Alencar Furtado) 

Nobre Deputado Herbert Levy, pediria a V.Exa. que fizesse

o possive1, daqu~ para a frente, para resumir·o máximo as

suas indagações. tendo em vista o número de inscritos e o

adiantado da hora.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Sr. Presidente,

de dez dias para fornecer a esta CPI os nomes de todos

os responsáveis, com as respectivas atribuições.

SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Outro aspecto,

Sr. Presidente e nobres colegas da Comissão. um aspecto .

talvez tão grave ou mais do que este. e o que se refere às

importações da Polônia e da Hungria, sobretudo .Tenho aqui,

elementos que demonstram que essas importações constitul 

ram um monopólio de uma firma. que, por coincidência, se

chama COMEXPORT. t o monopólio das. importações. Esta firma

alem de receber, nas expor1;ações que fazi~, ·im~diatamente.

os seus cruzeiros, sem nenhuma dificuldade, era monopolis

ta das importações. Tive uma experiência ainda há pouco,Sr

Presidente, meus caros colegas. Recebi um apelo de uma co,2.

perativa, a CITROVALE, da cidade de Ol1mpia. no interior'

do meu Estado. composta por oitocentos e setenta e seis a

gricultores. Eles me faziam um apelo para que eu intervie,!

se junto ao Presidente da República, que, na ocasião. era

o Vice-Presidente em exercido, porque haviam feito uma e,!

portação de suco citrico de dois milhões de dõ1ares. os d[

lares com carta de crédito aberto, livres, haviam sido pa
gos, e eles não conseguiam receber os cruzeiros do Banco

Central. Precisei ir ao Presidente em exerclcio, Aureliano

Chaves. para lhe mostrar o absurdo desta situação, para o

Presidente determinar energicamente a liberação dessa im

portância para um.a cooperativa que já tinha etportado, os

dólares jã tinham sido recebidos. Vejam V.Exas. como quem

não tem padrinho padece neste Pals e quem tem padrinho ex

porta. não recebe os dólares. vai num crescendo a nossa CO"
ta credora. e os cruzeiros são imediatamente postos ã sua

disposição. Então, Sr. Presidente, 'acho que esta matéria ê

de tal gravidade. e esta Comissão, constitüida em boa oc,!.

sião, precisa le~antar os integrantes de uma verdadeiraqu!!,.

dri1ha, que sacrificou os interesses deste Pals. Não me r~

tiro apenas aos barbudinhos do Itamaraty. que, por razões

ideológicas. permitiram que o nosso saldo com a Cortina de

Ferro fosse a cinco bilhões de dólares. Pobre Pals. insol

vente. devedor, que dã de mão beijada cinco bilhões de dõ

l.-:res para paises da Cortina de ferro. Más o fato ê que

pessoas, mas, ce·rtamente, farei um esforço para mandar

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pediria ao Deputado que nos colocasse por dentro da sua

questão da seguinte forma: a sua indagação formal e quanto

ã definição dos nomes de responsãveis por essas operações.

A pergunta que foi formulada ao depoente e de maior inte

resse, agora revelado por V.Exa., diz respeito aos respon

sáveis. Pergunto ao depoente: poderá nominã-10s nesta opa..!:

tunidade ?

esta Comissão alista de todos os participantes da COLESTE

desde a sua criação ate hoje, ou desde o inicio do comer

cio com a Polônia ate hoje. porque~ certamente, os regis 

tros, as atas devem identificar todos os representantes de

todos os Ministerios, Itamaraty, SEPLAN, Fazenda e Banco

Cen~ral que participaram das reuniões. t umêl lista bastan

te grande. Lamentavelmente, não tenho condições de fornec!.

la no mome nto .

SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Sr. Presidente

diante dessas contradições por que o ltamaraty procura Va!.

\"er a sua testada e o nobre depoente insiste em atribuir a

este colegiado amplo a responsabil idade dessas decisões, o

que e urna negativa formal. e como o que está em causa e aI

90 extremamente grave para os interesses deste Pals, pedi

ria: a V.Exa. que esta Comissão fizesse uma questão absDlu-

o SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves) - T.Q.

dos, seria muito difici1. Deve incluir algumas centenas de

ta de definir responsabilidades. Quais as autoridades que

tomaram as decisões, porque me proponho, Sr. Presidente, e

espero que a Comhsão me acompanhe, a promover um crime de

responsabil idade quanto a essas autoridades que venderam

este Pais.

taçâo, totalmente independentes. Não há a necessidade, não

há uma regra prevista de que para urna exportação tenha que

haver uma importação equivalente. Esse sistema eu não c:o

nlleço. O sistema que rege o comercio.,internacional, seja o

comercio internacional livre de convênio, seja o comércio

internacional atravês de convênio. estabelece total inde 

pendência nos fluxos de exportações e importações. Por is

so mesmo e q'ue se criam mecanismos para saldar as diferen

ças. Quando um pais exporta mais que o outro. acumula-se o

saldo, e o pais devedor então liquida esse saldo por dive!:

sos mecanismos, normalmente atravês de pagamentos em dóla

res, em 1 ivre conversi bil idade. Po rtanto, fica respondi da

a primeira pergunta de V.Exa., com relação ã não existên 
cia de um equilíbrio entre exportações e importações .Em s!,

gundo lugar, não há nenhum incoveniente em que exista esse

desequil'ibrio, desde que os saldos sejam compensados att"a

veS' dos pagamentos devidos. O Itumaraty recebeu as inform!.

ções do Embaixador Meira Penna, retransmitiu, dentro da CQ.

LESTE, às autoridades competentes, e foram to~adas, a par

tir desse momento. medidas acautelatórias para a redução

das exportações brasileiras e, num perlodo posterior, em

outubro de 1981, a total interrupção das exportações brasi

1eiras. com excessão das de minerio de ferro e carvão. Os

cnéditos a que V.Exa. se refere, um deles de duzentos mi

lhões de dólares, que tinha sido negociado antes. em 1980.

jamais foi utilizado e os outros são simplesmente credftos

para rolar a dtvida. Praticamente. em 1980 foi o último cri

qito teve uma utilização comercial. A partir da data a qlJe

V.Exa. se refere, nenhum desses creditos teve qua lquer re

percussão na área de aumento de exportações brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com essa resposta, V.Exa. fica satisfeito?

O SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Desde que sejam

definidas as responsabilidades claramente. porque o que V!!

jo aqui: Sr. Presidente, e Um jogo de palavras. O nobre d!

poente vem aqui e faz tambem um jogo de palavras: NNegõcio

Vinculado não e bem isso etc." Ora, negócio vinculado. tr,!.

tado de comercio bilateral signOifica uma coisa sõ: que uma

exportação e paga com uma importação, cada lado vigiando

os seus interesses, e não um lado entregando um bilhão

oitocentos milhões de dõlares de mão ,beijada para um pals

que fi inadimplente e que se demonstrou absolutamente inca

paz de honrar os seus compromissos. Entio, esta responsab!

lidade precisa ficar bem definida.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)- A

Presidência informa a V.Exa. que defere ao depoente o pra-

nomedo alcançado dentro da Comissão, Nunca se falou em

taria a V.Exa. - e V. Exa. e o vinculo entre o Itamaraty e

a SEPLAN: no começo de 1981, o Embaixador Meira Penna com.!:!,

nicava oficialmente - oficialmente - a inadimplência da P,2.

1õnia. que deixou de pagar duas promissõrias vencidas, no

valor de quarenta e três milhões de dõ1ares: O dêbao, já

inacreditável, da Polônia, nessa ocasião, era da ordem de

um bilhão de dõlares. Como V.Exa. não ignora - e ninguem

pode ignorar - todos os projetos vinculados - e essa i

expressão que se adota nos casos dos tratados comerciais

bilaterais, projetos vinculados ••• Por quê? Uma exporta 

ção e vinculada a uma exportação equivalente. Como admitir

que se chegasse a um débito unilateral de um bilhão de dõ

lares sem que houvesse algo de inconfessável, de inacredi

'tãve1 no seio da administração, que vendeu barato interes
ses de nosso Pa'ls 1 E pergunto mais: como 'é posslve1 que.

depois da advertência. da comunicação oficial do Embaixa 

dor do Brasil na Polônia de que havia quarenta e três mi

lhões de dõ1ares de promissõrias, vencidu e não pagas, uma

missão ,polonesa posterior a isso tivesse conseguido mais

quatrocentos milhões de dõlares de crédito e, depois disso

Ris quatrocentos II'lilhões de dõ1ares de credito. elevando,.

o preju1zo do Brasil para um bnhão e oitocentos milhões 

de dõlares ? V. Exa. não tomou parte nessas decisões, 'Em

baixador ?

o SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - V.Exa. me per

doe, o Itamaraty, oficialmente, confirma que não partici 

pou de decisão nenhuma relativa ã extensão de credito,

concessão de 1inms de credito. Portanto. ele não tinha ne

nhuma função decisôria, executiva, deliberativa. sã tinha

função consultiva, quando era chamado. consultado. Então,

ql:em tomava as de:::isões finais sobre o comércio com o Les

te europeu e notadamente com a Polônia? Quais eram as pe~

soas, quais as autoridades 7

o SR. DEPUTADO HERBERT LEVY - Veja bem, Sr.

Presidente. Volto a ler a nota oficial do Itamaraty: liA C.Q.

LESTE e, de acordo com a legislação que a criou. um ôrgão

consultivo. t: imprôprio, pois, referir-se a decisões da CQ.

LESTE, já que este órgão não pode ir alem de fazer recame.!!

dações R
• Portanto, a responsabilidade das decisões e o que

queria saber. Quem e responsável pelas decisões, jã que a

COLESTE não torna decisões?

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonça1ves)- De!!

tro da área de competência de cada Ministerio, os represe!!.

ta ntes desse Ministerio.

o SR. DEPOEH1E (Jose Botafogo Gonçalves)- Em

primeiro lugar, ~s operações entre o Brasil e a Po1õnia,c!!

mo entre o Brasil e outros palses do Leste europeu,regid1ls

por moeda-convênio e creditas escriturais, não são opera 

ções vinculadas. Elas são operações de exportação e impor-

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves) - As

autoridades que decidiam são todas aquelas que faziam par

!-e da Comissão para o Comercio com o Leste Europeu-COlESTE.

Não há outra resposta. lamento muito. O Itamaraty, nesta

nota a que V.Exa. acaba de se referir, diz que não dava li

nha de credito. t: verdade. Quem dã linha de crédito é o

Banco Central. Que ele participava das decisões, estava i!!,

formado, estava. Não há nenhuma contradição entre o que o
Itamaraty diz e o que estou dizendo. t tudo perfeitamente,

coerente.

dos que V.Exa. comunicava ã imprensa, como integrante do

grupo da SEPLAN, eram decorrentes de decisões de quem?Quem

participava dessas decisões, nominalmente?

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves) - Em

tudo que se refere ao comercio com o Leste europeu, as de

cisões eram tomadas em reuniões do colegiado denominado C,2.

missão para o Comercio com O Leste Europeu - COlESTEo, e c~

da representante naquela Comissão discutia o seu ponto de

vista com os outros membros da Comissão,. Chegava-se a um

consenso, e cada Ministerio ou caca õrgão público executa

va, na sua esfera de competência, o consenso que havia si-
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taxa de juros fixa e se essa taxa de juros fixa fosse inf~

rior ao mercado. não teriamos como financiar o nosso dese!l

volvimento. Tomamos a taxa de juros fixa onde havia negoci

ação possivel. ou seja. junto ao Banco Mundial. ao Banco

Interamericano. junto aos Governos. a taxas de juros ofici

ais negociadas com vãrios governos ocidentais da Europõl.

Tomamos inclusive com taxas altamente subsidiadas nessas .2

perações de carãter oficial. mencionadas há pouco. com a

de juros internacionais p~s5aram a ter no montante da dlvi

da externa brasileira. Sabemos também do crescimento cons

tante das taxas de juros. Gostaria. primeiro. de perguntar

ao Sr. Embaixador por que as autoridades brasileiras toma

ram emprestimos com juros flutuantes. fazendo com que

nossa divida externa crescesse. a cada um percentual de a.!!,.

.ento de juros internacionais. de 300 a 500 milhões de dõ

lares 1 A primeira pergunta que faço e esta: Quais as ra-

grande parcela da dlvida externa com base em juros flutua.!!

teso mas que persistisse nesta poHti'ca 1 Então. esta ê a

primeira pergunt~ que faço ao Sr. Embaixador.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Mui

to obrigado, Deputado Aldo Arantes. O financiamento inter

nacional estã deterllinado pelas condições prevalecentes do

mercado a quem toma dipheiro e a quem empresta dinheiro .As

condições resultantes de um determinado emprestimo são as

determinadas pela negociação entre quem empresta e quem r~

cli:be. O mercado internacional de capitais sofreu. nos ü1t1

mos anos. profundas transformações. Uma parte importante

dos creditos era oferecida a taxas flutuantes. As taxas

flutuantes significam que. se as taxas de juros subirem.

tambem o 'encargo da divida subirâ. se as taxas de juros

descerem. o encargo da divida também descerâ. Taxas flutu

antes não são aquelas que só flutuam no sentido superior.

Na realidade, sabemos que o que aconteceu nos iíltimos anos

foi um crescilunto inesperado e imprevisivel das taxas de

juros no mercado internacional., em função sobretudo da po

litica monetária americana e do seu confl ito com a sua pr,[

pria polTtica fiscal. Isso determinou. então. ullla taxa de

juros absolutamente incompativel COM as previsões iniciais

feitas por todos aqueles que tomaram dinheiro no mercado

financeiro internacional. Portanto. a resposta ã sua per 

gunta por que se tomou uma parte a taxas de juros flutuan

tes ê porque era esse o mercado que havia disponlvel. Se

não tomássemos a esse mercado. não tomarlamos nem financi

ariamos o nosso desenvol vimento.

depois eram remetidos para o pagamento da dlvida que esta

va vencendo naquele período e os cruzeiros correspondentes

a esses dólares eram postos ã disposição das empresas pú

blicas para financiar o seu crescimento. Lamento discordar

do jornal - não sei qual V.Exa. mencionou - quando afirma

que grande pârte desses recursos externos foram tomados p!!..

ra atividades não produtivas. Creio que o Brasil. que ê o

pais em desenvolvimento com ma ior grau de endividamento aB

soluto. e o pals que ta~bêm dã o exemplo de ter utilizado.

de forma mais substantiva. em obras de expansão o seu endi

vidamento externo. Nenhum endividamento externo foi util i

zado para bens de consumo ou para atividades que não gera2.

sem produção. Retrospectivamente. porque olhando para

passado ê sempre fácil fazer qualquer tipo de crltica. ê
posslvel fazer-se o seguinte raciocfnio. jã não diria uma

critica: tomamos muitos emprestimos. executamos muitas o

bras ao mesmo tempo. tomamos decisões de investir em mui

tos setores ao mesmo tempo. dentro de uma perspectiva que.

naquele momento, parecia perfeitamente razoável. uma vez

que as taxas de juros eram adequadas. que o serviço da dl

vida. portanto. não sofreria o impacto que sofre atualmen

te. que o preço do petróleo não iria ter o comportamento i

nesperado que teve e que. portanto. aqueles projetos. en

trando em execução no prazo previst,o. gerariam uma nova c!.

pacidade produtiva e geraria os recursos necessãrios ao p!.

gamento dessa dlvida. Sabemos que iS50 não ocorreu. O co

mercio internacional teve uma evolução totalmente contradi

tõria aos nossos interesses. o petróleo aumentou de uma

forma que ninguem podia imaginar - não havia bola de cris

tal que pudesse prever os preços a que chegaram - as taxas

de juros. por uma contradição. ainda não sanada. entre

potitica fiscal e apolitica monetãria americana.a;'nda con

,ti'nuam a nlvais muito elevados. Tudo isso levou a uln atra-

parados. Temos que ter os recursos externos e internos ne

cessários ã sua complementação'- E essa é a polltica atual

do Governo

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Considero que e~

ta CPI tem o objetivo da investigação. Quer dizer. ela não

e um forum de debates. Neste sentido é que acho que nos d,!

vemos debruçar sobre numeros e não sobre afirmações generi

caso Nesse sentido ê que considero absolutamente indispen

sãvel que esta CPI levante os dados concretos que possam

indicar a destinação desses recursos. Acho isso fundamental

Um dos objetivos desta Comissão e saber o montante .real da

divida externa e ter uma compreensão também da destinação

desses recursos. porque a a.firmação que o Embaixador faz li

genérica .. Acho que estamos aqui numa Comissão de Inquérito

e não podemos. obviamente, aceitar as generalidades. incl!!.

sive porque as generalidades partem de premissas falsas.

pOI"que. quanto ao aumento do preço do petrõl·eo. tivemos os

chamados dois choques do preço do petróleo e outros paises

reorientaram a sua economia. Quanto ao crescimento das ta

xas de juros. como jã tiVe oportunidade de abordar aqui. !t

le foi progressivo e. no entanto. não houve,nenhuma reori

e~tação da po1itica econômica brasileira. Ao contrã'rio.ho,!!

ve a continuidade dessa potitica antinacional,houve a per

sistência nessa polltica de dependência absoluta dos gran

des bancos estrangeiros, nessa poHtica de absoluta depen

dência do capital estrangeiro no Brasil. Entendo que isso

não ê um problema meramente tecnico. mas um problema poll

tico. t uma polltica errônea, que fere os interesses naci.2

nais. E. para identificarmos responsabilidades. entendemos

que e absolutamente indispensãvel termos os dados, os ele

mentos concretos. porque V.Exa .falou. por exemplo. que uma

parcela ponderável da divida externa foi captada pelo se

tor privado .. Interessa-me saber. por exemp10. qual' o setor

privado. Nacional ou estrangeiro 1 Qual o papel. por exem

plo, das empresas multi nacionais no endividamento deste p~

15 ? Porque hão concretamente uma campanha orquestrada co.!!

t ra a s empresas esta ta i s. na tentat i VII. exa tamente de di-

50 significativo na entrada em vigor dos projetos de dese..!!.

volvimento. criando a crise com que nos defrontamos atual

mente. Acho que a unica saida é tentarmos executar ate

fim esse programa a que nos comprometemos. Seria real mente

uma pena. ainda que pudéssemos retroativamente. "fazer cr1

ticas de que investimos demais e excessivamente em proje

tos de lento retorno. que agora deixássemos esses projetos

qua 1

Acho

privado.mos. primeiro, os recursos captados pelo setor

que são responsãveis por uma parte da divida. Esses recur

sos foram utilizados pelo setor privado de maneira que o

setor privado considerou util e necessária para o seu pró

prio desenvolvimento. t: imposslve1 responder, em nome de tQ.

das as empresas do setor privado. mas acredito que. funda

mentalmente. foram para ampliar a sua capacidade produtiva

própria e financiar os seus projetos de expansão. Com rel!!.

ção ao setor publico. a grande parte da captação se reali

zou atravês de empresas públicas: PETROBRKS. ELETROBRA'S.V!.

le do Rio Doce. complexo SIDERBRl\S, empresas do -Ministerio

dos Transportes, empresas do Ministério da Agricultura, ou

então atraves de instituições mais diretamente 1 igadas aos

Ministérios. como as autarquias. que utilizavam esses re

cursos para os seus programas de desenvolvimento e para os
seus projetos de expansão. tanto na área de trans~ortes c.Q.

mo na área de energia. na ãrea de produção. de petróleo etc.

Ai esta explicada a grande parte da tomada de recursos do

setor publico. que e significat;'vamente maior do que -acr,!,

dito - a tomada de recursos do setor privado. E são toma

dos por empresas públ icas. por consórcios de empresas pu

blicas ou por Ministerios para a execução dos seus proje

tos. Cada empréstimo daqueles tinha uma destinação. tinha

uma indicação especlfica. Eles estão materializados nas o

bras que essas empresas realizaram 'ou estão realizando. Os

emprestimos a que V.E~a. se refere. de fi nanciamento do b!.

lanço de pagamentos. eram exata'mente os mesmas emprestimos

que as empresas.públicas faziam para os seus projetos de

expansão. Apenas contabilmente os dólares que ali entravam

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Por outro lado

o Embaixador fez referência aque. se não fizessemos empré,!

timo~s extermos. não teriamos condições de financiar o no,!

so desenvolvimento."A imprensa toda informa que os grandes

volumes dos recursos tomados no ext~rior não foram destin!.

dos a inves.timentos produtivos no Bras11. Pelo contrãrio.

uma parcela ponderável foi destinada ã especulação finan

ceira e talvez uma parcela muito grande ou maior foi desti

nada exatamente ao problema do equillbrio do balanço de p!.

gamentos do Brasil. Então. queria que V.Exa. me respondes

se qual o montante dos recursos captados no exterior que

foram investidos produtivamente no Brasil.

O SR.DEPOENTE (Jose Bota fogo Gonçalves) Os

recursos eram captados no -exterior sob diversas formas. T,!

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado) -

V.Exa. serã atendido tendo em vista o depoimento do Embai

xador. que não pôde satisfazer por inteiro a sua solicita

ção.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Presidente Ale,!!

car Furtado. gostaria de insistir nesse problema. Já que

o Embaixador não tem condições de dar as cifras agora. fa

ço uma proposta concreta no sentido de que seja encaminh!

do esse pedido ao Bança Central. porque o Deputado Herbert

Levy fez uma denuncia de que em torno de 50 bil hões de dó

lares da dlvida externa seriam relacionados com o probl ema

do aumento das taxas de juros. Considero absolutamente in

dispensãvel que aprofundemos essa questão. Considero essa

questão da mais alta gravidade. porque acho. sim. que .. vi.!!

te e quatro bil hões, estã dizendo aqui o Deputado Herbert

Levy. Sejam 24. 30 ou 50 bi1 hôes. considero absol utamente

fundamental que esta Comissão averigüe e tenha os elemen

tos para podermos compreender qual ê realmente a interfe 

renda do aumento das taxas de juros nesse crescimento ve!.

tiginoso da nossa divida externa.

mutação para ver. do total da dlvida hoje existente.

e a parte atribulvel ao aumento das taxas de juros.

perfeitamente posslvel fazer essa formulação. E. se a Mesa

permitir. solicitaremos ao Banco Central que encaminhe di

retamente a esta Comissão um estudo ou uma simulação a es

se respeito. Aliãs. já existem várias formulações feitas

pela imprensa e por órgãos especial izados. Creio que tam 

bem podemos fazer ma i suma.

França. com 05 Estados: Unidos. com a Alemanha e com a In

glaterra. Então, a primeira parte da pergunta de V.Exa. e§..

tã respondida. Quanto ã segunda parte, peço desculpas por

não poder respondê-la aqui. porque são dados quantitativos

que o 8anco Central poderão em melhores circunstâncias fo..':

neeer. Mas creio que ê perfeitamente possivel fazer uma 51

umazões que determinaram. não só que o Brasil tomasse

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria de in

sistir nesse problema. V.Exa. afirmou que era imprevislvel

essa tendência para o aumento das taxas de juros. Tive o

portunidade de reler artigos publicados no jornalllMovimen

toM. de 1979 - veja bem. estamos em 1983 - em que aquele

jornal, naquela época. já denunciava o crescimento galopa.!!

te das taxas de juros. como tambem denuncia va, naquela épQ.

ca, que. se não me engano. só em 1979 ou em 1980. o acres

cimo das taxas de juros teria implicado um aumento de 1 bi

lhão e 100 milhões de dólares na divida ext~rna brasilei ~

ra. Portanto, tendo a clara compreensão de que a tendência

do mercado internacional era para um crescimento maior das

taxas de juros. como o que vem ocorrendo agora - sabemos

que o aumento das taxas de juros oscilou de 6% a 17. 18

20% - pergunto a V.Exa: o que determinou a contjnuidaded~

sa polltica suicida? Segundo. gostaria de saber precisa 

mente qua I o mo nta nte da di vi da exte rna deco rrente do a u

mento das taxas de j~ros.

O SR.DEPDENTE (José Botafogo Gonçalves)- Qua.!!
to ã primeira parte da pergunta de V.Exa •• repito: como o

mercado oferecia empréstimos a taxas de juros flutuantes.a

alternativa brasileira seria ou não tomar recursos no mer

cado internacional ou tomi-Ios a taxas de juros flutuan

tes, ainda que correndo o risco de que essas taxas se tor

nassem mais caras. Prever que elas chegassem a 18. 20% re

almente acho que ninguém podia prever. De fato. ninguém pr,!

viu. Mas esta e uma situação absolutamente insustentável

que coloca em comprometimento não só o Brasil. mas toda a

economia mundial. I! a preocupação numero 1 de todas as au

toridades econômicas. não só as do 'Brasil. Então. para es

clarecer novamente. digo que o que se tomou foi o que

mercado tinha a oferecer" Se insistissemos em tomar a uma



080 Terça-feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Setembro de 1985

a nos.

te a esta CPI.

to obrigado.
o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

ao

palses.

os bancosgar e declarassem moratória. evidentemente.

se como uma onda negativa entre todos os outros

bancos privados, porque temos que discutir com todos

mesmo tempo. Se suspendermos as: nossas negociações com

FMI, automaticamente suspenderemos, ou os bancos e os go-

centrais de cada pãls teriam que ir em 1'luxll.io aos seus

bancos. Al o momento pol1tico de se entrar com uma negoci

ação de alta nivelo para realmente dar ao Terceira Mundo

alguma possibilidade de sobr-evivência. Discutir com dois

mil bancos 1 Discutir com mais de dez governos Há um ri,!

co que dizem que hã retaliação. Que retaliação e essa?Quem

ê que va i reta I ia r um devedor se estã na esperança de rec~

bel' os seus créditos? O Brasil, em outras oportunidades.

declarou moratõr-ia porque a moratória não quer dizer não

pagar. A nosso ver, moratória é apenas uma declaração de

impossibil idade de pagar, segundo o perfil que essa dlvida

hoje tem. Não precisa ser "economista. nem matematico. Bas

ta saber somar e diminuir para se ter uma ideia absoluta,

concreta de que e impossTvel o Brasil pagar a d"lvida como

ela está. Segundo o Sr. Ernane Galvêas, sê para o ano de

1981 estio previstos 11.2 bilhões de dõlares de juros.

ainda não é um número definitivo. Quero ver aonde podere 

mos ir buscar esses 11.2 bilhões dê dólares de juros. ret.i

rando de uma exportação máxima de 25. fora outras obriga 

ções que temos. Ai "é que estã o problema. r preciso arris

car, e al e que estã a competenciae a condição de estadi!

ta que um pa1"s pode ou deve ter ã. sua f'('ente. Perguntaria

a questiio, não acredito absolutamente qUe. em termos de n!,

gociação de uma divida que e de 80% com bancos "do sistema

financeiro particular. se consi-ga a redução de coisa algu

ma, por-que o banqueiro quer receber, de qualquer modo, ju

ros e principal. Entiio. acredito qu_e só teria o Brasil co.!!

dição de realmente levar alguma vantagem ou reduzir essa

diVida às suas exatas propot"ções se deixasse de negociar

vernos suspenderão as negociações conosco. A nossa ida ao

FMI não e um ato isolado dentro de uma polltica em que se

negocia só com uma entidade. Os governos que vão renego c!

ar as nossas dlvidas. na parte dos: créditos que lhes comp!

tem, dentro do Clube de Paris. con5'ideram imprescindlvel

que o Brasil continue negociando com o FMI e. ã medida que

e)(ecutar um programa negociado com o Fundo, também eles e1

tarão dispostos a fazer um reescalonamento. A mesma coisa

com relação aos bancos privados. Então. não há alternativa

entre passar a negociar pol1ticamente e deixar de negociar.

Essa alternativa nio existe. ela tem que ser complementar.

Temos que discutir pol itical!lente com as autoridades inter

nacionais e particularmente norte-americana.s, sobre os e

feitos danosos do aumento da taxa de juros na economia br~

sileira. Temos que executar um programa com o FMI, porque

esse programa vai permitir a correção das distorções acum.!!

ladas no passado. por razões exõgenas ou endõgenas - e não

seria o momento de analisar essas causas exõgenas ou endõ

genas w vai permitir a correção dessas distorções e criar

condições para um novo crescimento. Sabemos que basicamen

te se t,·ata da r-eduçâo drástica do déffcit público. da ex

pansão das ex.portações, de uma contenção de fmportaçóes e

de um financiamento internacional. sobretudo para as ativi

dades que diminuam a nossa dependência externa de importa

ção de energia ou de outras mat'2rias-primas. Este e o qua

dro. Estamos negociando em todas as frentes. Não e possl

ve1 excluir uma.

se tema não ê debatido apenas entre Ministros brasileiros

e americanos. Este é o tema de maior atração. de maior in

teresse. de maior angustia de todos os outros aliados nor

te-americanos. Quando fazemos viagens ã França. ã Alema

nha, ao Japão, temos ouvido desses Ministros a mesma preo

cupação quanto ã politica norte-americana. que levou a que

esse aumento da taxa de juros se espalhasse e se propagas-

com os bancos e passasse a negociar somente com os gover

nos, a exemplo de uma declaração de moratória. porque eles

seriam obrigados a vir em auxilio ao seu sistema bancãrio.

pois na hora em que esses palses devedores deixassem de p~

D SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Ainda sabre

Esta realmente e a discussão mais politica que existe e o

governo brasileiro está fazendo isso permanentemente. Ela
não e uma alternativa. - para terminar as suas observações,

Deputado - a negociações com o Fundo Monetário, nem com os

cho que V.Ex,,". tocou num ponto importante. ! necessãrio di!

eutir de governo a governo e posso "garantir a V.Ext't. que o

governo brasileiro não faz outra coisa do que discutir ta!!!

bem de governo a governo sobre o problema da taxa de juros.

Todos os Ministros da ãrea econômica. pelo menos o Minis

tro Delfim Netto. do Planejamento. que tiVe a honra de a

companhar em inüml!!ras visitas ao exterior. sempre em seus

contatos de governo mencionou como uma forma enfática

preocupante o problema da poll"tica interna monetária amer!

cana, que levou a esse aumento da taxa de juros. Aliás, e~

D SR. DEPOENTE (Jase Botafoga Gançalves) - A-

emissão de bônus. Há uma discussão complexa. Evidentemente

estou falando de assun~_nio -'Jos compete, porque e um
assunto de polltica interna americana. mas sabemos por in-

formações. Há uma discus}iiio qUE! nunca foi conclusiva entre

o Partido Republicano e o Partido Democrãtico para se ch!,

gar a um acordo em torno do orçamento da União. Em função

dessa divergência e em função da pol1tica antiinflacionári

a que todos os palses desenvolvidos resolveram adotar,atr~

vês de uma po1itica monetãriamuito severa. muito restriti

va, a conjugação desses dois fatores levou realmente a uma

inovação muito grande do custo do dinheiro americano. E "a

contece que, por ser uma economia mais forte e mais desen

volvida. a moeda americana Q a moeda de curso internado 

nal, ê a moeda p"revalecente nas transações, tanto financei

ras quanto comerciais e internacionais. e o efeito dessa

divergencia e de uma po11tica intern\! norte-americana se

espalha em cadeia a todo o resto da comunidade internacio

nal, seja na área capitalista. seja na área soci~lista. T.2.

dos aqueles que dependem de transações co-merciais ou fina,!!

ceiras com paises fora de áreas fechadas e restritas. usam

o dõlar norte-americano. Então, esta é a razão principa1.A

politica fiscal em contraposição ã po1itica monetãria e a

pol1tica antiinflacionãria que levou a uma recessão mundi

al. Esta recessão mundial. para se desatar. teria que le

var os industriais, os empresários do mundo inteiro a vol

tar a investir. Não dá. porém. para voltar a investir com

esse nivel de taxa de juros elevada. Na realidade. tudop3~

sa por uma alteração da politica monetária americana. No

momento. já se notam algumas alterações. As taxas de juros

que andaram ao nível de 20% , ca1ram significativamente,e!!!

bora ainda estejam muito elevadas, 12. 13%. Ela ainda tor

na praticamente inviável a ma';or parte dos investimentos 

produtivos a nlveis" internacionais. Já se nota. entretanto

um inicio de recuperação da economia americana e das ec:on.2.

mias européias. Se essa consolidação se firmar e prosperar,

a tendencfa. creio. é de que o governo americano se decida

por afrouxar a sua polltica ou tornã-la mais compatlvel com

a po1itica fiscal monetãria, de maneira a garantir uma te.!!

dencia decrescente da taxa de juros. IstQ. infelizmente ta!!!.

bem passa por uma negociação com a "União Sovietica,porque.

na medida em que a União Sovietica e os Estados Unidos não

Se entenderem sobre o seu plano armamentista. creio qUE! h~

verã um conflito que poderã retardar a maior coerência en

tre as pol1ticas monetária e fiscal americanas.

resposta de V.Exa. creic que uma conclusão se torna eviden

te. r que gra nde soma dessa nossa dlvida. externa re5u1ta

da conveniência de uma polltica restrita de. um pais. Nos

Estados Unidos. na medida em que tentavam reduzir a sua i.!!

nação - parece que este foi o motivo da pol1tica do Sr.

Reagan - de 15%. descendo agora para 2.5%, houve esse de

sesperado, esse inesperado aumento dos juros. Esses juros

internos dos Estados Unidos passaram para o campo interna

cional e nós, de qualquer maneira. estamOS pagando a po1i

tica dos Estados Unidos. Acho que e uma conclusão que pod~

mos guardar. sem nenhuma colocação restritiva do ponto de

vista ideológico. Então. e evidente que a po1Ttica externa

brasileira. ou que a questão desta divida brasileira deve

passar imediatamente para uma discussão----º-º.l1iica. Que acha
V.Exa.: -devemos continuar nessa tentativa de nos esparti-

lharmos ao FMI. ou abrir negociações diretas. de governo a

governo, de modo a que essas questõe.s. como a alta dos ju

ros. que resultou única e exclusivamente de uma pol1tica ~

mericana. possam Ser discutidas de governo a governo, de

modo a que reduzamos~esses juros ao seu valor real, os de

quantos empréstimos foram feitos 1

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Oiante da

polltica. eco-luir O pano de fundo, que ê exatamente

O SR. PRESIDENTE(Deputada Alencar Furtada) -

Tem a palavra o Deputado Fernando sántana.

O SR. DEPUTADD FERNANDD SANTANA - Sr. Presi -

dente, Srs. Deputados. Sr. Embaixador, durante estes 50 ou

60 minutos de palestra aqui na CPI. foi examinado o prob1!:.

ma dos juros flutuantes. isto e. que a nossa d1vida cres

ceu assustadoramente por efeito dessa flutuaçiio dos juros

no sistema internacional. Gostaria ,de perguntar a V.Exa. ,

sem maiores delongas, qual o fator principal, ou qual foi

o motivo bãsico C!ue permitiu aa sistema financeiro intern!,.

donal essa elevação tão grande dos juros internacionais 1

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Pois

o SR. DEPDENTE(Jase Batafaga Gonçalves) - Mul

sentido de qUê f!'sses elementos sejam enviados posteriormeE

SR. DEPOENTE(Josê Botafogo Gonçalves)- Go,!

taria de pedir ainda w se V.Exa. me permite - uma comple 

mentação ã sua pergunta. porque entendi qUe, V.Ela. estã i.!!

teressado em sa.ber quanto custou ã Nação Os subsidias da

dos às exportações e todos os beneficios. Eu gostaria de

saber em que perl0do de tempo V.Exa. deseja obter esta in

formaçiio 1 Essa não ê uma área da Secretaria do P1anejame!!

to. i uma área mais do Ministerio da Fazenda, da CACEX, do

Banco Central e do Consel ho Monetário.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Nos ültimas dez

fras, dados. elementos concretos em torno dos quais esta

CPI tenha condições de se debruça r para fazer estudos. Eu

gostaria de faze~ uma última pergunta a V.Exa. No texto a

presentado. V.Exa. faz. uma afirmação acerca dos mecanismos

criados para apoio aos exportddores. Gostaria de saberqtn1

o montante de recursos que significou o auxilio a polltica

de exportação brasileira? O que representaram os ince'nti 

vos fiscais e todos os outros mecanismos? Qual o volume

de recursos 1 Caso o Sr. Embaixador não tenha condições de

responder. eu peairia que também nos fossem dadas esses

1ementos concretos. porque entendo que hão neste Pah. uma

politica absurda e contraditõria. Há todo um tipo de ajuda

às grandes empresas estrangeiras e aos exportadores e. di w

ante de uma situilção de crise. procura-se jogar o peso da

crise sobre os trabalhadores. sobre a classe operária. com

O Decreto nQ 2.045. sob o argumento de que sem a aprovação

do Decreto nQ 2.045 não se conseguirá chegar a uma conclu

são dos acordos com o FMI. No entanto. sabemos que as medi
das tllmadas pelo próprio Governo. de tabelamento das taxas

de juros. poucos dias após simplesmente foram revogadas •E.!!

tendemH; que as decisões não são frias. não são têcnicas,

são detisões pol1ticas, no meu entender. que estão favore

cendo os interesses de determinados grupos e prejudicando

os interesses da Naçio e dos trabalhadores. Neste sentido

é ~ue eu queria a quantificação. o volume de recursos

oue, em última instância. foram destinados para os subsldi

os, para ampliar as vantagens dos exportadores brasileiros

inclUsive e<;;pecificando quais os exportadores nacionais e

os exportadores participantes de firmas multinacionais. C~

50 V.Exa. não te-nha condições - e provavelmente não terã 

de nos fornecer esses elementos. faço uma solicitação no

nõmica vigente neste Pals e de favorecimento das grandes

empresas multi nacionais • Mas acho que aqui o nosso objeti

vo não é fazer discurso. E nos interessam exatamente ci-

ê sã isto.

não. ! um assunto complexo, mas vou tentar sintetizar no

meu n'ive1 de conhecimento. embora não seja economista.a1g.!!

mas razões principais. A raiz de tudo isto estã efetivameE,

te no déficit do setor públ ico norte-americ~no. O governo

tem um programa de dispêndios elcvadlssimos nos Estados U~

nidos, sobretudo diante de ur.m perspectiva de um dispêndio

elevado na área de equipamento bel ico e tem um sistema de

financiar esse debito através da emissão de bônus a serem

lançados para a compra do publico. Em vez de recorrer a um

sistema mais clãssico. dirl'amos, de elevação da receita a

traves de aumentos dos impostos, o Presidente Reagan, apa

rentemente. prefere a solução de não aumentar os impol>tos.

aumentar as suas despesas e financiar essas despesas com a
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também recebeu recursos externos e continua recebendo.

do Aço receóeram financiamentos?

e SR.DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)

Ponte Rio-Niterói recebeu recursos externos. Se não me fa-

a V.Exa.:diante das suas respos.tas anteriores. esses empr,!t

endiméntos feitos pelo Governo brasileiro - a Ponte Rio-Ni

terõi, o Programa Nuclear, a l:ransamazõnica e a Ferrovia

da A1ema nha •

com a água suja do banha a criança também. mas queremos, ~

cima de tudo. deixar bem expl1citas e bem claras as infor

mações que. parece-me. não constam desse relatório, ou me

lhor. s€guramente não constam desse relatório. E a pergun

ta que tenho a fazer a V.Exa. e exatamente a seguinte: no

perTodo entre 1977 e 1980. em que o endividamento da Polô

nia em relação ao Brasil evoluiu em cerca de 200%, qual o

integrante da empresa COMEXPORT que integrava a Secretaria

do Planejamento ou os quadros da Secretaria do Planejamen-

do essa hipótese.

O SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA - Agora. do

de Paris - estava impedida. uma vez que desde janeiro de

1979 os principais credores. por razões pollticas. decidi

ram não negociar com a Polônia o reescalonamento das suas

d1vidas. Então. não nos restava outro caminho senão o da

negociação bilateral. Agora. abrem-se novas perspectivas.

provavelmente. com a retomada' da ne:gociação dentro do seio

do Clube de Paris. e o Governo brasileiro estã consideran-do Aço

Programa Nuclear recebeu recursos externos

lha a memõria, recebeu da Inglaterra. A Ferr;ovia

e SR. DEPUTADO FERNANDO SAtHANA - Gostaria a-

penas de demonstrar. com esta pergunta, que muitos desses

recursos tomados foram aplicados de maneira ate certo pon-

Quanto ã Transamazõnica, não tenho nenhum dado que 1he po,!

sa dar a esse respeito.

clear do Pals. mas achamos que a polltica nuclear foi for

mulada de uma maneira quase que extraordinariamente maior

do que aquelas possif)ilidades que o Pals tinha e. em segu!!,

do lUgiH, não foram aproveitados aqueles homens que poderi

am realmente dar ao Pais uma as.sistência. A comunidade ci

entifica brasileira foi praticamente- abandonada nesse pro

grama nuclear. Nós estamos, segundo consta. com um plano

que não se sabe se existe. e vendendo o que não se sabe se

se tem. A proposta da Alemanha ao Brasil ê ainda uma expe

riência que se vai fazer. Nós também estamos negociando na

base de minérios que não sabemos se temos. A Transamazôni

ca foi uma aplicação de recursos pr.aticamente perdida .Nós,

megar. com relação ã sua parte inicial. parece-me - se

O SR. DEPUTAOO JOs( FOGAÇA - A 1980.

to

permite. Sr. Presidente - concordar plenamente com as pa1~

vras de V.Exa •• Essa discussão levada a vários foros e

discussão na imprensa procuraram ser, em alguns casos, ori

entadas no sentido de uma divergência, primeiro, de cará 

ter de polTtica comercial brasileira externa e de uma di

vergência existente entre diversos órgãos do Governo Fede

ral a esse respeito. Posso concordar com V.Exa. e afirmar

plenamente que a politica de diversificação de exportações

e a .politica de diversificação de exportaçõ~s para o leste

europeu sempre foram o resultado de um consenso claro e i

nequivoco entre diversos órgãos. 5eja na Secretaria de Pl!!.

nejamento, seja na Fazenda ou no ltamaraty. e não existe

nenhuma divergência real que possa ser testemunhada por

qualquer outro depoente. de qualquer outro Ministerio, não

só com relação ã po1itica de diversificação das nossas ex

portações. 50bre o interes5e de continuar explorando as o

portunidades comerciais reais existentes no leste europeu.

como também sobre a sua execução. Com relação·ã segunda JIl.!:

te da sua pergunta. quero lembrar o seguinte: eu. particu
larmente. e toda a administração da Secretaria de Phneja-

menta, o Ministro Delfim Nettoe seus principais auxiliares

chegamos em 15 de agosto de 1979. Entre 15 de março e 15

de agosto, o Ministro Delfim e algun,s de seus auxiliares

estavam no Ministério da Agricultura. Entre 15 de agosto

de 1979 e hoje nenhum membro da Secretaria do Planejamento

que tenha qualquer relação tom essas negociações teve ta.!!!

bem qualquer relação com empresas particulares que op~ram

no leste europeu. em particular a Polõnia. Essa informação

jã foi prestada em outra documentação mais ampla, forneci

da ã imprensa, E. se me permite complementar a minha res

posta, vou dar uma explicação do caráter sumário da minha

exposição. Quando recebi a convocação para depor. recebi o

roteiro. Perguntei ao Deputado Sebastião Nery - que infe 

1 izmente não estã aqui presente - como deveria fazer a mi

nha apresentação, sobretudo tendo em vista a minha função.

e S.Exa. me orientou no sentido de concentrar algumas ex

plicações sobre esses pontos do comércio com o leste euro

peu. Por isso senti-me aqui despreparado para dar respos 

tas de carãter mais amplo. E a documentação que foi forne

cida num passado recente. nas últimas semanas, sobre o co

mercio com o Leste europeu. é muito vol umosa. Ela compren

de documentos elaborados na Secr~taria do Planejamento. no

Banco Central. no Ministério da Fazenda e no It~maraty.

tiVeram ampla divulgação na imprensa. Mas e volumosa. toma

tempo ler. O que procurei fazer aqui. em seis ou oito pãgi

nas. foi simplesmentê um resumo, um extrato, inclusive co

piando trechos da documentação anterior. só enfocando aqu!!

lêS pontos principal!;. Não procurei fazer uma defesa tão

compl eta quanto está na documentação. parque me pa rece que

ela já foi respondida nas partes pertinentes. Aqui foi

objetivo de salientar alguns pontos que poderiam ainda per

manecer elll dúvida. Quanto ã sua pergunta especlfica posso

diz.er que não há nenhum funcionãrio do Ministerio do Plan.!

jamento que. neste periodo considerado aqui, de 1979 em di

ante, tenha tido alguma relação com empresas privadas.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA· V.Exa. declara

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Pois

não. Muito obrigado. Deputado Jose Fogaça. Em primeiro lu-

hoj e •••

que nenhum funcionario que integra atualmente os quadros

do Ministério do Planejamento tenha tido. anteriormente. ~

tividade em empresas privadas.

O SR. DEPOENTE(Jose Botàfogo.Gonçalv~s)- Não

foi isso que falei. Aliãs, não foi essa a sua pergunta.

sua pergunta foi sobre se, no peri"ôdo de 1977 aos dias de

seja. observa-se ai um incremento ~otõrio dessa. dlvida.num

perlodo de quatro anos. Evidentemente. não estamos aqui p.!

ra questionar a orientação da po1itica externa brasileira.

de voltar-se para o Leste europeu e para o Terceiro Mundo.

Não querem~s, a pretexto de investigar deformações. erros

e ate - eventualmente, ou se for constatado - corrupção que

tenha havido na gestão dos negócios brasileiros; não quer,!

mos. a pretexto de fazer esta investigação. questionar

linha de conduta da polltica externa brasileira. pragmáti

ca· e voltada para uma diversificação comercial. sempre 1e

vando em conta o interesse nacional. Não queremos, portan

to. a pretexto de fazer uma investigação desta ordem. ati.n

gir aquilo que entendemos ser correto: a necessidade de o

Brasil se voltar para o Terceiro Mundo e ampliar as suas

re1ações de comércio com o leste europeu. Não Vtrmos jogar

O SR. PRESIDENTE(Deputado A1encar Furtado}

V.Exa. tem a palavra.

SR~DEPUTADO FL};VIO BIERRENBACH - Sr. Presi

dente, percebo que o nobre Deputado Jose Fogaça, que esta

va i.nscrito antes de mim. acaba de retornar, de modo que

o SR. PRESIDENTE{Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Deputado José Fogaça .(Pausa) Não está

pt'esente. Com a palavra o Deputado Fl,{Vio Bierrenbach.

O SR. DEPUTADO F~~VJO BIERRENBACH - Sr. Presi

dente. peço a palavra pela ordem.

dente. dou por concluidas as minhas perguntas, inclusive

porque há outrO$ Deputados que estão inscritos para fazer

a me5ma coisa. e me reservo para continuar em outra aportE.

nidade, formulando questões que digam respeito ã divida e,3.

terna e aos interesses do Pais.

cedo a vez a S.Exa.

O SR. PRESIDE~TE(Deputado Alencar Furtado) -

Já tendo sido chamado o Deputado José Fogaça para inquiri

ção, S.Exa. estã com a palavra.

O SR. OEPOENTE(José Botafogo Gonçalves) - Es

mos em contato, na CelESTE. com a SIDERBRlis. que tem procu

rado comprar quantidades adicionais ã que ela vinha com

prando no ano passado, e jã comprou. neste ano. -quantida 

des adicionais de carvão. Temos uma limitação. que é a ca

pacidade polonesa de·fornecer quantidades adicionais tanto

quanto seria desejável de nossa parte. e a economia ainda

não se restabeleceu dos choques internos. ainda há proble

mas de relações entre o Estado e os sindicatos da Polônia.

milS essa área do carvão é uma área que esta sendo preserv!.

da, e os emóarques estão ocorrendo regUlarmente. Se puder

mos comprar quantidades adicionais em substituição ao for

necimento de carvão de outras procedênCias, sobretudo de

procedência com pagamentos a serem feitos em moeda conver

s1vel, nós estaremos dispostos. Tudo depende de continuar

mos as nossas conversas com as autoridades po10nesas.o que

estã sendo feito com o apoio e atravês do Ministerio das

Relações Exteriores.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi -

O SR. OEPUTAOD JOs( FOGAÇA - Sr. Presidente.

pela exposição do Embaixador Jose Botafogo Gonçalves, embQ.

ra S.Exa. tivesse lido de forma bastante apressada o texto

que trouxe ate esta Comissão, pudemos perceber exatamente

que) entre 1977 e 1980, o crescimento do endividamento po1.Q.

nés em relação ao Brasil evoluiu na ordem de 200%. E o que

consta da pãg1na 06 do 'ralatõric recêm-1ldc por S.Exa •• ou

ponto de vista de importações e exportações. se o Brasil

necessita tanto de carvão mineral para gerar coque, já que

o nosso e de teor muito inferior, e se tambem necessitamos

muito de enxofre. quais as providências que o Governo está

tomando no sentido de importar o mãximo posslvel de carvão

e de enxofre da Polônia para que essa dlvida venha sendo

reduzida atralies de mercadorias?

d~

nu·to desastrosa. Não estamos contra o desenvolvimento

por exemplo, defendemos intransigentemente, no setor

SR. DEPOENTE(José Botafogo Gonçalves) -Pois

não. As providências são as seguintes: desde os primeiros

sintomas da incapacidade polonesa, como foi dito aqui ant!.

riormente - começaram em março, Ccill'- um atraso ao pagamento

de alguns debitos e depois, em outubro, com uma declaração

das autoridades polonesas de que não estavam em condições

de honrar os compromissos como previsto - iniciamos negoci

ações bilaterais. Essas negociações vêm desenvolvendo -se.

Já houve inúmeras reuniões. de outubro de 1981 ate agora.1

las não tiveram nenhum resultado concreto, com exceção da

manutenção do acordo de exportações do minerio de ferro e

de importações de carvão e enxofre, que nós 'preservamos de!!

tro desse programa de inadimplência polonesa. Com a manu-

tenção deste acordo - com cifras que. por certo. o Banco

Central poderá dar precisamente - já temos uma possibilid~

de de' deduzir do crédito da Polõnia algo como sessenta

cinco milhões de dólares. que é a diferença entre o valor

quê' nõ!:> exportamos em minérios de ferro e o valor das im

portações de carvão e enx.ofre, que são superiores. E essa

diferença na conta-convênio não e utilizada para gerar no

vas exportações brasileiras. mas será utilizada para aba

ter da divida. O único cami nho. como jã disse na exposição

inicia1, era a negociação bilateral. mas vê-se que a nego

ciação multilateral - também possive1 atravês do Clube de

Paris. ou seja. o Brasil como credor da Polõ,nia no Clube

transportes. uma total reformulação,... porque o Pais não po

de continuar dentro de um sistema viário em que se coloca

como vetor principal de transporte o sistema rodoviário. A

nossa dependência externa de petróleo e de energia ê. em

grande parte. devida a esse sistema de transporte, tota1

mente inadequado a um pais que não tem essa riqueza para

atender a todos. Mesmo que tivéssemos. mesmo, se fôssemos .!!

ma Arábia Saudita ou uma União Soviética. que têm petrõleo

para esbanjar, mesmo assim o nosso sistema viário estaria

completamente distorcido. E a nossa dependência externa

corre também por conta desse erro, que não e apenas de ho

je; e um erro que nós estamos cometendo hâ quase cinqüenta

anos. Do nosso ponto de vista. o 6rasil, para concluir.não

deve ter nenhum preconceito de comercio com qualquer ãrea

do mundo. Negõcio não tem ideologia. Devemos comerciar com

Os paises socialistas, com os palses africanos. sobretudo

com o Terceiro Mundo. Agora, o que ê preciso saber. Sr.Em
baixador. e õ seguinte: que providencia o Governo brasilel

ro estã tomando d~ntro dessa visão ampla de comercio? Não

temos nenhuma restrição a fazer do comercio do Brasil com

'o comercio europeu. A nossa pergunta. e a seguinte: que pr2,

vidências o Governo estã tomando para receber esse bil hão

e setecentos e noventa e sete mil hões de dõla res que a Po

lônia nos deve
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o SR. DEPOENTqJose Botafogo Gonçalves)- .•.ou

a 1980, quais eram os funcionãrios do Ministerio do Plane

jamento •••

1978. E o documento que ele publicou registra os atos em

que !>e desvinculou da COMEXPORT, ainda anteriormente ã as

sunção de responsabil idades na área do Ministerio do Plane

jamento.

Se V.Exa. me permite proceder a uma consulta rapidamente.

a desvinculação do Sr. Secretãrio-Geral da COMEXPORT prec,!

de a sua nomeação para cargos no G~verno Federal. Ele teve

a sua participação na COMEXPORT quando ainda estava com 0E.

tras ocupações no setor privado, se não me engano a inda em

o SR. DEPUTADO JOSt:. FOGAÇA - •.• que teriam i.!!,

tegr.do • COHEXPORT.

SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) -~. A

minha resposta foi a seguinte: a partir de 15 de agosto de

1979, o momento em que ••• Eu, pelo menos, posso responder,

ta.

nisterio do Planejamento deve ter esses dados. A partir do

produto, pode saber-se qual a empresa que tem maior parti

cipação.

SR. DEPUTADO JOS't. FOGAÇA - Para complemen 

tal"', Sr. Embaixador. gostaria de lhe indagar a respeito do

sistema de informações e de troca de comunicados que se dã

entre a SEPLAN e o ltamaraty. Como funciona esse sistema

de informações, já que V.Exa. e o assessor internacional

e o homem diretamente ligado a essa ãrea ? O Embaixador

Meira Penna esteve I'lesta ClJmissao, em depoimento, e decla

rou que era sistematicamente excluido de todas a'i informa

ções ti. respeito dos negócios do Brasil com a Polônia. Per

gunto.a V.Exa. como se dava este processo de informações.

muito praz.er.

O SR. DEPDENTE(Jose Botafogo Gonça1ves)- Com

mesmo.

O SR. DEPUTADO JOSr fOGAÇA - Não hã como re~

ponder a minha pergunta?

SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Não

porque as 1 inhas de crédito •••

O SR. DEPUTADO JOSé FOGAÇA - Hesmo .ssim o Hi

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)- .!.

fim de instruirmos melhor a analise de inustigação da Co

missão. Peço·1he que deixe esse documento para exame dos

membros da Comissão, que satisfaria talvez melhor ao inqu.!.

ridor, porque S.Exa. teria maior tempo para a análise do

não.

presas. De manei ra que não há como respo nder a sua pergun-

O SR. PRESIDENTE(Oeput.do AIenc.r Furtado)

Eu pediria licença para interrompê-lo. Sr. Embaixador

O SR. DEPOENTE{Josê Botafógo Gonçalves)- Pois

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonça.lves)- Ah

V.Exa. quer saber quem vendeu mais 1 I: isso 1

O SR. DEPUTAOO JOSr FOGAÇA - Exato. do setor

privado, evidentemente. NiÍo me interessa companhias como a

Vale do Rio Doce nem a PETROBRÃS nem a INTERBR1\S.

O SR. DEPOENTE(José Botafogo GClnçalves) - Do

setor privado creio que ê posslvel dizer quais foram as eI!!

presas todas do setor privado e, depois, Ver, pelo valor,

quem foi a que obteve maior credito. t perfeitamente possI

velo Esse dado lhe serã fornecido.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V .Exa. não tem

consigo isso 1

O SR. DEPDENTE(Josê Botafogo Gonçalves) - Eu

teria que pedir ã CACEX uma linha completa. Mas eu acho

que a documentação ••• Um momentinho. Deixe-me ver se hi

aqui. Tenho um quadro, aqui, do comercio Brasil-Polônia en.

tre 1980 e 1983~ Vamos tomar o ano de 1980. Naturalmente,

isso teria que se fazer ano por ano. mas e sõ para se ter

UMa idéia. No ano de 1980, em percentagens, os totais de

vendas para a Polônia: a Vale do Rio Dôce teve 11,1%. aS,!!.

ciedade Algodoeira do Nordeste, 4,4%; Moinho Rio-Grandense,

3.3%; COMEXPORT, 6,2%; Farol S.A. Industria Gaúeha de Far~

lo de Soja) 3.4%; e Barreto de Araújo Produtora de Cacau,
/

.9.2%. Portanto,creio que. nesse ano, li. Barreto de Araujo,

entre as partioulares, vendeu mais do que a COMEXPORT. 01

vebra S.A. - Industrial e Comercial' de Oleos Vegetais, 9%.

Tambem nesse ano de 1980 a Olvebra vendeu mais do que

COHEXPORT. Depois vem uma série de empresas com participa

ção menor: Central Cooperativa de Produtores Rurais, Magn~

sita. Johanes - Indústria de ProdlJtos QUlmicos Vegetais

Chadler , USICAFt:, Refinarias de i'.ileos e Milho Tristão, Co~

panhia de Comercio Exportador e Companhia Trit;cola de Pa~

50 Fundo. Isso com relação a 1980. Com relação a 1981, va

mos ver. Tenho aqui. Va 1e do Rio Doce, 8, 7t,'. A1godoei ra

Brasileira, 7,3%; Moinho Rio-Grandense, 6.H: - isso em pe!

centagem das exportações totais - COMEXPORT, 6,lY,j Atê

qui vejo que, no ano de 1981, houve percentagens maiores e

exportação da Compllnhia Sociedade Algodoeira do Nordeste

Brasileiro e Moinho Rio-Grandense, mais do que a CDMEXPORT

sem falar na estatal Vale do Rio Doce. Depois temos alguns

com 5,3%, 4.8%, 4,5% mas em proporções inferiores ã da

COMEXPORT. Em 1982, os dados são mais falhos, mas temos

aqui: Vale do Rio Doce com 26,7%. A percentagem da COM-

EXPORT caiu para 4,3%.; Farol S.A. - Industria ••••

por interveniencia direta. do Gover-otre dua s empresa s,

no brasileiro.

que seria mais correto formular essa pergunta, por meu in

termedio, ao próprio DI"'. Josê Flávio Pecora~ porque eu não

tenho nenhum acompanhamento de sua vida privada, da sua vi

da funcional. O que conheço e estou repetindo aqui foram

as informações que ele mesmo prestou ao publico, ou seja,

de que ele não tem qualquer vinculação com a COMEXPORT,de.!

de a data em que ele se desfez do Conselho de Administra 

ção. Entretanto não ê uma informação de que eu disponha,

uma informação que foi dada por ele e transmitida a todo o

Congresso Nacional. Se houver alguma duvida 'quanto a isso,

terei o máximo prazer de perguntar a ele, 'para encaminhar

a resposta a esta Comissão.

O SR. OEPUTADO JOSr FOGAÇA - Então?

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Go'nçalves~

não e por empresa J ê por produto.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Então e evidente

pergunta se volta a esta questão, uma vez que foi cbtidopl"t'l

ticamente um virtual monopólio da exportação de têxteis do

Brasil para a Polônia pela COHEXPDRT.V .Exa. tem conhecime!!.

to dessa realidade? Por que a CDMEXPORT detem o monopólio

da exportação de têxteis do Brasil para a Polõnia ?

O SR. DEPOfNTE(Josê Botafogo Gonçalves}- Não

e verdade que a COMEXPORT detenha o monopólio das exportaM

ções têxteis. -Como jã foi a.mplamente explicado nesta docu

mentação, as linhas de credito abertas. para exportação de

têxteis não são abertas para empresas, são a.bertas para tQ.

das e qualquer empresa que exporte dentro. daquelas condi 

ções estabelecidas. Nós não temos a menor interferencia na

operação comercial. O Governo bra~i1eiro não comercia .Quem

comercia i a empresa brasileira com a empresa polonesa. V.

Exa.,tem que perguntar a empresa polonesa e ã empresa bra

sileira, em qualquer caso, ou mesmo ã empresa húngara e ã

empresa brasileira, por que eles estabeleceram seus co·nta

tos. Se a empresa brasileira l'a" seja a COMEXPORT ou qual

quer outra, conseguiu vender mais do que outra, isso se a

tribui ã atividade comercial, a res·peito da qual não tenho

nenhuma observação a fazer.

D SR.DEPUTADD JDS'E FOGAÇA - Mas quem concede

as linhas de credito para que essas vendas se efetiVem não

e o Governo Brasileiro?

que o Governo Brasileiro tem diretamente a ver com essas

vendas. Elas não ocorrem apenas de uma relação bilateral eI!.

SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - t: o

SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) -Não,

Excelência. O Banco C·entral só estabelece as condições

Quem compra e quem vende são empresas privadas ou públicas

brasileiras e empresas estatais polonesas. Não temos a me
nor intervenção na negociação comercial.

SR. DEPUTAOO JOSr FOGAÇA - é evidente que

há esta duvida e há a necessidade dessa informação. Por 0M.

tI"'O lado,.V.Exa. tem informação - e esta deverâ ter segur~

mente - de qual foi a empresa privada no setor das g~

dings que operaram entre Brasil e Polônia que recebeu a m!!,

ior 1 inha de concessão de creditos. maior volume nessa 1 i

n'ha de concessão de creditos entre 1979 e 1981 1
O SR. DEPOENTE(Jose Bot.fogo, Gonç.lves)- As

linhas de credito são concedidas por ,Produtos e não por e!!!

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V.Exa. tem a 1gu

ma informação mais especlfica a respeito· da participação

do Sr. Flávio Pecora na COMEXPORT ? Se ele saiu da partici

pação no Conselho de Administração da COMEXPORT ou saiu da

sua participação acionária. Ou seja, a pergunta e se o Sr.

Flávio Pecora ainda tem algum tipo de interesse junto a e.!

sa empresa, se ê cotista, se ê acionista dessa empresa.

SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)-Creio

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - A'l

preciso entender a cronologia a que V.Exa. se refere. Se

V.Exa. se estã referindo ao DI"'. Jose Flávio Pecara. ele já

declarou que foi do Conselho de Administração da COHEXPORT

mas se desvinculou dessa participação antes de assumir

Governo. E, a partir de 1979, eu não conheço nenhum funciQ

nário do Ministerio do Planejamento que ao mesmo tempo ta!!!

bem seja a 5sessor da COMEXPORT.

O SR. DEPUTAr') Jost FOGAÇA Evidentemente, a

8anco Central.

nãoporque estava lã a partir de 15 de agosto de 1979 e

conheço, na ãrea internacional ou stlperior ã área interna

cional, nenhum funcionãrio que tenha tido vlnculo, naquele

momento, com a COMEXPORT. No passado, creio que houve.Isso

foi mencionado al. O próprio Secretário-Geral disse que jã

foi membro da COMEXPORT, no passado, mas, ao assumir o Go

verno, ele rompeu esse vinculo.

O SR. DEPUTADO JOst FOGAÇA - Mesmo assumindo

em março de 1979. ou melhor, em agosto de 1979. V.Exa. in

forma aqui, no inicio da sua •••

SR. DEPOENTE(Josê Bota fogo Gonça 1ves) M Não.

o SR. DEPUTAOO JOSé FOGAÇA - O Sr. Flãvio Pe

cora se desvinculou da COMEXPORT, mas V.Exa: tem a13uma i!!,

formação sobre a participação de dirigentes da COMEXPORT

no assessoramento de autoridades brasileiras em negociações

com o Leste europeu, mesmo no perlodo anterior ã sua e.!!.

trada no Mi nisterio do Planejamento ?

O SR. DEPOENTE(Jose 8otafogo Gonçalves) - As

operações de negociação comercial no Leste europeu. não só

em relação ã Polõnia, mas em relação a todos os paises,têm

um duplo caráter. Ela·s são negociações levadas a nlvel de

governo, definindo condições bãsicas, definindo creditos ,

definindo linhas de juros, montantes a serem adquiridos,d~

finindo produtos que vão constituir a base do comercio bi

lateral, e têm a outra face, que são as negociações entre

as empresas comerciais braSileiras e as~ empresas comerci

ais desses paises, que são empresas do Estado. Não há diívi

da alguma de que a COMEXPORT e uma empresa que há muitos ~

nos trabalha nesse setor do Leste eurClpeu~ e trabalha par

ticularmente na Pblônia. E, de acordo com o regulamento da

COlESTE, essas empr~sas. nas reuniões da COlESTE~ podem

ser convocadas a dar seu parecer, a dar a sua opinião,

dar-nos informações sobre as condições de mercado.Isso tem

ocorrido, mas não e privilegio da COMEXPORT nem de quais

quer outras empresas. Todas as empresas que operam no co

mercio com o leste europeu têmMse dirigido a autoridadesde

Governo. Aliás, ê obri9ação do Governo receber as empresas

privadas e ouvir delas as suas informações. de forma a gui

ar, de acordo com os interesses nacionais, as negociações

no plano governamental. A Vale do Rio Doce. como empresa

comercial, tem mandado representantes discutir no âmbito

federal e no âmbito dos Ministérios, assim como a PETROBRiG,

a INTERBRA"S, enfim. todas as empresas. Isso ê o comum e o

corrente. Não se pode distinguir uma empresa como sendo a

quela unica que freqüenta os funcionários pübl icos.

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Mas essas empre

sas que V.Exa .mencio~ou são toda s esta ta i s: PETROBRA"S, IN

TERBRKs e Vale do Rio Doce.

SR. DEPOENTE(Josê Botafogo Gonçalves) - HiÍ

inumeras empresas privadas, sobretudo tradings priVadas ~e

constantemente entram em contato com as ~utoridades da Fa

zenda, do Banco Central e diJ Itamaraty e expõem os seus 0Ê.

jetivos de comerciar nessa ãrea.

o SR. OEPUTADO JOSr FOGAÇA - Então. interpre-

tando as suas palavras, diria que V.Exa. declara que não

tem conhecimento ou, pelo menos, que tem conhecimento de

que nenhum funcionãrio da CDMEXPDRT 'integrasse os quadros

do Ministerio do Planejamento ate 1980. Posso fazer estai!!.

terpretação da sua declaração?
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ta.

Quem eram as pessoas informadas e quem eram as pessoas não

informadas 1

mo visitar meus colegas e costumo receber visitas dos meus

colegas. Esse contato se mantêm tanto formal quanto infor

mal.

O SR. DEPUTADO JDSr FOGAÇA - V.Exa. tem cer

teza de que não foi liberada essa quantia para financiame..!!

to de exportações brasileiras 1,

gistrar que, na tomada de decisões em torno dessa 1 ibera 

ção de creditos~ estavam formando um colegiado o Banco Ce..!!

tral~ a CACEX. o Ministério da Fatenda e o Ministerio do

Planejamento. a SEPlAN. Evidentemente. sabemos que todos

esses orgãos são subordinados ã própria SEPLAN. Sabemos

que hi. hoje, uma hierarquia notória de decisões do ponto

de vista pol1tico e do ponto de vista econõmico da SEPlAN

sobre todos esses órgãos, inc1usi'le o Banco do Brasil. Di

zer que se formou um colegiado ~e decisões me parece nio

um sofisma~ mas um eufemismo que tenta distorcer a real id!

de. ou seja~ que a responsabilidade dessa liberação de Cl"!

dito, mesmo depois da inadimplência. e do Sr. Ministro do

Planejamento. Dr. De;fim Netto. uma vez que o Ministério

da Industria e do Comercio e o Ministerio das Minas e Ener

gia. nio fora~ convidados a integrar esse colegiado de deci

sões. Portanto, a mim fica claro que foi o Ministro De1fiIll

Netto quem liberou esses créditos que V.Exa. acaba de ler.

Da minha parte~ Sr. Presidente, eram as perguntas que ti

nha a fazer.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado) -

Concedo a palavn ao Sr. Deputado Flávio Bierrenbach.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. Pres!

dente~ Sr. Embaixador. não obstante o fato de o montante,

de relações comercia'h Brasil-Polônia não chegar a repre

sentar 1% de todo o' volume do comercio exterior brasilei 

ro, vou centralizar minha preocupação nessa irea. porquan

to foi a ãrea especificamente abordada no pronunciamento 

do depoente. Antes. porem. gostaria de fazer algumas inda

gações de ordem generica para orientar mel hor. se não a C,2,

mi ssão. pelo menos o meu prôprio pensamento. O Emba ixador

Jose Botafogo GonçiÇlves e um diplomata de carreira, do !ta

maraty~ mas. a partir do momento em que pas~ou a exercer a

função de assessoramento junto ã SEPLAN - salvo engano da

minha parte - deve encontrar-se no quadro de agregados.Po!

tanto. não fala em nome do Itamaraty. A condição que lhe.

foi atri~ul~a~a de ser. elemento de ligação entre o Minis~ê

rio diSsRelações Exterio res e a SEPlA,N me faz pEJl'guntan-J1eSem

primeiro lugar. se fala em nome da SEPLAN ou se fala ape

na s em nome pessoa1 1

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves)- Cer.

O SR. DEPUTADO FLJ(VID BIERRENBACI\ - Em que d!.

ta passaram. para a responsabil.idade do Sr. Eduardo de cai

valho as negociações Bnsil"'Polônia ?

D sn. DEPUTADO JDSt FOG~Ç~ - r importante re-

nhuRla •

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERRENBACH - Gostaria

de saber quais foram as negociações entre Brasil-Polônia ..

conduzidas pessoalmente pelo depoente no exterior e a par

tir de qua ndo 1

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves) - N!

o SR. DEPOENTE (Josê Botafogo Gonça-lves)- COI!!

relação ã sua segunda pergunta, certamente estou aqui fa

lando elll nome da SEPlAN. como Secretãrio de Cooperação Ec.Q..

nômica e Tecnica Internacional e. evidentemente,~ na medida

e~ que alguma opinião pessoal minha puder ser de vantagem

para a Comissão~ falarei também em nome pessoal.

tamente teria muito prazer em responder a sua pergunta ~ma$

antes gostaria de fazer uma obs'ervação de carãter técnico.
O Itamaraty tem duas funções fora da Secretaria de Estado

e Relações Exteriores~ que são privativas de diplomatas

uma ê a Chefia de Cerimonial da Presidência da República e

outra e a Secretaria de Cooperação Econômica e Tecnica I11

ternaciopal do Ministerio do Planejamento. são duas fun

ções que são. por definição legal. preenchidas por funcio

nários de carreira dip'lomãtica. Nestas circunstâncias~ em

bora servindo no Ministerio do Planejamento. faço parte do

quadro norma 1 de funcio nirios de ca rrei ra dip10mãt i ca

não estou agregado.

O SR. FLAVIO BIERRENBACH - Por isso e que. di.!

se "salvo engano de minha parte"~ e agradeço a sua gentils.

za •

o SR. DEPOE:NTE(Jose Botafogo Gonça1ves)- CO!!!

pras nossas na Polõnia~ porque estivamos providenciando a

bater trinta e sete milhões da dívida. Permito-me~ para não

tornar muito enfadonha esta exposição~ e por sugestão do

Presidente e ainda que seja do conhecimento publico. dei 

xar este texto com toda a cronologia das negociações para

referência dos membros da Comissão.

deles •• a

O SR. DEPUTADO JDS' FOGAÇA - Pois não.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - De

acordo com a documentação fornecida pelo Banco Centra,l.

jã do conhecimento publ ico. em março de 1 981 ocorre, pela

primeira vez, impontualidade na liquidação das notas pro

Missõrias: poTonesas~ ao tempo que anunciava a Emba ixada da

Polõnia "inda ao Brasil de missão governamental de alto nl

vel com objetivo de solicitar a conces!ião de nova linha de

credito no valor de quinhentos e cinqüenta mil hões. A cro

nologia e essa. Em março surgiu a primeira impontualidade

no pagamento e a Embaixada comunicava que estava vindo uma

lIlissão. Em face disso foi constituldo~ no âmbito da Comis

são do Com~rcio com a Europa Oriental. COlESTE~ grupo ,de

trabalho intergovernamenta1 para tratar do problema polo 

nês, realizando-se urna reunião inaugural no dia 19 de a

bril de 1981. Tal grupo foi integrado pelos seguintes ór

gãos, alem do Itamaraty: SEPLAN~ Ministerio da Fazenda.Bal!

co do Brasil e Banco Central. Da reunião subsequente resul

tou o consenso de que as negociações deveriam buscar como

objetivo imediato a estabil ização do exposure junto à Po1,ª

nia~ ou seja~ não aumentar o ~ure junto ã Polônia

partir desse primeiro si ntoma de falta de iFlPontualidade

no pagamento da d"'ivida da Polônia. Em 23 de abril de 1981.

o Banco Central encaminhou ao Ministro da Fazenda um ofi

cio numero tal. contendo relatôrio sucinto da situação da

exposure. br~sileira junto ã Polõni~ e aventando corno medi

da cautelar a imediata suspensão dos embarques de mercado

rias brasileiras àquele Pals, objeto de financiamentos ou

com pagamentos cursados no c1earing. Em 30 de abril de

1,981, como resultado das negociações mantidas com as auto

ridades governamentais polonesas. pelo referido grupo de

trabalho intergovernamental ~ firmou o Banco Central. coor

denado com o Sr. Ministro da Fazenda. os seguintes docume.!l

tos: acordo para concessão .de linhas de crédito deste Ban

co Central e o Hand10wy Bank' para amparar a exportação de

diversos produtos brasileiros, no valor de 480 milhões, p,ª,

ra utilização no perl0do de 19 de julho de 1981 a 19 de j.!:!.

lho de 1982. divididos em três tranchcs quadrimestrais de

cento e sessenta milhões cada, cuja utilização ficaria co..!!

dicionada ao pagamento pontual dos compromi ssos vincendos

da Polônia para com o Brasil. Esta linha teve apenas a sua

primeira tranche no valor de cento e sessenta mil hoes efe

tivamente utilizada, tendo sido suspensas as duas ultimas

no dia 15 de outubro de 1981~ quando~ então. a Polônia d~

clarou a sua incapacidade de pagamento. Acordo para conce2,

são de linha de credito deste Banco Central e o Hand10wy

Bank. no valor de duzentos milhões ao amparo de export!

ções de produtos texteis para a Polônia no periodo de 1981.

Essa linha de crédito nunca foi implementada justamente p~

la falta de pagamento polonês, consdante termos deste acor

do, consoante termos do protocolo de intenções assinado em

Varsóvia em 5 de setembro de 1980. pelo Secretãrio-Geral

do Minister:io da" Fazenda. Esta linha foi suspensa não sen

do chega.do a ser uti1 izada. Acordo de credito de curto pr~

zo no valor de 49, milhões destinado a adiar os compro 

misso s fi na nc ei TO 5 P1o nes es com vene imento no perl0do de

abril a junho de 1981. por UM periodo de seis meses. Aqu!.

la impontualidade polonesa no valor de quarenta e poucos

milhões de dõ1ares foi, então, reesca10nada por um per"iodo

de seis meses. Acordo de desconto de titulos da Companhia

Lloyd Brasileiro e da Empresa Mendes Junior Internacional.

no valor de trinta e sete mi1hões~ para liquidar o restan'"

te dos compromissos vencidos ate 30 de abril, efetivall1ente

irnpl ementado pa ra aba timento da d.ivida.

·0 SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Isso era dlvld.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) ~ Não.

Eu disse que não foi o Ministro Delfim Netto quem liberou.

porque essas decisões não são tomadas individualmente, são

tomadas por decisões colegiadas que envolvem opiniões do

Itamaraty. do Banco Central. da Fazenda ti: da SEPLAN.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Mas esse crédito,

esse financiamento foi 1 iberado 1

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - Se

V.Exa. me permitir um segundo. dir~lhe-ei a cronologia dos

creditos.

de

1981 ?

mente, são enviado telegramas do Itamaraty, que exerce

Secretaria Executiva e a Presidência da COlE5TE. Os tele 

gramas são enviados aos diversos ôrgãos~ inc1usjve ã SE

PLAN. solicitando o comparecimento de um representante pa

ra discutir tais e tais pontos. e é indicada a agenda da

reunião. Então. essa e. digamos~ a maneira formal. E res 

pondemos indicando o representante da Secretaria de Plane

jl.atento~ que compar1:l:ce às reunii:i~s dll. COLESl'E e delibera

conjuntamente com os representantes de outros organismos.

Há' outras formas de comunicação m.enos forma1~ que são te1~

fonemas~ contatos. encontros. reuniões_ realizadas em dive!.

s.os órgãos da administração. como conseq'üênch do que fica

acordado nas reuniões formais da COlESTE. E um processo de

contato perma ne-nte entre os di versos Mi ni stérios e não se

restringe apenas às reuniões formais. Então. eu~ particu 

larmente, como Secretãrio da SUBIN, tenho contatos que 'eu

diria diários. inúmeros no mesmo dia com virios companhei

ros do M1nis.têrio das Relações Exteriores. não sõ nessa â

rea da COlESTE. 'como em todas 'as ãreas de interesse da ã

rea econômica ou da ãrea de interferência do Ministerio das

Relações Exteriores; uso com abundância o telefone. costu-

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - As

informações se não me falha a cronologia, do Embaixado Hei

ra Penna sobre inadimplência polonesa não poderiam datar

de abril de 1 981. porque ate e,sta data a polônia ••.

O SR. DEPUTADO JOS! FOGAÇA - Antes dessa da -

Mento de·mais de 500 milhões de cruzeiros. em abril

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - C!,

be ao Itamaraty talvez indi'car qual a primeira - isto eu

não sei, porque eu nunca 1 i a correspondencia entre o Ita

IIIraty e a Embaixada em Varsóvia - que o Embaixador Meira

Penna advertiu sobre a inadimplencia polonesa. Posso gal"a.!l

tiro contudo~ que o Ministro De1filll Netto nunca liberou

500 mil hões de dô1a res de credito pa ra a Po) õnia ~ porque

não tem competência pa ra isso. As 1fnhas de credito são

concedidas pelo Banco Central e derivam de decisões toma

das atraves de discussões colegiadas delJtro da COl.ESTE.

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - Em

primeiro lugar, as informações entre a Embaixada do Brasil

em Varsóvia e a Secretari,a de Estado de Relações Exterio 

res são naturalmente de responsabilidade do Ministerio das

Relações Exteriores. A esse respeito, embora eu seja dipl,2,

Mata e esteja aqui na qualidade de assessor internacional

do Ministêrio do Planejamento. não posso dizer nada, pos

so apenas referir-me ãs informações que foram amplamente

divulgadas pela impresl\a~ pelo próprio Ministro de Estado

das Relações Exteriores, Embaixador Guerreiro. de que o E!!!.

baixador Meira Penna estava amplamente informado de todos

os detalhes das negociações em curso entre o Brasil e a P2.

lônia pela própria Secretaria de Estado. Creio .que. se ho,!!.

ver alguma duvida a este respeito. a Comissão tem todos os

meios de ob~er esclarecimentos do. próprio Ministério das

Relações Exteriores. Pelo que sei. por informações prest~

das de público pelos porta-vozes e pelo prõprio .Ministro.

o Embaixador Meira Penna conhecia em detalhes todas as n~

gociações que estavam em curso. O sistema de informações

entre a SEPLAN e o Ministerio das Relações Exteriores

muito variado. dependendo do caso. Suponho que li .ha. est!,

ja perguntando neste caso específico das negociações com o

Leste europeu, de um modo geral. Esse sistema se fi:z de

uma maneira formal. digamos assim, atravês das reuniões da

COLESTE. As reuniões da COlESTE são convocadas periodica -

o SR. OEPUTADO JOSr FOGAÇA - {.Exa. tem conh!

cilllento de que o Embaixador Meira Penna tenha feito oen6n

cias sobre a situação de inadimplência da Polônia e que~

IIIUIIIO assim. o Ministro Delfim Netto liberou um financia -
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O SR. DEPUTADO FL~VJO BIERRENBAcH - Em re,po:;,

o SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves) - Há

vários aspectos do prob1 ema: se V.Exa. tem uma divida com

nós temos na~ mãos para abater da nossa divida. Mas com r,!

1ação às linhas de credito, parece-me claro que responde a

sua preocupação pelo crescimento e pela cronologia do cre~

cimento.

ta ã minha pergunta imediatamente anterior, V.Exa. disse

que os primeiros sinto~as de inadimplência ou de impontua

l idade da Polônia foram detectados em 19B1. Quem tem are.§..

ponsalJilidade de fazer essa detecção? t. a Embaixada em

Varsõvia, e o Itamaraty, 'é o Banco Central. é a SEPLAN ou

quem ê ~

Isso não existe. Ela ê um órgão colegiado. As instruções

são feitas dentro e imp1 ementadas por cada órgão da admi 

nistração, separadamente, dentro da sua competência legal.

primeiro tltu10 em mora da Po1õnia, se podemos assim deno

minar, foi detectado pelo Banco Central em 1981 ?

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves)- Ex~

tamente.

10 credor, se não recebe o pagamento no dia em que está fi

xado.

O SR. DEPUTADO rLA"VIO BIERRENBACH ~ E não se.!!

do a COlESTE um órgão de1 iberativo. muito menos um órgão ~

xecutivo. sendo apenas um órgão consultívo. conforme refe

re o porta-voz do Itamaraty. com acordo de V.Exa •• indago.

voltando a fazer a pergunta especifica que foi formulada

pelo Deputado Herbert Levy e que não teve resposta de V.

Exa.: quem tomou a decisão? De quem é a responsabilidade

da decisão da conce$-sâo de crêditos adicionais ã Polônia.

depois de detectada essa inadimplência, não sendo a CDLE5

TE um órgão del iberativo

O SR. DEPUTADO FL~VJO BIERRENBACH - Não eHou

O SR. DEPOENTE(Jos"é Botafogo Gonçalves)- Exa

tamente. r uma precisão importante Que concordo com V.Exa.

Quem tem responsabilidade por concessão de linha de credi

to. foi dito e repetido pelos próprios responsãveis, "é o

Banco Central. Quem concede 1inha de credito e o Banco Ce!!,

tra1. O Banco Central e o órgão executivo na concessão de

linha de crédito. Naturalmente, o processo de decisão

complexo. O Banco Central examina a nheI técnico. vê os

aspectos que essa concessão de 1 inha de credi to pode ter

favorãveis ã promoção da exportação brasileira. são trata

dos a nlve1 tecnico pelos seu!'; assessores. Estou falando ~

qui não do Banco Central, mas creio que não esteja dizendo

nada que seja impróprio. ainda que não tenha delegação do

Banco Central para falar em nome dele. Mas isso "é do conh~.

cimento geral, e não me furto a prestar essa informação

Creio que quando o Dl"'. Serrano vier aqui depor poderá ser

mais preciso. Uma vez que os tecnicos do Banco Central. os

assessores. acreditam que uma determinada linha. de credito

deve ser concedida e que está de acordo com a orientação

de pol1tica mais geral, encaminha aos seus superiores. no!.

ma1mente o chefe de departamento. O chefe de departamento

pode encaminhar, se ,julgar necessário. ao Presidente do

Banco Central. E o Presidente do Banco Central, julgando

necessãrio, pode encaminhar ao Ministro da Fazenda, que e
a autoridade de tutela. De maneira que volto a dizer, res R

pondendo aqui, mais uma vez. ã indagação do Deputado Her

bert Levy, que não ê fmposslve1 dar o nome dos responsá

veis, mas ê uma 1ista que. certamente, dependendo do tempo

que for considerado para definição desses responsãveis, d~

ve conter centenas de pessoa.s. porque não "é uma decisão ú

nica, não é tomada por uma pessoa. Qualquer pessoa que co

nheça minimamente como funciona o órgão p"úbl ico. sabe que

as decisões são tomadas de baixo para cima, com pareceres.

Podem, inclusive. ser contraditados. Há casos em que um p!!.

recer técnico e revisto por uma autoridade superior, que

não concorda com a opinião de seu subordinado. Isso em to-

das a.s situa.ções. Mas ntio existe uma decisão tomada por

uma pessoa e muito menos por um Ministro de uma ãrea que

não e aquela que e a área de tutela sobre o. Banco Central.

Repito que a resposta ã sua pergunta exige o levantamento

de uma lista bastante grande, Que não vejo. aliás. nenhum

inconveniente· em que seja prestada.. No perl"odo da adminis

tração anterior. deve ser fácil sa.ber todos os funcionári

os do Banco Central, do Ministério da Fazenda e do Itamar~

ty que tiveram pa.rticipação no processo. A deci·são e toma

da coletivamente e implementada individualmente. Por isso

e que insisto. não.há contradição no que está dizendo

porta-voz do Itamaraty. Não ti a COlESTE que torna decisões,

não baixa. não assina embaixo. A COLEST.E decidiu o quê?

o SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonça1ves)- Vol

to a explicar. A1iãs, desculpe-me, respondi ao Deputado

Herbert Levy. S. Exa. me perguntou quem eram os responsã 

veis pelo crime. Aí. realmente •••

plejulgando. Estou perguntando quem foi que tomou uma de

cisão. Se ela e criminosa ou não, isso e outro problema.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BJERRENBACH - Então, o

que

um prazo de vencimento, o Banco Central e o detentor dessa

dívida. e a Polônia não paga em dia, quem detecta essa im

pontualidade ê certamente o Banco Central. embora isso po.!

sa ser discutido, posteriormente. nas reuniões co1etfvas.

A Embaixada, em Varsóvia, acredito deva manter um fluxo

constante de informações para. o Itamaraty. a respeito do

estado geral da economia e fazer as suas aval iações pesso

ais. O Embaixador, em qualquer posto, nio só dá informaçéks

factuais, como faz avaliações pessoais. Também o Itama

raty, de uma certa forma. detecta o estado geral da econo

mia do pais, atravês das informações que são prestadas pe

la sua Embaixada. Do ponto de vista puramente técnico, ri

goroso, porém, a detecção de uma impontual idade e feita p~

vão e de enxofre. E esse debito. então, ê um trunfo

cedidos creditas de quinhentos e doze milh5es de dólares ã

Polônia. que ainda fazia parte do Conselho de Administra 

çã;"o da COMEXPORT.

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonça.lves)- Va

mos começar por esta Ultima pergunta, porque não entendi a.

anterior. O Sr. José F'lãvio pecora. esclareceu que nenhum

membro de sua faml1 ia jama i s fez parte da COMEXPORT.

creio que esta informação foi dada ao Congresso, atraves

da Lidera nça do POS, e foi tambem dada pessoalmente ao Se-

nador Fernando Henrique Cardoso. que t~rfa indagado da tri

buna se a senhora do Oro Jose Flãvia Pecara teria feito pa.r.
te do Conselho de Administração da COMEXPORT. a tola respo,!!

deu que jamais fez parte. Com relação aos creditos anteri.Q.

res, foi muito importante o Que V.Exa. disse porque, efetl

vamente. vê-se claramente que o comercio com a Po1õnia. c~

mo de resto com outros paises do leste europeu, vem tendo

progressão sucessiva em inumeras administrações e ate do

ponto dQ vista crono1õgico - não que isso, ia meu juizo. f~

ça nenhuma defesa da administração atual, por~ue não vejo

nenhum crime. nenhum pecado. nenhum defeito nesse comere io,

mas apenas para esclarecer cronologicamente - as maiores

linhas de crédito. que permitiram maior crescimento das e!

portações do endividamento polonês, foram dadas antes de

15 de agosto de 1979, que foi quando o novo Ministro do

Planejamento. o Ministro Delfim Netto. assumiu. Tanto que

V.Exa. verã, na pãgina 6 (') minha exposiçio: dois quadros

que falam de endividamento potencial e endividamento efeti

Vo. O endividamento potencial e o total de 1 inhas de crêdl

to concedidas. util izadas ou não. contra o tota 1 de 1 inhas

de credito recebidas. util izadas ou não. E V.Exa. verá' que

há um crescimento significativo de 78 em relação a 77. por

1 inhas de credito concedidas; de 79 em relação a 78, por

linhas de credito concedidas anteriormente e. a partir de

79, o crescimento foi reduzindo-se drasticamente. refleti.!!.

do, sobretudo. as medidas acaute1adoras toma.das pela atual

administração. Isto na coluna "endividamento potencia1".Na

coluna l1 endividamento efetivo". V.Exa. nota Que, em 79 em

relação a 78, houve um crescimento de 4B.4~; e 80 em rela

ção a 79. de 88%, porque aquí foram utilizados peTa PoJô 

nia montante significativo dos creditos negociados antes

de agosto de 79. A partir dai, então, se restabelece a si

metria entre Os dois quadros. porque hoje o crescimento da

dlvida polonesa e essencialmente con~eqü~ncia do acumulo cf'

juros e da rolagem dos juros não pagos. pois desde aquela

época ate então ,não se chegou ainda a um entendimento com

o pagamento da dívida polonesa no plano financeiro. Como

disse e repito. temos hoje um déficit na balança comercial

valor de sessenta e cinco milhões. aproximadamente; is

so e calculado conforme cada embarque de mi nerio de

o SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalves)- Não

o SR. DEPUTADO FL~VJO BIERRENBACH - Oi "e ta!!!

bem V.Exa., e tive o cuidado de transcrever a sua afirma-

sim Senhor.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - E nunca

Senhor.

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonça1ves)-Não.

são tomadas por consenso. Nunca houve votação.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Então, eu

pergunto: quando foram detectados os primeiros sintomas de

inadimplência ou de impontualidade pot' parte da Polônia ?

O SR. DEPOENTE (Jo,e Botafogo Gonçalve,)

Creio que fo i nesta "época, em ma rço de 1981.

O SR. DEPUTADO FL~VJO BIERRENBACH - Se foi

os. Portanto, não creio que seja correto - V.Exa. me des 

culpe, Deputado - dizer Que a responsabilidade das negoci!.

ções foi transferida para J Dl"'. Eduardo Ge éarvalho. como

Secretário-Geral do Ministério da F~nda. Ele certamente

houve posição discrepante entre a SEPlAN e o Itamaraty n<1s

reuniões da GOlESTE ?

O SR. DEPOENTE (Jose Botafogo Gonçalve,) -Não

ção do seguinte teor: I1posso garantir que o Ministro Del

fim Netto não liberou meio milhão de dólares ã Polônia

creio que se possa dizer que as responsabilidades da nego

ciação Brasil-Po1õnia passa.'ram para o então :;ecretá'rio-Ge

ra1 da Fazenda, Ed.uardo de Carvalho. A prática de negocia

ções internacionaos do Ministêrio das Relações Exteriores

e varí;1da nesse campo e, em alguns casos, constituem-se em

missões negociadoras chefiadas por funcionários de Minist,!

rios diferentes. Em algumas ocasiões, a missão pode ser

chefiada por um próprio diplomata. Em outras, pode ser ch~

fiada por um funcionãrio do Ministerio da fazenda. ou me!

mo um funcionário do Ministerio das Minas e Energia, do M,i

nisterio da Indústria e do Comercio, ou da Secretaria do

Planejamento. Acho que há praticamente todos os casos

também na Leste europeu há. com freqüência. casos em que

a chefia da delegação negociadora 'é atribuiaa ou a Minis

tros ou a funcionários de a lf;o nlvel de outros Ministeri -

nessa epoca, em março de 1981, e embora esses acontecimen-

tos a que me vou referir digam respeito ao período anteri

or ao do Ministro Delfim Netto na ~ecretaria do P1anejame.!!.

to, em maio de 1979. a Po1õnia obteve um credito adicional

de setenta e quatro milhões de dólares; em junho de 1979

ela obteve um credito adicional de trezentos e noventa

oito milhões de dõlares; em agosto de 1979 ela receoeUll):lis

quarenta mil hões de dólares. perfazendo tudo isso cerca de

quinhentos e doze milhões de dólares. Disse também V.Exa.

que, nessa epoca. o atual Secretãrio~Gera1, Sr. José Flâ 

vio P"écora. já não mais fazia parte da COMEXPORT. jã se

havia desvinculado dessa empresa privada. Indago se V.Exa

tem conhecimento de algum membro da famll ia do Sr.Josê Fl!

via Pecora, nessa fase de maio a agosto. quando foram con-

o SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Não di'p!!.

nho aqui do texto do Decreto nQ 79.650 que reformulou

COlESTE. Portanto. também gostaria de socorrer-me das in 

formações de V.Exa. sobretudo a respeito da competência de1

se órgão, voltando ã indagação que foi feita pelo Deputado

Herbert Levy logo ao in1'cio. O porta-voz do Ministério das

Relações Exteriores dec1a rou que nem o Itama raty nem a CO

LESTE têm competência executiva e que a COlESTE só faz a

companhar o registro das operações do Banco Central, sendo,

portanto, um órgão consultivo que não pode ir além de recQ.

mendações. Inquirido pelo nobre Deputado Herbert Levy. V.

EXil. declarou que essa afirmação do porta-voz do Itamaraty

não evidenciava nenhuma discrepãncia em relação ã sua for

mulação que nos foi distribu{da. Gostaria de saber. se, p~

10 fato de o Itamaraty deter a Presidência e a Secretaria

Executiva da COlESTE, e sempre o Itamaraty que elabora

agenda das reuniões da COLESTE ?

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves) - ~,

Trata-se de decisões colegiadas da COlESTE. tomadas de co

mum acordo, pelo Itamaraty, Banco Central e SEPLAN. Como

nf'o "disponho desse texto do Decreto qUe regulamenta a CO 

LESTE. gostaria de perguntar-lhe como são tomadas essas d~

cisões? Por maioria 7

chefiou uma missão, se não me engano, em 1978, a Vanõvia.
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O SR. DEPUTADD FLÁVIO BIERRENBACH - Estou

Com. palavra o Deputado Eduardo Mataraz:tO' -Sliplicy.

D SR. DEPUTADD EDUARDD HATARAZZO SUPLICV -Sr.

o SR. DEPUTA DO FLÁV I O BIERRENBACH - V. Exa. a-

qua 1

ameaçou

cobri anteriormente na minha exposição. mas para o

na costa leste dos Estados Unidos. em 1973. que

gos.taria de solicitar a atenção de V.Exas. por alguns min.!!
tos. O comércio com a Polõnia não e substitutivo, como} ali

ás, com o Leste europeu, em,geral, de outros mercados. 'Ele

e complementar e. ãs vezes. alt~rnativo. Não deixamos de

vender para mercados mais promissor~s para vender para me,!

cados menos promissores. Esta ê uma critica que ouvi menci

onada, ou por razões de incompetência, ou por.,razões ideo~

lõg i ca s. ti enhuma da s dua 5 hou ve. Vendemo s porq ue e um mer

cado onde os produtos de difícil COlocação .••Cafe não e de

fácil colQcação~ matérias-primas como o cacau. derivadosdo

cacau e têxteis são produtos que têm restrições quantitati

nossos manufaturados e dos manufaturados que tinham difi 

culdade de colocação. no mercado. Este e um aspecto que não

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- De~

conheço qualquer conotação pol1tica ao comercio do Brasil

polônia. Todas as considerações ••• Pelo menos. na fase da

atual administração posso falar por participação própria.

ou atraves dos meus assessores. e nas a.dministrações ante

riores por relatórios e informações. Posso dizer que as d~

cisões com relação ã Polônia foram tomadas tendo em v;o;.t"

interesses de política econômica e comercial brasileira.N~

nhuma conotação ideológica foi misturada nas considerações

de ordem de pol1tica comercial e de ordem de politica eco

nômica. Politica comercial .. cama twe ocasião de eXpar no

inicio da minha breve introdução, porque o Governo brasi1~

ro acha indispensável diversificar tanto as suas fontes de

importações de produtos bra.sileiros quanto também as impo!

tações de produtos estrangeiros. ~ uma regra bãsica, ele

mentar e simples que a diversificação do comercio dã mais

garantia e diminui a sua dependênc.ia ou flutuações de or

dem comercial-climãtica de uma determinada zona ou ate me,!

mo de ordem pol1tica. Sem dúvida alguma. a greve de carvão

eXposure pode ser ultrapassildo. Então, passa-se em revis

ta. cada um da sua opinião pessoal e depois procura-se ch.!,

gar a um consenso. Qual e o melhor procedimento '1 ~ reno

var tal linha de credito 1 E renegociar tal montante da dI

vida '1 E tirar tal produto de linha de credito '1 Não Se

justifica mais amparE-lo- 1 Uma vez feito esse consenso. c~

da um volta para seu Ministerio. Se a decisão em consenso

foi de renovar uma linha de credito para tais e tais prod,!!

tos, o Banco Central vai implementar essa decisão, vai es

tabelecer a taxa de juros, vai estabelecer os pratos, den

tro da sua experiência tecnica. que "não é competência nem

do Itamaraty. nem da SEPLAN. nem do Ministerio da Fazenda.

E assim. ad infinitum. posso citar vários exemplos. Creio

que, com isso, espero ter esclarecido melhor a questão.

O SR. DEPUTADO EDUARDD HATARAZZO SUPUCY -Go.§.

taria de perguntar o seguinte: houve alguma razão especial

para que o Governo brasileiro fosse mais leniente. relati

vamente .. com a Polõnia~ do que com outras Nações. seja do

Leste europeu, seja da J(frica, da J\sia ou da America Lati

na ? Houve. de algum modo. orientação politica no sentido

de ajudar. por exemplo. o desenvolvimento do setor mineral

de carvão ou de outros setores. como o setor naval. para !.

judar o setor de construção de navios. Estaleiro Lenln,por

e)(emplo. em função de que isso pudesse. de alguma forma.

proporcionar alguma modificação polltica na direção que o

Governo brasileiro eventualmente julgasse mi1is correta

Houve algum entendimento. com respeito a isso. com alguma

outra nação, como por exemplo, com o Governo dos Estados !!.

nidos

pelo próprio Conselho Monetário tlacional. que fixa. determi.

nados 1 imites ao exposure da Polônia, em relação ao Brasil.

Então. se forem concedidas novas 1 inhas de crédito, esse

consideravelmente o abastecimento da siderurgia nacional

naquela epoca. foi um fatOl" p.elo qual o "Brasil, no caso da

Polônia. se decidiu por incrementar o comercio de importa

ção de car'('ão, decidiu inclusive financiar a abertura de

minas de carvão na Polônia para garantir um.abas~ecimento

,fundame"ntal para uma indústria básica. CreiO que ê decisão

d-e caráter de poritica econômica. ti uma decisão um pouco

mais além. historicamente falando. Embora seja desde 1973,

acho que e uma decisão estrategica de poder ter outros p0i!

tos de suprimento de um produto tão importante para a sid!

rurgia nacional. Levamos em conta também a expo~rtação dos

ma i ssem esse mercado.o problema de desemprego torna-se

grave. Então. esses aspectos são analisados. O funcionário

do Banco Central dirá. na sua vez, que ele tem limitações

com relação ã concessão de novas 1 inhas de crédito, e isso

pode representar um aume,lto de exposure. Pode mencionar d.!

cisões tomadas anteriormente pela Presidencia do Banco. ou

muito prazer. Talvez seja melhor dar um exemplo, imaginar

uma situação que esclareça como essas coisas ocorrem. Quan.

do nos reunimos na COLESTE. convocados pelo Secretário Ex~

cutivo, seguimos a agenda. A agenda trata de comercio com

determinados paises do Leste europeu. Ou e um tema gen'êri~

co ou 'ê um temi!. mais es"pecifico. O que fazer diante de uma

situação de aparente dificuldade do nosso devedor? De uma

forma, que não ê r{gida, os diversos membros tomam a pala

vra e dão sua opinião a respeito daquele assunto. Digamos

que o primeiro membro seja do Ministerio das Relações Ext!

riores. Eleaportarã as informações que recebeu da Embaixa

da de Varsóvia, sobre a situação econômica QO Pais. sobre

as informações que as autoridades polonesas deram a ele,c~

mo Embaixador. dA sua disposição, ou não. de pagar, oU da

sua disposição. ou não, de renegociar bilateralmente. Dá e.§. ,

sas informações. Passa-se, em seguida .. ao represêntante do

Ministerio da Fazenda j que. evidentemente, responsável pe

la. política do comercio exterior. essencialmente. dirá en R

tão quais são as preocupações que cabem ao Ministério da

Fazenda, como principal responsável pela polltica do comê!

cio exterior. Cabe dizer sobre a situação das exportações

dos produtos brasileiros que ficariam. ou não, afetados 11!
quel e mercado. caso se i nterrompam as exportações. caso se

1nterrompam as concessões de 1 i nha s d~ credi to. Anal i sa -se"

a situação que isso pode ter. em ter_mos de renda e emprego,

dentro do Brasil. se vai ser particularmente afetado. Ali

ãs .. vamos dar"um exemplo prático. O minerio de ferro sem

pre foi uma consideração especial. De um lado porque ele

faz parte de um acordo que importa na importação de carvão

e enxofre e ?e outro porque praticamente uma das unidades

produtivas da Companhia do Vale do Rio boce vive das expo,!

tações desses pellets de minerio de f"erro ,para a Polônia.

Então, é um impacto muito grande. Se, de repente. fica-se

(Aparteando não identificado) - A SEPLAN fun

ciona muito melhor do que o Politburo da União Soviética.

Nunca vi um colegiado tão perfeito.

SR. DEPUTADO EDUARDD HATARAZZO SUPLlCY - Na

parte final da resposta que V.Exa. estava dando ao Deputa

do Flávio Bierrenbach, especificou um pouco mel hor as re,,2,

ponsabil idades das decisões tomadas. porque pareCem-me ha

ver uma certa contradição na primei"ra resposta. quando di§.

se que o grupo formado, a partir de fevereiro de 1981. ju!!.

to ã COLESTE seria um órgão co-responsável. em crue todas

as pessoas al i participariam das decisões. e a natureza COi!

sultha da COLESTE e deste órgão. Porque, pelo que pude!

veriguar 'junto ã própria COLESTE. esse e um órgão que defi

ne a po11'tica. ou que ajuda o Governo a definir a pol 'íti 

ca, mas ajuda o Governo na natureza consultiva. t um orgão

que 1eva nta informações. espeda lmente 1 iga ndo di ret rizes

de natureza política. mas não e propriamente um órgão que

toma decisões. por exemplo. a respeito de especificações

dos negócios real izados. tais como abertura de credito, li

nha de credito. taxas de juros e condições de crédito sub

sidiado. Então, quando V.Exa. mencionou que a COLESTE, por

consenso, ou aquele órgão consultivo formado, por consens~

sempre tomava decisões, isso se contradiz, em parte, com

essa outra informação sobre a natureza consultiva.

O SR. DEPUTADO EUDARDD HATARAZZO SUPLICY - E.!!

tão. solcihria a 'V.Exa. que colocasse mais claramente es

se ponto. porque pareceram-me contraditõrias ambas as res

postas que V.Exa. deu.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonça lves) - Com

publica. t uma pergunta de caráter subjetivo. As leis do

País indicam quais são as responsabilidades do Presidente

da República, de seus Ministros, de seUs assessores. A re~

posta está na legislação em vigor. Não posso dizer, nem

tenho autorização para isso. e acho que uma opinião de ca

ráter pessoal aqui não tem a menor cabida, referir-me às

responsabilidades individuais do Presidente da República.

neste ou noutro caso. Lamento. mas não sou interlocutor Pê

ra essa resposta.

ConheçoD SR. DEPUTADO FLÁVIO BIE.RRENBACH

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)

D SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Huito 0-

brigado.

o SR. 'DEPOENTE (José Botafogo Gonçalves)- Não}

jamais diria que ê um defeito. Digo que e uma qualidade.V.

Exa. já imaginou decisões importantes que. por dispositivo

legal. dependessem apenas de uma pessoa '1

pergunta. Gostaria de saber se a COMEXPORT recebeu algum

financiamento de exportação, algum negócio. por sua inter R

mediação. depois de o Sr. Jose Flãvio Pecara ter assumido

a SecretariaRGeral da SEPLAN. r minha última pergunta.

O SR. DEPOENTE.(Jose. Botafogo Gonçalves) - Não

conheço nenhuma operação desse gênero.

Embaixador Jose Botafogo Gonçalves. acredito que, no caso

de res.ponsabnidade, e:dst~ c1aramrmte UI'l\ responsável. N.o

que diz respeito ao acordo com o Fundo Monetário Internaci

onal. caso o Congresso Nacional fosse consultado a respei

to, nós seríamos, evidentemente, responsáveis também. jun~

tamente com o Poder Executivo. Mas o Poder Executivo ~ern

tido uma tradição. nos 'últimos anos. de não consultar

Congresso Nacional. Quando muito, depois que as decisões

são tomadas. nÔst aqui, solicitamos esclarecimentos, tais

como os que estão sendo solicitados hoje. Se da parte da

administração governamental houve uma tentativa de fazer

com que diversos órgãos participassem dessa decisão. se
Ô"

não há propriamente a responsabilidade definida, seja do

Ministro da Fazenda. do Planejamento ou das Relações Exte

riores, então, claramente, o responsãvel po.r tudo isso e .0

Presidente da República. Pergunto: considera V.Exa. que o

Presidente João Batista Figueiredo 'é o responsãvel por to

das as decisões tomadas e por quaisquer eventuais irregul~

ridades que venham a ser diagnosticadas nessas operações?

O SR. OEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves} - Não

tenho autorização para falar em nome da presidência da Re-

muitas, no Pais.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves}- Se

ria um processo .•• Podem ser ate existentes, mas não são

legais. Dentro da legisla~ão. acho perfeitamente correto

que as decisões sejam tomadas colegiadamente. Isso ê,aliãs}

uma norma democrãtica. Admira-me muito que V.Exa. se sur

preenda com ela. Parece-me perfeitamente normal.

zer que, então, agora. a responsabilidade e do Langoni

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Não.

Senhor. Toda concessão de 1 inha de credito sempre foi do

Banco Central. Já disse isso quando fui inquirido pelo De

putado Herbert Levy e quando fui inquirido por V .Exa •.Ago

ra. V.Exa. perguntou decisões globais sobre o Leste Euro 

peu. São tomadas por um número grande de pessoas. Decisões

referentes a concessão de linha. de crédito 'são tomadas pe

lo Banco Central. Pela definição legal do Banco Cf:1ntral.

D SR"" DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Ultima

perguntando exatamente isso: quem são os responsáveis pe

las decisões '1 '1.Exa. diz que tem pareceres, que há parec!.

res contraditórios, que inúmeros funcionário!'i de três Mi

nisterios participam disso. F: justamente essa responsabiii

dade difusa que me recuso aceitar, porque não conheço ne

nhum órgão, mesmo no sistema privado. que adote esse tipo

de responsabilidade. Hão se pode atribuir a um funcionário

incuinbido de dar um parecer. que, por definição, e elucid~

tivo, não e decisõrio. a responsabilidade pela tomada de

decisões. Quando lhe perguntei quem o responsavel pela cal!

cessão de creditos adicionais ã Polônia. repetindo pergun

ta que jã havia sido formulada pelo Deputado Herbert Levy,

V.Exa. me disse que há uma 1ista enorme de pessoas.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Não,

falei que e o Banco Central. Já falei sempre.

D SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Quer di-

firma. então. que a responsabilidade é difusa 1 Ela vai~!

de o funcionário do ba1cio. que recebeu o protocolo. ate a

decisão de um Ministro de Estado? Esse defeito. se pode

mos chamar assim. decorre de uma mã formulação legal do d~

creto ?
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maneiragrama de corte de despesas do setor pübl ico. De

pez,;OJz. IJr')!<lm'l'; '.I lll'Yll'f"o:; do ')OVül'no, oi ali;,l~, dlJt.orirj':'ldes,

t1uit,,H, veLe,; e~';a$ efllpre~a", d,;: J<;;c.i..'SS01'itl ':;f~ dispõe ;1 ·,q.. rQ.

de comerddl. nãa estio d'~ostumddos a I ida f' cem setor pri

vado. GJ)';i>~m d'? liojar C'll11 -o fjov~rno, rude, i:;;zc, comp.3e Uf."l

dos Unidos são um grande pals produtor de petróleo.

não entra no comero:io. COr.'! outros paisc~ produtores de De-

do lln_te ú'JrtJpeu, tel'mos um superiivlt_ l-fc~.ú, d·~da d crl'ie

de liqu-idúz intermlcion;;l1. ~ar'?(e--m€: lFB .;tJlls8qU~nci.) in",-

tos novos e ar.lpliando e;<portações, Por outro lado. dS im

portações do setor público s~rão i"eduzidas. devido ao pro-

trõleo, d tendência 'é de terMOS um d<2fi:H e, COI'l palses

que fOI'am ,1cunulddos 110 p<1'5sado. Co~ rel<.lçào doutros p'Ji

ses. v Brd:::;il ndo tem fôlego pat·ô e~UJl' concedendo crêdi-

que o setor privado poderá desempenhar um papel. O setor

privado, tradicionalmente, e o que menos se motiva nesse

comercio com o Leste europeu - em algumas ãreas sim. em aI

guns produtos especificos. flão e. porém. um elemento dinã

mico, sobretudo Dorque esses paises teM pouca agt'essivida-

com O~ pulses desenvolvido;; -:Ia Eur')Dd \] CCll'1 os E~tado~ Uni.

do~, e ou de um eQuil'brio. na medíd<l e1'1 ,=!ue consigamo.,; d..!.

versificar a qualidade dos produto,; e a natul'eza de matér.i.

ds~primas ou manufaturadas. ou de supel"dvits ocasiona is.de

um lado e de outro. dependendo da conjuntura do mercado.

Isso com relt1ção aos p.,lses desenvolvidos não produtores de

petróleo ou onde o petróleo não entra no comércio. 05 Est~

l)ociul';'õC":. [l.:j'(,::\ "lU!? esse COlllérGio nàQ fj,>:ts'~P. '",;) IH:il.,t.l~ 

\"01. O efeit'J disso no pJ<lno fin~ncf:.'il·O é difercntr.. ';:';\H'

muito grande de produtos primarios. r.1atcria,,~pl'il11as. 'ier:1i

manufaturad(l<; e manufaturados que 5~(I comprados a necessi~

curarei ~,:l" ufCV'? po.' 'Solicit_dÇJ(l '-11) pi'crdü r.i~2';ítjen-j.,:;, ~jd

CO'"'lis;.;;n, devido ao ,)diantad,) ti,,\ ht)l"1. P,Ji-C:Co,?-me Lll'Ji1;.1) lfil

pQrtantc e pertinente a sua pergunta. DE:!putado. 5int\?ti7d!1,

do, na área do Leste europeu. diria o 3eguinte: pai"ece súr

UMa caractl:'rística quase inevitável, pelo menos dê uma p:;>r!

pectiva que diria de algu'1\oH decadas. que tenhamos sempre

um caráter sU~lerdvitãrio no nosso comércio cr.::m o le~Te e~

ropeu, tomado de um modo geral, ou seja. a nossa vocação

para vender para o Leste europeu e nitidamente superior à

nossa vocação de iMportaI" do Leste europeu, Temos uma gama

zado as negociações com 05 paTses do Leste ruropcu em rc-li

ção às de outros palses, COl!'lO os da Europa Ocidental. Tal-

Por exell'lplr:'. ~iTI B8D. t.:jua'ldO o fl"in15tt'O Dr·lfin r~ett(i foi

ã União S'Jvie:ica, V.E.xa. foi UM dos que ajudal~an a coordf

nação daquela tllssão. AcÍlo que seria importante 'ie pudéss~

mos ter aqui o seu depoimento sobre C0r.10 se têm caracteri-

vez V .Exa. no,; pudesse fazer. digamos. uma compa-raçã"o, UIl1

partllelo entl'e I') que se ter.1 passado entre a União Sov(êti~

c.a e a Polônia. por um hdlJ. e. di~ar~ws.r.om d Françô E'

AlcrJnha de C'lJtrú. QU,lis 550 d.,; prino:ipJ is dificuld.),jes.di:

endi v i dou

[: ,.... ~. i J.. CjlJ'c .~

L I I j - ", :: I'!· i, r.'! l'~ r •.) .i'. t ., ..

f. l ;n I·. 'JI1',

so, um pa"ls que eXpol'tou e importou I":,jis é se

ropeu, era um pa1s que tinha um plano de expansão mals am

bicioso. algo semelh"'nte conosco, talvez. e. por causa di,§,

f:!a considcraç.)'o, n8n no tt;~'l'}ri)ty. '4lJO l:1e l'2~bY'r? (lU que 't!::,

nl1a tido e'Jnliecir.cntt', nl2ft nlJ" õrg,jQ~~ da admin15tr<J,ç,jo ,::r~2.

n5mica. cn 'lut:o t.:OflO Se(,lprC digo. em oJi:,cu$z,ao colc:qi:Jd<J

mais, Preferência não há pard a Polônia. 115'0 pr~fel'ência

do Brasil, A Polâni,) deve entre v-inte e seis e vinte e se

te bilhões de dólar'>?!; â' Cúmunid':HJe lnt8rnad?fi:ll. AQS pd~

cipais tjo:JncQ~. di1v,: q/latorze oilhões de d5ldrG's. de ,)!.:-);'d.)

bro de nenhur>:) c')OOi.:::lçã"o ideológica. num O'J noutro :;en1:i ~

do, para justificar F.'.5se cone\"cio CO:':i a Polônia. A Poliini<J

ê um pa1s >:lUl:: desempenhou UJ:1j. dtividade econômicd considE

rável no leste europeu. pals que mais crescia no leste cu-

do Leste europeu .} venda do café ~ ur.'\ vond,! ddiC"i0l1d1. E

ram pa1'ses que ju-:;tificavam e<;<;ü ugress50 comercial brasi

leira em .::;uostituiç;JO a outros fornecedo.'cs, MS, obvi3Me!l:

te~ justificava esta agressão desde que fosse efétivd. Pa-

;;1)'\;21, ".e rI}(. "',? 0n'FII1Q. d'.; .\'l) luili-.t5.c ,:k (j.';j.)frJS. f·e~-,.)lv,:'.

V'.)m protl,?'::nl". dC,:j'H'di' a pQlônid i!l...i2_8~, (I que I(~: .)

GOVi~i'n.) .1lTI'!rictno ~ Conn:'!"üIJ es';'2~, ';I'GdJi;,)~~ rJ}~, b,:'.oCQ~~ pl"i-

ra l>er efetiva, necessadamente, forçosamente t ; Ilha

\·(;!laç.]1} .!')~: C~.t'.Idt>,- ':l1i\~.-,'_:" 11.] !.I~Õ] ;·.1t'i iTlt?I,,~·,.-,,}Ii1;,}. !l.r.'!..' -

conter condições favoracidas de prazos ê de taxas de juros

porque senão não vende. t10 fundo, tudo está situado numa ~

l'ftica comercial. econômica que garantiu alguns suprimel1~

tos importantes e que garantiu exportações de produtos que

não tinham deüado de 5~r vendidos para outros palse5 ou

tampouco d'?ixados <jc i:star ã dispo::;ição do Merendo inter ~

no. Ezpero t,?r respondido ã '"U::1 PBI·guntd. IIia houve nenhu~

vado~ r.'2r·} ;",p'"dir '1!.l~ ,.I p,jF;ni0. í:tj".,o"~ d(;'~ldt'.~dú dl?f."ull.

A opcra~;:.)(l d."3 dcfault d", ur PJ.l~. u CObNtlÇd. d ,::".~.:cU!;j,)

de Ur.l pJh devedor. I;nvolvc (QITlplicJç6es q'(j dific~i';l de

se imag-lnClr :r primelra vi-:;tu para ~eu:; cl'edorcs e devedo -

co.

res, que o próprio Governo norte-aMericdno. ültir:lo de Ser'

o SR. DEPUTADO EDUARDO 1,IATARAZ10 SUPLICY· Es·

sa uma maneira de ve'r, Embaixador, porque poderlamos Ver

esta mesma decisão tomada -,ob um prisma bJm'mais complexo,

de decisno do governo norte-americano, de alguma forma dar

um fõlego ã economia polonesa e ao próprio governo polônes,

no ·sentido de, eventualmente. estrategicamente. dar um po!:!.

co mais de liberdade ou raio de ação com respeito ao que

dorecul'SoS eram encaminhados as r.tãos de pessoas dentro

ções püb1 icao;; com os membros do Governo. com as altas autQ.

ridades. Segundo um empresário me disse. ainda na semana

passada, dificilmente se consegue obter qualquer decisão

positiva 1"'10 Governo se não passar Dor uma dessas emoresas.
Normalmente~ fi necessário pagar não propriamente algo equi

valente a uma assessoria que não seja a afirmação sim ou

não c.om respeito ao negócio. Obviamente~ muitas decisões,

hoje~ de negócios de empresas privadas no pals dependem de

um sim ou não, ora de um b~nco oficial, seja do Banco do

Brasil~ do BfmE ou de uma decisão junto às relações de co

mercio exterior, ou de compra por parte de empresa governa

m:;ntal e assim por diante. Sequnda (I depoime.nto de um em

presãrio, seria necessário pagar algo equivalente, propor

cional. dO valor do negócio ã empresa de assessoria. ;:ui

tas vezes, este enpresãrio, por exemplo. achava que esses

prõpl"io Governo e era~ cOI:lprados tttu10s COM esses recu,' 

so<;: c que, depois. <;€ faZid ° que Se! queria com esscs tlt!;!.

10'5, Pergunto: V.Exa, "t~m t;;onheclf"ento dc,,:;e lll\':!cani.r,MQ. se

considera normal esse m;~cani~l'iol éS'},{'l r)'ocedimentCt ~ o que

sas de (I$sesso\'ia. A função deSSêlS empresas de assessoria

junto ao Governo tem sido mais, simplesmente. a de rela-

há de norma 1 e de não norr.>:i 1 nesse procedir:iento ?

-:;ental·. ,) f:laborar e:.ses proJetos. !la verdade. 0<:; projetos

são elab')rados pelas pl"íiprias eMpl'Has e não pelas empre-

emcrãtica Alemã. hoje, por exemplo, tem saldo conosco,

fere:nte. e me:;ll1o com o resto do r~lJtlJo. Cf':'") pa rses Que nos

forocr:ef"1 p<?trõ1co, 8 situaç50 e t"talr;(:ntt~ inverse. Tende~

mo!' <l ser deflciti!l'los e os pai-ses úx-port03.don~::; de pútrõ

leo supcravitãrios. Cor.! os paises I'jcsenv('lvidoz. quando o

haja moeda-convenio. cuso não haja moeda-convênio. tIo co

mércio com a União Sovietica, e livre conversibilidade. ou

seja, se ex.portamos mais do que importamos, tanto melhor,

porque somos pagos em dõlal' de livre conversibilidade,

União soviêtica fica muito aborrecida '1 não comprartOS

mais deles. mas não tem remedio, tlào conseguimos identifi

car importações válidas em grande escala Que equilibrem

b111ança comercial. Tudo bem. recebElmos dólares €I estã aca

bado, flos palses que têm a moeda-convênio, sur!Je o saldo.

Esse saldO, se for pago nos prazos. de acordo com o esque

ma prêvisto, com o dõlar de livre conversibilidade, dã no

mesmo, Apenas o mecanismo básico e diferente, porque a ~o.!!.

ta-convênio se anula - exportações e importações respecti

vas - só a diferença e que ê liquidada. r, República IJ~MO -

ou outro problel:18 de pequena monta, Com "e1açao a pahes Q.

tidentais. França e Alemanha. o quadro é cOJl'.;:;-letamente di~

vez de termos saldo com ela, mas. normalmente, em media.s2

mos saldatãriOs. fleste comercio COm o Leste Europeu sõ ti

vemos este problema da Polãrda de inadimplência, Com os lJ~

t'(os. as relações estão indo normais e razoáveis, COI'1 um

respeito ã Uniãopoderia suceder com a Polônia, seja

Sovietica ou outros pdlses. Poder1'" ser também que ti. deci

são do Governo brasileiro de conceder algumas facilidades

de crédito dO governo polonês fosse tambem baseada eM 1l19!;!

ma dedsão de orientação polltica de algur"J complexidade

que ainda não foi exposta aqui cornpletanente. O Embaixad,)r

t-feira Penna colocou-nos urna visão, Aeho um pouco estranho

S.Exa. ser EmbaiXJdor na Polõ.nia. sendo uma pe5soa não r.1u.i.

to favoI'ãvel às negociações com o Leste europeu. Talvez S.

acusado d'2 simpatia por esse regime. que apl icou. em segui

da, sanções econõmicas ã Polõnia e impediu a renegociação

da divida eX,terna polonesa no Clube de Paris. comprou oi

tenta milhões de dólares dos bancos privados e ficou com o

ônus para evitar a caracterização do default polonês. I'iso

e para dar uma idéia de Que essas decisões são tomadas sob

um carãter muito mais técnico e financeiro do que poHtl -



ou iI1'~rjYr'2i_o. r~("fl0 que ç '.!ln crimf.? Cnb': a qlJ,?r tiv,?" cl)llh~

cimento disto denunciar. pa)~i! 4UL4 â,-; provjd~nci-.51S pendis

o $R. DEPUTADü CDlIAr.DO ~1/iTAr:AZll) SUPLICY - 4-

o SrL PHCSIDCfHE{OC[)'Jbdo Aleru;dr FUI·têldo)

encontr.") Iwe~elitê. Enç'Jntra-"lo prLH:ntc o Deuutadc 11llnlb0r
to Souto.

o :m. DEPIJTADO .jO!1GE AfWAGE - Veja V.Exa .que.

se eu ubl"'1j' 111,30. pa-:;sare-j pdN a ültiMa colo';açào.

O· 511.. PRES!DEtnC (Deputado Alencar Furtado)

Tendo em vista .J '~uc:;tãú de OI~der.1, 'lu~ me pd)'ece de algulTIJ.

pessoa de V .I::xa •. "

o SR. DEPUTADO ~ti)nGE ARBAGE - $8 V .Exa. Me a~

s!gura d pa,lavl"d •. ,

O SR. rrEsrOEtlTE (Depui:ado Alen~ar Furtado) -

tmed'L:ltamente .3PÓ:; ,) inQuiriçBo por pdl"te do f)eputadlJ, /;s

tarã corcedida .~ Dlllavl~a a V.Exll.

tJ SR. DErUTAOO I-lUllBEP,Tfl S'JIJTI) 'Sr, Pl'e'.:id~n··

te, fi30 fdÇO qIJes1;j,) dt? ced<?l' ._~ p.J.la.vr~ ao meu nobr8 ca18

g.1, til3i [,,~ho que \'.Ei_u. tem qu'Ô' $ubrnfõ't0.)· d rllinha 'lPl"I;lCia R

ç.io a me'iima formulal;\~-o do Deputado. ,Já quo V.Ex<1."ltond,?n-

do ao Deputõ1do, eH-]1~5 rrejudi,:ando-m~ n.J or'dem de in~CI~i-

ção.

I) SR. PRESIOElJTE: (DeputarJo Alen';dl~ rurtad(!) -

A Prcsidênciü (Juel' I;!:\clarecer por QUI'! presultiVamentc d..::l.:!.

bcrou dS$iI'l. EncontN-se presente um Lldef do POS e. em l"~

zão disso, eu est\:lvd d entender que hav ia um entendlmento-

entre V.Exa. e o DêlJutado Jorge Arbage. Se ndo há, V.Exa .

tem razão.

o SR. DEPUTAOO HUllBERTO SOUTO - tm definitivo

não pode haver, porque as inscrições são totalmente indivi

dua is.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Então, não concederei a palavra a V.Exa. Depois da palavra

se V.Exa. conceder ao Deputado Genebaldo Correia, não con

cederei a palavra d V.Exa •. Concederei a pa lavra ao próximo

inscrito, que e o Deputado Humberto Souto.

o SR. DEPUTADO HUlIBERTO SOUTO - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem. Ac~,o que V.

EXil. ao inves dessa decisão, para atender ao Deputado Gen!!.

baldo Corroia. teria que submeter a questão ao Deputado •••

Humberto Souto.

ticu12f aI) Sr. nii1istl~D ,j.j$ Relaçoes C;.:tariol'"t?" , f.'Ipe:-;;.J1'" di';:

so. (llHfldo Invia outl'O'~ sin.ds de- queda da "rodução Ijo cJ.!:

vão em função das g\"evc5 qUI:? S1;: es1;dvdm ve.·ificandl), un n2

vo cr(;d"ito de cerca de quatl"oc€ntos e oitenta milhi)-1s de
dõlal"es foi aberto para financ-iur exportações do Bra$il p~

rã. a Polônia. f) que ~std Comiss5o tentou aqui, atrav8S d€

todos I)S Deputados que fOI"r1ulardl'1 pel~9untlS dO Cmba ixador

Bota fo~t) Co llça 1 V8S 7 Sa ber de Q!.Iem foi .J rcs ronsab il i d,) de,

por estl~ d~çisã" pollticü ,j/~. a'pesar dd inddimpli:!nr.i'l. S8

dos 'quoJi:> centoJ I? s~ssenf;a f OI"} l"ô cf,;.tiVdmentc finlnr;(iJtn8nR

to f.l!H~.:l exportação. De quem é a re5pOn'3dbilidade pela deci

são P0J1t1Ç'l, :),.jlllinlSf;r'.)f; iva, de abrir Lj:::te nQ'.fO .:rc:dii;o '(

A COITJi<;~,dO não conze'Juiu apUI~,'1r. T1lv~z o Deput"do Jorge

Arbagc possa diz8l'. em co·Jb'.>i:ituio;,;o .30 Embah'.tJdo lJot.jfl)'J(1

Gonçalves. porque f?le fldO d-lssp.. Oi,s€:. no fim. depois de

muito pressionado, que o Banc,) Centi"dl foi que11 a\)r-iu 1;

nha de crédito. Isso ê óbvio. t a decisão adninistr-3tlva •

Foi urnd deci",ão politica Que lQVOU o Banco Centr,~l.colTl(j rg

present'.1nte do Governo nesta operação. a abrir I) cr';;dito .

De quem foi a decisão? Pergunto ao EMbaixado.... sobrq P.SSd

decisão. nao importam os aspectos pol1ticos que fIJran con

siderados. Era preciso inve'Hir mais pal~a recuperi:l!" o Que

já tinha sido aplicado, era preciso alimentar o comel~cio

com o leste eUr'opeu ? Seja qual for a decisão de caráter

pol1tico,algu'ém tomou essa decisão. Foi o Presidente da R~

piíblica, porque e um órgão vinculado diretamenteâ Presi

dência, quem tomou essa decisão? Foi a COlESTE ? Se foi a

COlESTE, que dia foi ~omada essa decisão e quem estava pr~

sente? Não e a relação de Centenas de nomes de funeiQlári

os que por esse ou por aquele motivo têm envolvimento, mas

há de haver uma ata da sessão em que a questão foi anal isa

da ê, por consenso - ell: disse que não houve discordância

todos os participantes da reunião são responsáveis. Então

tua 1.

o sr.. DEPLlTMO GEf~EBA~DO COR;'{EI:"1 - V.E;'i.;l.

~UQm r,=p,~e$entatl,) <J SEPLMj.

O ~;n. DEPOENTE(.j0Sé' BQí:.Jfogo G~)nçt1lve5) - Cúr1

relação às pr'J'J1ssórias, eft?í:iV·:l"':J8nte ess,lS notJ'~ promÜiSQ

rias tê::, um:) (.lractef"Tstica ~specilll que. na lin~IHgem ju

rTdi,:a, '5C c\lJma cl:.1usula 3dJei:.a c indic.:t. dO pe da nota

l'WQlIliss;)ria, três !"1lJl'leirilS difel~l=lntQ:; d(o el.:t ser 1 j'luida

dJ: ou ..,tl'o]\fE,Z rja d'~PÕ'ãito nd ç')nl:.~ do B,lll'~') dt) 6rdsil em

flovJ. Io\·quc, ljU .1tr.Jves de depósHI) de un b-)nco no e"tt~r-j-

oro de CQmun açol~do I~ntre os dois bancos, ou atn'!vQs da

conta -convenio, se !lo:Jver saldo na conta-convf?nio. Como

foi explicado na dQcumentaçâo anteriormente distribuida e

\~es;umidi.'l IH r.linha apl'esentação de hoje. '.ÀS primeiras con

tas-convenio Qn1;l'"c Br!:i511 e Polõnia não 8staViJm l~cspaldi)

das CO:"1 notas Dromi~::;Qrias. e\"am r'~gh1;ros contábeis. os

contl"ato;; exL~tian. tinhum :ielJ valor juridico, mas não ha-

via uma notu pro':'l·iss~.·ia qlJe refletiss'2, espelhasse a'3 Op!!

rações cúmerciills. E5S3S not<Js proTJi;sõrias foram introdu

zidas a partir de 1977. o que tOI~nava mais fácil a subdiv!

são das dividas em valore~ especif-icos. f~essas primeil'as

notas promissórias de 1 977, não havia nenhuma referência

ã sua negoci-3bilidade, o que não qUer dizer que elas não

fossem cobrada.s. São dua~ coisas diferentes. Cobrdr, e tef"

o direito de ir lã e demonstrar que existe um credito f2 r~

cebel". tlegociar e pegar aquele documento e negociar'· com um

terceiro, CO,';I um banco. como se faz com urna duplicata

comércio, e o comerciante desconta a dupl icata num banco e

depois o comprador, que pode ser uma pessoa f'lsica, vai p!!

gar a divida dele no banco e não mais ao comerciante, Isso

Sê ch~ma negociabilidade. Essas notas promissórias, em 77,

foruT:1 então negociadas, pela primeira vez, numa conta-con w

venio com o Leste europeu, co;') uma cláusula de negociabill
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o SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - A terceira

pergunta e em relação ã entrevista de V.Exa.

SR. DEPOErnE(Josê Botafogor Gonçalves)- Oes-

ta da pelo ltamaraty. porque, embora membro do Itamaraty,eu

não tinha delegação .. e. de fato, não tinha"e reconheço.

que não tinha - para falar. E me foi advertido pelo Uini.!

tro das Relaçõ!)s Exteriores que eu n~o tinha competência e

ou delegação para falar em nome do Itamaraty quando se re

ferisse ã reputação ou comprometimento da Casa. E reconh~

ço. Acho que foi um erro que cometi de emoção ou de impru

dência. Acho que foi o menor dos erros. porque o próprio ~

baixador Saraiua Guerreiro. depois. teve ocasião de inter

pelar o Meira Penna. em termos ãsperos. em relação às suas

declarações.

concluir. Sr. Presidente. gostaria de contar com a compre

ensão do depoente para o seguinte fato: foi criado um sub~

grupo para tratar da questão da inadimplência da Polônia

Nesse grupo. o Embaixador Botafogo Gonçalves representou a

SEPLAN. As decisões foram tomadas por consenso, o que quer

dizer que o Embaixador Botafogo Gonçalves defendeu a aber

tura desse credito. Eu gostaria de saber se, resumidamen 

te, V.Exa. poderia justificar por que. apesar de inadim 

plencia da Polõnia iquele época, apesar das dificuldadesi.!!

ternas de greves, queda de produção de carvão etc •• V. Exa.

foi favorãvel ã abertura de um crédito de 480 milhões de

dól ares.

do

nosputado que o condena. mas "é preciso que se registre

o SR~ PRESIDENTE{Deputado Alencar Furtado)

Apenas para dizer-lhe que esta Comis'sâo estã cônscia

zer.

nidade, Sr. Presidente. absolutamente, assegurar que a ver.

dade esteja caracterizada neste relatório. mas quero asse

gurar, porque este é o meu convencimento, que o Embaixador

Botafogo Gonçalves. procurou. tanto quanto possivel. ilus

trar a realidade de!>ses fatos, ate porque esSe foi o moti

vo da sua convocação. para falar sobre o endividamento. s.Q.

bre o relacionamento comercial Brasil-Polônia. E V.Exa .com

habilidade e com lhaneza. conseguiu que o Embaixador amp11

asse jã aqui o raio de ação de seu dêpoimel',to. indo ate as

fronteiras do nosso endividamento externo. AS!i~m, Deputado

Genebaldo. e que age o Governo. Vem ã CPI dar o seu depoi

mento. Não nos coml'ete, a nós outros. suscitar duvidas so

bre se eles estão conforme o que diz a imprensa. E!>ta mi!

são é' delegada ao Rl!lator no final dos seus ,.trabalho,s e na

apreciação de todas as provas que a CPI devera recolher no

curso dos seus trabalhos. Ouço V.Exa.

(Aparteante não identificado) - Gosfaria de

indagar' de V.Exa. se. por acaso. não ten nenhuma pergunta

a fazer ou nenhuma dúvida a manifestar ao Sr. Embaixador.

O SR. DEPUTADO "ORGE ARBAGE - Tonho porguntas.

Terrho perguntas sim. Senhor. E V.Exa. talvez se surpreenda

tas das quais atiradas a esmo - e não preciso nomear nenh,!!

ma delas. porque muitas já calram nesse vazio e nesse des

credito - faço-o consciente da honradês e da honorabil ida

de do Presidente João Figueiredo. Não quero, nesta oportu-

liz interferencia de V.Exa. e qUero referendar. em gênero.

número e grau. o que diz V.Exa. Se V.Exa. não pode cercea r

a palavra do Parlamentar que utiliza esse estilo de compor.

tamento, evidentemente. também não está cerceand~ a do De-

o sn. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Agradeço a fe-

rã o relatório acompanhado de documentação respectiva

com a indicação das provas qu"e poderão ser produzidas. ao

juTzo criminal competente para processo em julgamento dos

indiciados". Tudo o Que podemos fa.zer numa CPI. Sr. Presi

dente, é investigar e, se houver o convencimento da exis 

tencia do incito. o poder judicante passa i alçada do Ju

diciário. na alçada do jUlzo competente. logo. não podemos

iniciar trabalhos investigatõrios prejulgando· que va ..los cE.

locar os ladrões na cadeia. porque se já soubéssemos que

os ladrões existissem, nos casos- das investigações. seria

mais lõgico la prudente que a CPI iniciasse logo pela elab!?

ração de seu relatório e indiciasse os individuas ao inves

de perder cento e vinte sessões no trabalho das i.nvestiqa

ções. Portanto. Sr. Presidente. este intróito. que tem re

almente um endereço certo. na direção de um companheiro de

meu partido. vale como uma advertência para todos nós, que

integramos as Comissões Parlamentares de Inquerito. Temos

que ter. acima de tudo. o espirito de isenção. porqUe est~

mos apurando fatos. Imagine. V.Exa .• Sr. presidente. um ma
'gistrado. no juizo criminal. inquirindo um reu por I cr.ime

de autoria incerta e querendo arrancar dele, a todo custo.

a prova de acusação •••

Anais essas considerações. eminente Deputado e Pre!>idente

Alencar Furtado, porque, do contrário. ficariam as Comis 

sões expostas às paixões partidàrias, e aI tomariam cami

nhos diversos daqueles que instituiram suas finalidades.

Sr. Presidente, o ilustre depoente. em nove piginas. sint!,

tiza, com ch:reza e lisura. toda a problemática concernen

te ã negociação comercial Brasil-Polônia. Quando tenho di

to que o Governo não tem nenhum interesse em esconder

verdade, ate mesmo diante de denúncias contundentes. mui-

O SR. PRESIDENTE{Deputado Alel1car Furtado)-Eu

queria. se V.Exa. permite. interromper V.Exa. por um ins-

tante~

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Com todo o pr"

seu dever. da sua responsabilidade. conhecendo as suas o

brigações regimentais. mas. ao mesmo tempo. a Presidência

dos t!'abalhos. em nenhum instante. poderá cercear a mani 

festação de qualquer um dos Srs. Deputados. porque este

livre para ter o seu pensamento exteriorizado. Era este o

esclarecimento que eu que;ia prestar, apenas para dizer q,Je

a CPI estã agindo com isenção e com muita seriedade nessa

i nv.esti gação.

precisacular amigo. Herbert Levy, fez uma acusação que

dente, indagar o preço ou o valor do preço que pague pela

virtude ou peio defeito de ser autêntico. Fui ã tribuna e

realmente fiz a defesa. em determinado aspecto, das acusa

ções abribu"idas ao Governo no caso do relacionamento come.!

cial entre o Brasil e a Polônia. Questionava-se. e ê poss!

vel que ainda se questione. a legitimidade. Sr. Embaixador

das promissórias. todas elas inquinadas de incobráveis ju

dicialmente. Estava aqui. jã ã máquina. a pergunta que eu

i ria formula r a V. Exa .. E eu esta va c erto de que essa s pro

missórias estão todas elas. revestidas das formalidades le

gai!> e juridicas. Portanto. um ato perfeito e' incens!lrá 

velo Sr. Presidente, nos meus nove anos de mandato na Câm!

ra, dos Deputad?s, porém. tive oportunidade de participar.

ora como Presidente. ora como Relator. ora como membro. de

Comissões Parlamentares de Inquérito e percebi o quanto

comum, por parte dos membros dessas comissões, p"recipita

rem o prejulgamento de investigações ainda no limiar dos

trabalhos desses õrgãos colegiais. Ainda nessa sessão. em,!

nente Deputado do meu ·partido. meu companheiro. meu parti-

ser reparada. quando S.Exa. atribulu a condição de vendi
lhões àqueles que deliberaram estabelecer a negociação co-

Mercial entre o Brasil e a Polônia. Ora, Sr. Presidente. o

§ 59 do art. 69 do nosso Regimento, diz que a Comissão Par

lamentar de Inquérito redigirá relatõrio que terminará" por

projeto de resoluçãD, se a Câmara for competente para deli

berar a respeito do assunto, ou por conclusões em, que assi

nalarã os fundamentos pelos quais não apresenta projeto de

resolução. No parágrafo seguinte. diz :llApurada a respons!

bilidade de alguém por falta verificada. a Comissão envia-

essas informações. Se me permite uma observação - não é da

minha competência falar - ele mandava informa'ções contradi

tórias: de um lado. mandando suspender o comercio e, de o.!!.

tro lado. transmitindo informações, de que autoridades po

lonêsas estavam dispostas a negociar. bilateralmente, com

o Brasil acordos que permitissem a manutenção de niveis de

comercio. E dentro dessas informações. que vinha~ inclusi

ve atraves da Embaixada do Brasil em Varsóvia. pareceu ao

grupo i ntermi nisteria 1 perfei tamente na tura I preserva r a 1

gum comércio existente. De qualquer maneira. eSSds linhas

de créditos já foram concedidas dentro de criterios dife 

rentes dos anteriores. Elas tinham um caráter de unilater!

lidade, podiam ~er suspensas a qualquer momento. caso se

configura~5e uma inadimplência polonesa, como, de fato. o

correu, e as linhas'de credito foram suspensas. Foi um es-

forço adicional feito para preservar um comercio que era

de interesse do Pais e da economia brasileira. não havia

nenhuma outra consideração de ordem ideológica. não era

uma decisão tomada a favor de uma empresa ou de um produ 

to, compreendia uma gama de produtos. De uma certa forma.

essas linhas de credito consolh:avaT!l as anteriores e reno

vavam, já estávamos entrando numa fase de ralagem da diVi

da. digamos assim. e foi uma avaliação perfeitamente corr.!!.

ta de tentar preservar esse comercio. com todas as caute 

las necessárias. Tanto que, desse total, uma boa parte ja ..

mais sequer foi utilizada. Acho que foi uma decisão corre

ta, tomada. evidentemente. dentro de um quadro que não fi o

melhor posslvel. Seria muito mais desejável que a Polônia,

estivesse pagando pontualmente ao Brasil. Tambem não fazia

senti<fo. sem que comprometêssemos alguns obje'tivos impor 

tantas. tanto de lado da exportação quanto da importaçeo •

um rompimento total das negociações. E. para a Polônia.uma

condição para a continuidade das negociações com o Brasil

era uma discussão em torno de linha de credito. Porque

Polônia precisa desses produtos e é um direito que ela tem

de expor diante de nós a sua necessidade de financiar as

importações para a retomada do seu crescimento econômico.

E nós termos a obrigação, do nossa lado, de examinar quais

são as vantagens e desvantagens. sob a óptica brasileira •

Acho que fo i uma deci são correta.

O SR. PRESIDENTE{Deputado Alencar Furtado) _

Deputado Jorge Arbage. tem V.Exa.. a pa.lavra.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presi dente,

Srs. Deputados. eminente Embaixador Jose Botafogo Gonçal 

ves. eu diria, inicialmente. que tenho um grave defeito.

principalmente para quem exerce a militância polltica,

defeito da autenticidade. Não interessa a mim. Sr. Presi -

parao SR. DEPUTADO GENEBALDO CGRREIA - Sã

da de parcial, porque havia uma. consulta previa. ã outra par.

te. Em 1980, se não T!le engano em setembro ou outubro. hou

Ve uma nova negociação entre o Banco Central do Brasil e o

Handlowy Bank. ,que transformou todas a·s notas promissorias.

dai por diante, em notas promissõrias livremente negociá 
veis pelo Banco Central do Brasil. ou seja. ele poderia

negociar essas notas promissórias em qualquer lugar. E e!

Se acordo de ao. inclusive. retroagiu a todas as notas

promissórias emitidas anteriormente e ê vãlido para todas

as futuras notas promissórias. Então. ao contrãrio do que

foi alegado aqui vãrias vezes, não aqui, mas em noticiã 

rio. aquelas cláusulas ampliaram as possibilidades de ne

gociação da nota promissória - nada tem a ver com a cobr!

bilidade - e. alem do mais, e uma inovação do comercio e.!!,

tre o Brasil e o Leste europeu, qué não havia anteriormen

te a 77, uma garantia adicional. Isso não quer dizer que

se vai executar essa nota promissoria amanhã. porqUe ê s~

bido que a Polônia não tem recursos e está em processo de

renegociação da divida. Então. não se executa uma promis

sõria de um devedor com o qual estamos negociando. Não hã

interesse em declarar~, porque isso não resolve n!

d••

o SR. DEPOENTE{Jose Bota.fogo Gonçalves)- Pois

nio. Essa decisão no grupo interministerial e da SEPLAfl,em

particular, ou da SUBIN. teve em vista o quadro geral da

negociação entre Brasil e Polônia ~ Hós, certamente, dever!

amos preservar a manutenção daquele comercio mini mo entre

enxofre, de um lado, e minerio de ferro, de outro, deveri~

mos levar em conta as preocupações de exportações brasileí

ras de uma gama variável de produtos. Era realmente um pr.!

juizo para essas empresas envolvidas deixar de exportar

Nós tinb amos a perspectiva e informações do próprio Embai

xador f.leira Penna - e muito importante salientar isso.

Embaixador fieira Penna foi vãrias vezes chamado ao l!Iinist!,

rio do comercio exterior para dizer que a Polônia negocia

ria condições especiais com o Brasil. E ele retransmitiu ,

culpe. Devo esclarecer o seguinte: eu estava viajando em

missão ao exterior e. evidentemente .quem está fora nem

sempre tem o reflexo exato dos acontecimentos. Soube de

maneira indireta. de infor,mações que estavam sendo veicu

ladas que envolviam a Secretaria de Planejamento e que en

volviam, na materia ·jornal;stica. o meu nome. E também

vi as declarações do Embaixador Heira Penna e me pareceu

que efetivamente S.Exa. não estava procurando apenas es

clarecer a opinião publica de uma inadimplência polonesa.

porque isso jã era UIII fato sabido. mas qUe simplesmente e~

tava querendo manifestar. inadequadamente. um ponto de vi.!

ta pessoal sobre as relações politicas entre Brasil e a PQ.

lônia ou o Leste europeu.A minha iniciativa de fazer uma

critica ao Embaixado ... r·feira Penna foi imediatamente comen-
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com o caráter das perguntas que vou fazer, porque elas são

realmente objetivas e concentradas no assunto. E vou fazê-

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonça lves) Pois

não.

o SR. DEPUTADO FERIlAfJOO SAIlTAIlA - En 1934, o

Governo de Getulio Vargas negociou mas declarou moratõl'"ia.

50 e nunctl houve retaliação nenhuma?

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - f.1as fez i5-

o SR. OEPUTAOO OENISAR ARNEIRO - Sr.Presiden-

o SR. DEPOENTE(José Botafogo Gonçalves}- Por
que nunca cessamos de ne.gociar.

Oep,utadoRegimento. Continua com a palavra S.Exa. O Sr.

Jorge Arbage.

Logo, afetaria toda a estrutura do nosso setor de exporta

ção. Quero agradecer a V.Exa. e dizer que suas respostas.

incisivas. precisas e lúcidas me convencem.

O SR. DEPOEIHE(José Botafogo Gonçdlves)- A m.Q.

ratória. unilateralnente. ê uma coisa. e cpss'açd"o de nego

ciação. Estou~me referindo ã cessação de negociação. f1ora~

tõria significa não pagar no pl"aZO devido.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SAllTANA - Certo.

O SR. DEPOENTE(Jose Botafogo G?nçalves)-

nós jã estamos nesse processo. Estamos arrolando a divida,

estamos ...

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Deputado Denisar Arnefro.

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Não

tenho conhecimento desse financiamento de 150 milhões de

dólares para enxofre e dos qua is só 50 milhões de dôlares

tenham sido utilizados. Peço licença para perguntar a um

dos meus assessores se tem informações especi.ficas, mas

a primeira vez que ouço falar nisso, pelo menos dentro da

ãrea da SEPLAN, e. de acordo com toda a documentação que

tenho, nunca ouvi falar nessa operação. Em segundo lugar,

efetivamente. o Governo brasileiro. em 1975, procedeu

uma ~egociação pela qual financiava minas de carvão na Po

lônia com o intuito de que ampliasse a sua capacidade de

abastecer o mercado nacional. Isso gerou um comercio de e.!,

portação de carvão para a Polônia que se vem mantendo e se

desenvol vendo nOl"lJ1a lmente. com exceção do periodo de BO a

81, em que. devido às crises pol1ticas internas, a luta e.n

tre O Governo e os sindicatos. houve uma queda no volume er.
portado para o Brasil, mais em função da desorganização ci7t

economia polonesa do que da sua incapacidade de produzir e

exportar carvão. Importamos em dõlares em 1980. 68 milhões

de dólares; em 1981, 63 milhões de dólares e em 1982 essa

cifra jã passou para 90 milhões de dólares. Portanto1o fl!:!,

xo continua ocorrendo e as empresas siderúrgicas da SIDER

BRr\S estão até desejando comprar mais como jã foi dito a

qui.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Apenas para co.!!,

cluir, acrescentaria mais. Embaixado·r, como dado incoveni

ente para uma moratória. o 'fato de as exportações brasilei

ras serem financi<idas na ordem de 56%, com recursos capta

dos no exterior. Esses recursos, numa moratória ces!'>ariam.

te, Sr. Embaixador, segundo chegou a meu conhecimento. com

referência ao problema da Polônia, embora o Governo brasi

leiro já soubesse que a Polõnia estava em dificuldades ad!

antou 50 milhões de dólares ã Polônia para que fosse cons

truida uma fábrica de enxofre, cujo enxofre seria forneci

do totalmente ao Brasil, enxofre este tirado do carvão. E

foi realizado estudo tecnico por brasileiros. durante seis

meses, na Polônia. e chegou-se ã conclusão de que o valor

seria de 50 milhões de dõlares. Entretanto. esse aporte

não ficou em 50 milhões do. dõlares e sim em 1,50 milhões de

dólares. No entanto, consta que a Polônia sã recebeu 50 mi

lhôes de dõlares. mas sairam do Brasil 150 milhões de dõl!

res. Esta e a informilção que tenho. A segunda pergunta- i!

to se V.Exa: tem conhecimento de alguma coisa a respeito.

dessa fábrica de enxofre - e sobre o fato de que o Brasil.

financiou diversas minas de carvão da Polônia. para que e

las trabalhassem, exclusivamente, para o Brasil e que a POR

tônia, apõs ter essas minas funcioMndo, se negou a forne

necer o carvão ao Brasil, e que isso também importou em

mais de 100 milhões de dólares. Poderia V.Exa. adiantar a1.
guma coisa sobre isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Altncar Furtado) 

Quero esclarecer ã Comissão que, defi.nitivamente, a Presj-_

dência não vai admitir que o inquiridor seja aparteado ou

tenha complementada a sua pergunta. porque ele tem instan

tes de imperio nessa investigação e isso ê assegurado pelo

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Pa ra mel hor si

tuar, refiroRme àquela moratória em que o Brasil passasse

um telex para cada um do!'> seus c~edores dizendo o seguin 

te: l1Devo e não nego, pago quando puder".

O SR. DEPoEtnE(Josê Botafogo Gonça 1ves)- Acho

que e preciso distinguir entre o desejo, a possibilidade de

realizar esse desejo e a consequência··que dal advem. Claro

que e um desejo de todos nós, e compartilhado pelo Governo

de não pagar mais do que os recursos da nação permitem. D!

clarar. uni1atera1mente. que não .... ai pagar durante um de

terminado periodo de tempo ou durante um periodo de tempo

indeterminado, envolve consG.quência em relação aos seus cr~

dores. significa inevitãvelmente um rompimento da negocia

ção. Ou negociação significa que os credores e devedor vão

chegar a um entendimento intermedio que satisfaça as condi.

ções e os condicionamentos de cada lado. ou um toma unila

teralmente a decisão de impor uma condição. e essa condi

ção pode ser aceita e pode não ser aceita. Se for aceita,

quem impôs a condição unilateral estã muito bem. Se não

for aceita, tem que arcar com as consequências. O Governo

avalia com as consequências de um imposiçao u.nilatera 1 de

condições não aceita por parte dos credores levarã a üma

situação interna mais grave do que estamos vivendo, levara

ãquilo que acabei de dizer, que pode ocorrer com relação ãs

o SR. PRESIOENTl::(Deputado Alencar Furtado)

Tem V.Exa. a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO FERNAtlDO SAtnAtlA - Em adendo ã

pE!rgunta do nobre Deputado Jorge Arbage, quero saber o se

guinte: Sr. Embaixador, histõricarnente. o Brasil já decl~

rou alguma moratória?

O SR,. DEPOENTE(Jose Bota fogo Gonçalves)- Pelo

que eu me lembre, o Brasil sempre negociou.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Prosi -

dente. peço a palavra pela ordem.

exportações brasileiras, que serão arrestadas em portos e.2,

trangeiros para a cobertura de dividas por pa rte dos cre

dores que reclalllaram o seu ~. Porque, se hã· um rompi.

mento de negociação. há um rompimento. Então. ai o credor

jã não tem por que esp-erar um comportamento que lhe satis

faça os seus interesses, porque o devedor já declarou que

não vai pagar. Então. ele vai tomar providências jurldicas,

ainda que não sejam para incomodar o devedor e obrigá-lo a

sentar na mesa de novo. Então, a. resposta ã pergunta de V.

Exa.. e que il avaliação atual e de que as consequências in

ternas, em tennos de nossos financiamentos de importação e

do valor das nossas importações. seria mais grave do que

aquela de sentar na mesa e negociar. Já: ouvi ai dizer que,

se deixãssemos de pagar durante três. quatro anos. o Bra

sil acumularia ao bilhões de dõlares e, com isso, poderia,

retomar o seu ritmo de crescimento. Como vamos obter esses

80 bilhões de dõlares, quem nos vai pagar esses BO bilhões

de dólares? Esses 80 bilhões de dólares estarão comprome

tidos juridicamente com quem está cobrando a divida que

nós, unilateralmente, .deixamos de negociar. Acho que e mui

to importante. efetivamente. esclarecer a opinião pública

de que a alternativa da moratória não e o crescimento ace

lerado, não ê a retomada do crescimento. e o aprofundamen

to da crise. aprofundamento do desemprego. ê a escassez de

petróleo. e o racionamento de gasolina. ê a f.alta de tri

go. e a falta de materias-primas para as indústrias nacio

nais , atê que se sente na mesa de no\)O para discutir.

pergunta e a seguinte: em nome de que princlpio vale a pe

na impor adicionalmente a sociedade brasileira esse esfor

ço ? Se fosse um esforço adotado por consenso e por toda a

maioria, seria um estado de guerra. tlinha pergunta. devol

vendo a de V.Exa. é a seguinte: convêm ao Brasil entrar em

um estado de guerra, convem impôr sacrificios adiciona is

sociedade brasileira. ou convêm negociar com os governos

com os credores. com os bancos privados, com o Fundo Uone
tário, num conjunto só, de forma a normalizar os nossos

pagamentos no exterior, de forma a nos dar tempo de proce

der ao reajustamento interno ,da nossa economia e retomar o

crescimento? Esta e a opção que tem hoje diante de si

sociedade brasileira. O Governo tem o ponto de vista.

SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Uma outra inda

gação muito importante e que foi objeto de questionamento,

de especulação: por que o Brasil não executou a Polônia a

partir do momento da inadimplência, que V.Exa. situou em

março de 1981 ·1 A minha pergunta: pode um pais executar o!!.

tro ?

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Huito obrigado.

a V .Exa. pela. resposta. A outra pergunta é com relação às

transações entre o Brasil e a Polônia. Essas transações f2,

ram realizadas de governo a governo, ou de empresa a empr~

s. ?

O SR. DEPOENTE(José Botafogo Gonçalves)- Juri

dicamente sim. mas é preciso ver quais são as consequenci

as práticas. O máximo que se consecue. num caso normal,

não se tratando de guerra, de invasão ou de bombardeio de

portos. que ê um hábito antigo nos regimes coloniais. ou

de penhora de receitas de exportação. dentro de uma siste

mática de comércio internacional. Créditos podem ser exec.!!

tados, e a autoridade jurldica do Pals. que só tem sobera

nis sobre seu território, poderá providenciar o arresto, a

prisão. a apreensão dos bens daquele pais no seu pais. In

ternacionalmente. as consequêndas, do ponto de vista jurl

dica-financeiro, terminal ai; do ponto de vista pol1tico

são extremamente complexas, porque isso corresponde a uma

declaração de guerra econômica e comercial. prec~sa ser a

val iada em toda a sua extensão. O efeito juridico de co

brar uma divida de um pais inadimplente, porem, e no mãxi

mo de cons"'eguir apreender os bens daquele pals no pais co

brante.

o SR. DEPOEfITE(Jose Botafogo Gonçalves)- Pri

meiro vou mencionar fato de 1977 ate 1982. que cobre o pe

ríodo em que esse tipo de nota promissória existiu. Já fo

ram co.brados e liquidadas regularmente 202,2 milhões de d§.

lares. sendo que 196 foram 1iquidados em dõla,res de 1 ivre
f~

conversibilidade e 6,2 em dõlares abatidos na conta~convê-

nio. Acho que bastam os números para indicar a total nego

cialidade e cobrabilidade dessas notas promissórias.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Não seria então

o SR. DEPOE~lTE(Jose Botafogo Gonçalves) - As

transações comerciais são feitas de empresa a empresa,

Govêrno não intefere em nada neSsas negociações. nem o Ba,l'!.

co Central, nem o Itamaraty. nem o t-linisterio da Fazenda.

nem a SEPLAIL

O SR. DEPOENTE(Jose' Botafogo Gonçalves)- Cer-

taml!ntl'o

las agora, Sr. Presidente. A primeira delas, V.Exa. me an

tecipou, seria o problema da legitimidade das promissórias

emitidas pela Polônia em favor do Brasil. que são inquina

das de incobrãveis judicialmente~ V.Exa. já deu uma expli

cilção, mas eu pediria um pouco mais de aprofundamento, Em

baixador, quanto a se elas são ou não cobráveis judiCia 1 

mente, porque revestidas estão da.s formalidades jurldicas,

e t ega is.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Embaixador. uma

'ultima pergunta. Gostaria de ouvir a opinião de V.Exa .• ne!

te plenário. sobre a moratõria como solução para o pr:obl~

ma de nossa divida externa. Quero ouvir a opinião de V.Exa

porque devo esclarecer, por antecipação, que sou manifest~

mente contrãrio a que o Brasil ca ia nos braços da moratõ 

ria em função das consequências que poderiam e poderão ad

vir contra nós. Entretanto, queria que V.Exa. opinasse.

Intervenção inaudível (fora do microfone).

O SR. ?RESIOEUTE(Deputado Alencar Furtado) 

Peço ao Deputado a gentileza de darmos cumprimento inte 

gral ao Regimento. quando o instant~ da inqui rição não CO!!!

porta apartes. Tem a palavra o Embaixador para responder.

SR. DEPOEfITE(Jose Botafogo Gonçalves) Proc!!.

rarei ser breve tambem, Sr. Presidente e Srs. Deputados. t'

preciso distingui r se estamos falando de negociar ou dei 

xar de negociar.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Permite-me V.

Exa. uma interferência?

no caso. a fôrmula mais adequada, principalmente quando

tambem temos os nossas problemas de inadi;plªn~ia e não

gostar'iamos de ser executados?
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o SR. OEPUTAOO OENISAR ARNEIRO - Quer dizer

que, quanto ã informação do financiamento das minas, houve.

realmente esse. financiamento?

o SR. DEPDENTE(Josê Botafogo Gonçalves)- Cer

tamente. Fez parte de um acordo do Ministerio das Minas e

Energia.

o SR. OEPUTAOO DENISAR ARNElRO - Tem V.Exa. i

deia de em quantos milhões de dõlares importou es~e finan

ciamento 1

o SR. DEPDENTE(Jose Botafogo Gorrçalves)-Tenho

sim, senhor. Cento e setenta e dois milhões de dólares.

O SR. DEPUTADO DENISAR ARNEIRO Quanto ã mi-

nha primeira pergunta. conseguindo abalizar a coisa. tra

rei ã Comissão de Inquérito, para que ela. então. faça uma

investigação sobre isso. Era o que tinha a adiant..ar.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado}

Não havendo nenhum Sr. Deputado inscrito. quero formular

umas duas ou três perguntas ao Sr. Embaixador. O Sr. Etrlbal

xador responde pela Secretaria de Cooperação Econômica

Tecnica Internacional. A mi nha primeira pergunta é a se

guinte: que criterios utiliza a Secretaria de V.Exa. para

il adoção de prioridades a projetos que tenham interesse e~

trangeiro. ou submetidos a bancos estrangeiros inscritos rE.

Brasil ?

D SR. DEPOENTE(Josê Botafogo Gonçalves)-

concessão de prioridades em projetos de interesses estran

geiros não ê competência da Secretaria de Cooperação EconQ.

.ica e Tecnica Internacional do Ministerio do Planejamento

e sim da Secretaria de Controle das Empresas Estatais, no

caso dos projetos de empresas públicas. ou da SAREM. Secr!

taria de Articulação dos Estados e Municipios. no caso de

empréstimos ou projetos solicitados pelos Estados e Munici

pios. Isso tradicionalmente. Agora. inclusive foi criado

um órgão novo chamado COMOR. que tem uma atribuição mais

ampla. Talvez V.Exa. me permita •• :para responder melhor a

esta pergunta. direi quais são basicamente as competências

da Secretaria de Cooperação Econõmic:a e Tecnica InternaciQ.

nal. Temos uma área de coop"ração técnica. Es'sa ãrea coor-

dena. junto com o Ministerio das Relações Exteriores. os

projetos de cooperação tecnica recebidos do exterior de

fontes nacionais externas. como cooperação têcnica alemã.

francesa. japonesa ou de órgãos multilaterais. como o Pr2.

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento.OEA, PNUD.

Tambem coordenamos. junto com o Itamaraty,' a cooperaçãotêE.

nica que prestamos aos países em desenvolvimento. Esta

uma área muito importante e de importância crescente. São

projetos de cooperação técnica que. fazemos na America Lati

na e na }\frica. sobretudo de expressão portuguesa, mas ta,!!!

bem de expressão francesa e inglesa. Há uma outra competêE,

cia que 'ê aquela de coordenar as negociações dos emprésti

mos do Banco Mundial e do Banco Interamericano. Sob esse

ponto de vista. o envolvimento da SUBIN ê bastante profun

do. porque. sendo a SEPLAN o õrgão que globalmente orienta

a política econômica do Pal's e define as prioridades e os

orçamentos. então. a SUBIN serve de porta-voz da SEPLAN jun

to ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano para definir

as prioridades com relaçio às áreas de setores que serão

financiados por essas instituições multilaterais: área de

energia, de transportes e de desenvolvimento rural integr!.

do~ Então essa ê outra responsabilidade da SUBIN. negociar,
e coordenar a negociação junto ao Banco Mundial e ao Banco

Interamericano. Há uma terceira área de assessoramento

todas as comissões mistas. negociações bilaterais com paí

ses estrangeiros em ~rea de comércio ou em ãrea de negoci~

çio financeira. como. no momento. negociação no pla no do

Fun.:io· Monetãrio ou do Clube de Paris. No caso' do Fundo Mo

netirio, meu envolvimento 'é muito indireto, quase nulo.

no Clube de Paris um pouco mais envolvente. pela experien

ela que acumulei na França. e pelo conhecimento que tenho

do ,Tesouro Francês. que e o coordenador do Clube de Paris.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)

Outra, pergunta: e falso ou verdadeiro que a SUBHI tenha

preciado. aprovado ou votado favoravelmente a projetos que

não se j'ustificavam economicamente com o propósito funda 
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O SR. DEPOENTE(Jos. Botafogo Gonçalves)-

falso. Interviemos em várias negociações e obtivemos. e1'e

t.ivamente, recursos que ajudaram a financiar o déficit da

balança de pagamentos. Todos os projetos envolvidos nessa

negociação faziam parte dos programas das empresas publ i 

tas interessadas - projetos na área da ELErROBR~S. proje

tos na área dos Ministerios dos Tra.nsportes. projetos em

vãrias áreas. todas elas fazendo parte do programa. Não d~

finimos na Secretaria do Planejamento. nem na SUB IN. que

projetos serão negociados. Isso e da competencia ou do ou

tro Ministério ou da empresa publica especlfica. Utilizãv.!

mos esse projeto para. então. fazer operações que permiti

am ao mesmo tempo o fi na nciamento do proj eto. o fi na ncia 

menta da indústria nacional e o financiamento do balanço

de pagamentos.

O SR. PRESIOENTE(Oeputado Alencar Furtado)

V.Exa. participou de alguma forma da ~provação do Projeto

da HidreHtrica da ~gua Vermelha 1

SR. DEPOENTE(Josê Botafogo Gonçalveo;)- Não.

Nesse tempo eu não estava no Ministerio do Planejamento.ê~

tava no Itamaraty.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado} 

Tem V.Exa. conhecimento de que algum funcionãrio ligado ã

ãrea da SEPLAN tenha participado ou sido comissio.nado. por

operações financeiras realizadas no exterior pelo Brasil ?

O SR. DEPOENTE(Josê Botafogo Gonçalves)- Não

conheço.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado} 

V.Exa. sabe se os Srs. Andrade Pinto e Villar de Queiroz

são assessores do Mi nistro do Planejamento?

SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves}- Não.

senhor; não são assessores. Mas o foram em momentos dife

rentes. O Ministro Villar de Queiroz foi asse'ssor interna-

cional do Ministro Delfim Netto. enquanto Ministro da Fa

zenda; enquanto Minis~ro do Planejamento, não.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado} -

Poderia fixar a data desse assessoramento?

o SR. DEPOENTE(Josê Botafogo Gonçalves) 

Ministro Delfim Netto foi Minist!'o da Fazenda de 1974

1977.1978. S. Exa. foi Ministro da Fazenda do Presidente

Costa e Silva e do Presidente Mêdice e não me lembro se

durante todo o periodo - assim de cabeça. a data exata não

tenho - mas durante boa parte do per10do o Ministro Vil1ar

de Queiroz era o Chefe da Assessoria Internacional de S.

Exa. na área da Fazenda.

o SR. PRESIDEN1E(Deputado Alencar Furtado} 

Para concluir a última pergunta, louvando-me na pergunta

aparte do Deputado Fernando Santana. Nas moratõrias vivi

das pelo Brasil. houve alguma declaração de guerra ou sen

tido de gUerra interno ou externo em razão delas?

o SR. OEPOEHTE(Jose Botafogo Gonçalves} - Não

sou economista e conheço mal a história das inadimplências

brasileiras no passado. mas não me lembro de nenhuma fase

em que o Brasil Se tenha recusado a discutir e a negociar

com os seus credores. Teve dificuldades de pagamento. sem

pre renegociou. reescalonou a sua divida e. com isso. evi-

tou consequ'éncias piores que teriam advindo. se tivesse

rompido naturalmente as suas negociações com os seus cred.2.

res. Creio que. quando me referi, aqu.i às dificuldades e 

quivalentes a um estado de guerra. estava referindo-me

imposição unilateral. sem negociação. de condições de pag!,

menta da d'lvida. Acho esse um risco muito grande e conti 

nuo afirmando que 'é uma medida de carãter muito sêrio que

deveria ser avaliada com toda a seriedade. para se ver se

justifica ou não. Não ê uma questão só de boa vontade ou

de uma jogada "vamos tentar para ver como e que dã". Acho

que isso ai e mais profundo e acredito ate que mereceria

um debate mais prolongado. por gente mais competente. Tal

vez, permita-me. um pouco fora da minha competência suge

rir que a Comissão Parlamentar de Inquerito debatesse que

~onsequências poderiam advir dessa declaração de morató

ria. trazer exemplos históricos de outros palses que estão

vivendo situações semelhantes. que países adotaram esses

sistemas e que consequências estão tendo nas 'suas ecnnomi·

as interna s. Is so certamente seria altamente i1 ustra tivo •

Setembro de 1985

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)

V.Exa. sabe se o México adotou este comportamento recente-

mente ?

o SR. DEPOENTE(Jos. Botafogo Gonçal~.. )- Não.

O Mexico sempre negociou e negocia com o Clube de Paris.já'

negociou com os bancos privados e negociou um acordo com o

Funda Monetário Internacional. que está sendo rigorosamen-

te cumpri do.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado) -

Tem V.Elta. algum outro esclarecimento a prestar ã Comis-

são?

o SR. DEPOENTE(Jose Botafogo Gonçalves)- Não.

só quero Olgradecer pela oportunidade que me deu e espero

que as. minhas informações tenham sido de a 19uma forma ú-

teis a Comi ssão.

O SR. PRESIOENTE(Deputado Alencar Furtado)

Valho-me do meu tempo para ceder a palavra a V.Exa •• Depu

tado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Quero info!:

mar a V.Exa. que. em 1930. o Brasil 'Suspendeu o pa-gamento

da dlvida e só voltou a esta bel ecer outros cronogramas de

pagamento em 1934. No dia. se não me engano, 7 de feverei

ro de 1934. foi. apresentada uma exposição de motivos do Mi

nistro Osvaldo Aranha dando novo escalonamento da dTvida.

conseguindo inclusive reduzir de 39 milhões de líbras es

terlinas, naquela 'época. a dlvida externa. recebendo os b.[

nus da Casa Rotschild liquidados. Esta' foi uma declaração

realmente de que o Pa15 não iria pagar durante algum per,!!.

do. enquanto não conseguisse restabelecer a sua economia.

Isto OCorreu em 1930. e só em 1934 o decreto foi bi1ixado

estabelecendo prioridades e prazos para o pagamento da dl-

vida.

o SR. PRESIDENTE(Deputada Alencar Furtada) 

Tem a palavra V.Exa •• Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY- An-

tes de encerrar. Sr. Presidente. enviei ã Mesa proposição.

de convocação do ex-Presidente do Banco Central Carlos Ge

raldo Langoni para explicar as razões de sua demissão

po~que se recusou, em maiores detalhes. a assinar a carta

ao FMl. Tambem para esclarecer operações externas: relaci.Q.

nadas ao Grupo Coroa-Brastel. às RQgociações com o Leste

europeu. bem como a sua. anãl ise sobre a questão toda do

endividamento externo do Brasil.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado)

Era m materia que iria submeter ã Comissão, como faço ag.2.

ra. Em discussão a proposição do Deputado Eduardo Marara,:",

zzo Suplicy. pedindo a convocação do Sr. Carlos Langoni.

pelas razões que acaba de arrolar.

SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi

dente, temos já elaborado um calendârio que. se não me f,!.

lha a memária. estã desde o mês de setembro até o dia

de outubro. Preva 1eceu. no espírito da Comi ssão. primei 1"0

convocar pessoas que pudessem expor os problemas com mal

or amplitude e que. de certo modo. dessem ã Comissão sub

sldi,os para que ela se capacftasse melhor a .uma investig.!

ção mais objetiva. Se houve alguma vaga ou desistência de,!

ses Jã convocados ate o dia 6. creio que nós deveremos o.!:!,.

vir o Sr. Langoni. r importante que ele seja ouvido. mas

acredito .que a oportunidade de ouvi-lo sel"'á melhor para

esta Comissão na medida em que outros nos deem elementos.

para podermos. objetivamente. - digamos assim - inquirir

o Sr. Cãrlos Langoni. que e um individuo altamente prepa

rado# dentro da especialidade dele. e que, se não tiver

mos uma boa assessoria e muito boas informações, vamos

aplicando aqUi uma expressão baiana - ser enrolados.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Deputado Genebaldo Co!"reia.

O SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - (fora do

microfone) - inaudlvel.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) -

Quero dar a conhecer à Comissão que o Deputado Fernando 

SOlntana fez menção aos que jã estão convocados •••Vou ape

nas nominá-los e dizer as respectivas datas para as quais

eles estão convlJcados a comparecE!r a esta Comissão~ dia 15

de setembro - Cel. Raimundo Saraiva e o economista Décio

Munhoz. A Comissão vai fazer um esforço muito grande para
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SecretÃri a

'disciplinadoras da Nação brasileira. Quanto ao carãter de

lfngua francesa, falar a llngua francesa. Para isso, eu,

as

eu

"O

normas

reser-

le9is-

sua di fusão,

ainda ontem, o jornal

uma corporação. A legislação penal brasileira são

mento 1ã ~ na mi nha mi ssão,

gãos de imprensa deste Pais.

sigilo de qualquer documento, seja entendido por

vado. secreto ou ultra-secreto, existe hoje. pela

'flue servia na Região Amazõnica, me .desloquei. para Brasília

e aqui fui submetido a uma fase de treinamento e ·~infOrm1!.

,ções, inclusive na Escola Nacional de Informações.~

nuais que eu recebi, pelos quais m.e deveria pautar lã. na

minha função, são confidenciais •. Os a!fsuntos de que

providênCias cabiveis não compete tl quem elaborou acompa

nhar. Cada um faz a sua parte. Então, toda a document!,

ção que eu elaborei na França, na função de Adido Mili-

tar, tinha carãter sigiloso e foi remetido neSsas condi-
ções para o Ministerio do Exército, a quem eu está:v~ v~.~

culado. ~
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Antes de conceder a palavra aos Srs. Deputados, quero fa

zer chegar ao depoente o convencimento désta Presidência

acêrca do assunto. O ROf. e um regulamento disciplinador de

Estado de S. Paulo" trouxe uma resenha desses fatos. vã-

rio~ outros .jornais, anteriormente. deram notrcia, como

vãrios cidadãos, inclusi~e civis e milihres~ têm conve!.

sado sobre esse assunto, trazendo subsfdios sobre o mes-

mo. Com eSsas consider~ções, ilustre depoente, quero di-

zer que, na qualidade de Presidente desta CPI, ou seja~ co

110 o juiz da instrução ou dessa investigação, essa matéria,

r para nós, quebrou o sigilo a que V. EXil. se referi~ esta,!!.

do, portanto, descaracterizada de.ssa natureza, ate~

por outros informes que possuill)o-s, V. Exa. teria coleto!.

do parte dos informes prestados ã vista de quatro QU cin-

co pessoas, que lhes prestaram informações. Com essas con

sidet:ações, concedo a palavra ao Relator da. materia para i

.niciar a inquirição.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Hery) Sr.

Coronel, entre os relatõrios, informes e informações 'que

enca.inhava para o Exet:eito~ V. Sa. encaminhou algum are!,

peito de concessões de fin:J,neiamentos~ por bancos fran

ceseS, pa~a a Hidreletrica de TucuruT?

O SR., DEPOENTE (Raimundo S~raiva Martins) -

Há sete anos que eu tenho sido rondado pela imprensa '. que,

por sinal, tem sido compreensiva. e muito correta no seu

procedimento, 'sendo abordado sobre esse assunto. Entio. d!,

pois de sete anos que se fala no tal "Relatõrio Saraiva" 

dDculQent~ batizado possivelmente pela imprensa - eu admi-

deveria tratar na França seriam aqueles essencialmente li

gados ao Exército frances e deviam ser tratados em carãter

sigiloso. Dependendo da sua importânl!ia, eles seriam re

servados, confi denei ai s, secretos e ul tra-secretos. Quanto

ã documentação que O Adido ela~orava. ele devia elabo

rar essa documentação baseado em inform'ações ostensivas. J!,

mais seria permitido que ele fizesse averiguações. Exclusi

vamente os tens i 'Ias, mediante 1eituras ~ conversas, consul

tas e nada mais. Uma vez de posse das informações necessã

rias, elaborava um documento que poderia se chamar informe

ou informação e. ainda, relatório de informação com carãter

sigiloso" conforme disse, reservado, confidencial, secr!,

to ou ultra-secreto - e o remetia .paril a autoridade militar

competente aqui ~ no Brasil. t: vedado, pelos regulamentos

militares, ao que elabora documento de caráter sigiloso fi

car com vias desse documento. E .também é vedado. e fica s!!.

jeito às penas da lei, ~~pessoa que elabora documentos si

gilosos, depois, dar-lhes difusão. Não compete a quem e

labora os documentos difundi-los. Eu elaboro um docu-

lélção brasileira. pela jurisprudência dos Tribunais, o se-

, guinte entendimento:' este carãter'pode ser descaracteriza

do pelo juiz instrutor da matéria a ser por ele analisada.E

esta CP! excede ate. de valia e de valor o julgamento co

mum dos jUlzes de instrução, po~que estã representando

Câmara dos Deputudos e o interesse nacional 'a ser investi

gado. A par disso, quero dar conta ã Comissão das dili-

gências por nós efetuadas cautelarmente. E que houve dif!:!,

são das.ta materia.-objeto da informação pnestada pelo de

poente) então. ao Ministêrio do Exercito por parte dos õr-

Declaro aberta esta reunião e solic'ito ã Sra.

proceder ã leitura da ata da sessão anterior.

Ir lida e aprovada, sem restrições a ata da

O SR.PRESIOENTE (Deputado Alencar Furtado) -

7' REUNIÃO, REALIZADA EM 15-9-83

e outros que possa a Comissão requerer. Muito obrigado. E.,2,

tã encerrada a sessão.

Depoente: RAIMUNDO SARAIVA MARTINS
Coronel de Reserva do Exército

sessio anterior.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Passa-se ã leitur~ do expediente.

'(Leitura do Expediente).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furthdo)-

Esti'l. Comissão tem a honra de receb~r hoje o Cel. Raimundo

Saraiva Martins, figura de' relevo e de prestrgio nacional

e hoje de grande nomeada, tendo em vista sua participação

em d.eterminados ,episõdios que interessaram e interessam

Nação brasileira. S. Sa. e detentor de um curriculum vitae

farto de valor e altamente qualificado. Possui formação mi

litar, pois formado na A.cademia lHlitar de Agulhas Negras,

Arma de E$l-9C'nharia. na Escola de Aperfeiçoamento de Ofi

ciais do Comando do Estado-Haior do Exercito; curs'O ~ d!!!

Administração no Ensino Unificado de Brasilia, Inform~

e Des.envolvimento Organizacional, também na Universidade de

Brasllia e vãrios estãgios na ire·a. .civil e .militar. Foi

cadete em 1944, sendo hoje Coronel. Possui vãrias condeco-

. rações: Merito Militar, Medalha Militar, Medalha do Paci-

ficador, Bronze do Governo Italiano e H.onra. Nacional do

.Mérito da França. Prestou ser,viço em vãrias • organizações

militares -e desempenhou outras ~unções em vãrios Estados.

sobretudo na ãrea de Engenharia. ComO o seu curriculo

muito grande, estou procurando resumir ao mãximo, ficando

no essencial. Na Chefia do Estado-.Maior do 29 Grupame!!.

to de Engenharia de.Construção, coordenou os trabalhos de

batalhões de engenharia na Transamazõnica. Foi Adido Mi-

litar na França, quando teve oportunidade de conhecer com

detalhes toda'a extensão do sistema ferro"'iãrio da Frllnça e

do Metrô de Paris. Nos Estados Maiores, reslizou ·:.>estudos,

planejamentos e trabalhos isolados e em grupos. de caráter

militar. Na chefia de gabinete da Diretoria de Obras

Cooperação assessorava o Diretor, .n,o cargo dê General-de-D!

visão. Foi Assistente-Secretãrio do Ministro-Chefe do Et~FA.

No cargo de General-de-Exercito, asseSsorava o Ministro dos

~ssuntos do Estado-r~aior vinculado às três forças singul!

res: Marinha~ Exercito, Aeronãutica. E. por ultimo, exer

ce funções de Diretor-Administrativo em cooperativa habita-

cional. Fala francês e espanhol e visitou vãrios países

em funções exercidas mediante nomeação. por decreto. do

Sr. Presidente da República: no gabinet~' do Serviço Nacio

nal de Informações, Adido Miii'tar na França, sUP1~n~ do

representante do Ministerio do Exercito no Conselho~

nal de Transportes, n~ Estado-~ilior das Forças Armadas, fu.!!.

ção de Assistente e Secretirio' do MinistrO-Chefe do EMFA.

Há vãrias referências elogiosas ã :,ua folha de serviços. E~

ta, a fi,gura que hoje aqui comparece para. prestar depoimen

to, nesta Comissão, sobre assuntos que interessam ã nossa

investigação. Esta Comissão. Sr. Depoente, louva-se e ori

enta-se pelo Cõdi90 Penal e Código de Processo. Penal. Os

seus trabalhos se estribam neles, alem de subsidiado por l!.

gislaçio especial que rege a matéria. Por isso. peço' aos

presentes que se levante.m para assistir ao compromisso do

depoente, de di rer a verdade, sob as penas da 1ei. '

D SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) 

faço, sob palavra de honra e sob as penas da lei ~ a promes

sa de di zer a, verdade do que soúber e do que for perguntado.

~R. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ,

Concedo a. palavra. ao depoente.

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) -

EXllos. Srs. Deputados, demais presentes, em 1974 fui de-

signado pelo Governo brasileiro para desempenhar a função

de Adido Militar do Exercito na. França. Assumi essa função

ea abril. de 1974 e passei a mesma para o meu substituto ell

.aio de 1976. Para exercer essa função, havia necessidade

de Uma preparação previa, inclusive o aperfeiçoamen.to da

entanto, como se trata de uma questão crucialmente vivida.

hoje, pela sociedade brasileira. como tambem ê função des

ta Comissão Parla"1entar de Inquerito trazer a publico in

formações que podQm mudar a própria conduta da sociedade

brasileira, que podem alterar - quem sabe? - o rumo dos

acontecimentos políticos em nosso Pais, acho que devemos

prestar este serviço ã sociedade brasileira e a Nação

trazer aqui informações no momento em que elas são tatica

mente importantes. em que elas têm a sua oportunidade poll

tica, que é quando o Brasil trata de assinar a Carta de In
tenções ao Fundo Monetário Internacional. Portanto e uma

convocação extremamente pertinente com os objetivos desta

Comissão. Por isso, g~staria de apoiar a proposta da conv.Q.

cação imediata do ex-Presidente do Banco Central. CarloG

Langoni. e submeter a V,Exas. esta proposta.

O SR. PRESIOENTE(Oeputado Alencar Furtado) 

Dificilmente esta convocação poderã ser imediata,- em razão

dos que jã foram convocados por esta CPI. Tenho aqui,ainda

a c onfirmar, a data de 27 de set~mbro, Deputado Fernando

Santana, depois da audiência a esta Comissão, dos Profess.Q.

res Paulo Davidoff e Paulo Nogueira Batista. economistas.

Lauro Campos e Decio Munhoz e do Cel. Raimundo Saraiva.po!

que n,fio conseguimos ainda o endereço exato da Sr. Antonio

Ermirio de Morais para a necessãria convocação. Considerall

do praticamente o empate da posição da Comissão, não ouvi

mos ainda o nosso Relator. No entanto, considerando a ex i.§.

tência des.se 27 de setembro. que ê uma data intermediária

ã proposta formulada, se V.Exas .concordarem, seria feita a

convocação para o dia 2.7 de setembro. (Pausa}. Então~ de

termino ã Secretaria que tome as devidas providências para

que seja convocado o SI". Carlos Langoni nessa data. Sr. E!!!.

baixador, esta Comissão foi honrada com a presença de V.

Exa.,que trouxe subsldios valiosos aos seus trabalhos •. A

Presidência dos trabal hos agradece o seu comparecimento e

não s.e escusa de solicitar, reiteradamente. o cumprimento,

dos compromissos contraldos por V.Exa.,nesta Comissão, de

fornecer-nos os elementos solicitados pelos Srs. Deputados

o SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Concordo com

argumentação do Deputado Fernando Santana. homem bastante

judicioso e extremamente raz~ãvel nas suas ponderações .Tal

vez, pela primeira vez. irei discordar de S.Exa., com todo

o respeito, porque entendo que a vinda do ex~Pre!>idente do

Banco Central tem a sua oportunidade neste momento. As no~

ticias dos jornais nos dão conta de que, possivelmente ne~

ta semana ainda - e esta e uma declaração feita pelo pró

prio Ministro da Fazenda. Sr. Ernane Galvêas - D Brasil dê

a conhecer a sua nova Garta de Intenções ao Fundo Monetá

rio Internacional. Obviamente, isso ,está estreitamente li

gado com a questão da dTvida externa: o Sr. Carlos Langoni

não sã por ter sido Presidente dp Banco Central, mas tam

bém porque fez uma declaração explicita de que se retirava

do seu cargo por não concordar com o conteúdo dessa Carta

de Intenções, por entender que ela seria extremamente dang,

sa ã sociedade brasileira, de um lado, ou, então, se não

cumprida, seria uma quebra de palavra junto aos setores e~

terhos com os quais o Brasil está negociando., Entendo que

e da maior oportunidade esta convocação, embora eu. em te

se, concorde com o Deputado Fernando Santana em que tenha

mos que ouvir os economistas e os empresários, que nos of~

recem um maior lastro de informações. para que possamos a!

senhorear-nos, com mais clareza, de uma visão ampla e gen~

rica dos fatos atinentes ã divida externa brasileira. No

ouvir dois depoentes, daqui para a frente, às terças

quintas-feiras, para darmos cabo ã nossa tarefa, para que

em termos desta investigação, seja muito ampla a sua dime,!!

são. Então, vamos convocar para terça-feira e quinta-feira

de cada semana, dois depoentes. No dia 20, o economista la,!!

ro Campos. Estas aqui são já as convocações ultimadas, co,!!

fir~adas, sem problema. Dia 22 de setembro, P,rof. Paulo O!.

vidoff e Prof. Paulo Nogueira Batista Junior. No dia 27 de

setembro, Antônio Ermlrio de Morais e o Embaixador Rubens

Barbosa. Dia 29 de setembro, Benedito Moreira. Dia 04 de

outubro, Madeira Serrano e o jornalista Helio Fernandes.P~

ra o dia 6 de outubro, temos dois nomes ainda não convoca

dos: Srs. Olavo Setúbal e Inácio Rangel. Ate aqui. ontem.

foram estudadas as convocações por esta Comissão, por isso

dou a todos conhecimento das mesmas.
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to a existencia de um documento que fale sobre transações

não fi da minha atribuiçã'o 'revelã-lo. Quando elaborei esse

documento, desempenhava, conforme jã disse, a função de A-

relatório w V. Sa. ouviu alguma vez refet-ências a ;roblemas

de comissões recebidas por brasileiros. no caso desse fi

nanciamento para Tuc~ruT e também ·a respeito de outros fi-

porque os outros companheiros vão comnçar a interrogar V.

Sa. Assim, eu não quero me estender com outras perguntas ••

Faria apenas um,:- Os jornais noticiaram que a empresa Col-

pres-meia. onde V. Sa. trabalha hoje. estaria sofrendolIguananciamentos, como, por exemplo, a Hidreletrica de

atualcoaerciais, mas o seu conteúdo, a sua existência

'tando em paz de cspirito e perfeitamente realizado· den-

dido MilHar, e, nestas condições, eu estava sujeito

regulamentos mi 1 itares. hoje, estand~ na reserva,

aos

es-

Vermelha? V. Sa, alguma vez. na. Embaixada, ouviu algum ti

po de comentãrio em torno desses assuntos?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins( -

sões desde que saiu nos jornais a notlcia de que V. Sa. i

ria. depor nesta CPI. ~ verdade?

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alenca.r Furtado)-

o SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Nery)

. E.baixada onde desempenhava a minha função. Poderia fi-

car: ou não. Dependia da importância do documento. Eu pód!:.

~ia mandar uma via para o Brasil e lã deixar apenas uma r,!:.

ferêncfa ao. documento que foi remeti do para o Brasi 1.

o S.R. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) -

~ como eu Jã disse: admito a existência do documento. litas

eu adianto somente isso, não me compete explanar a sobre

esses documentos. quando existe autoridade competente para

Co,:oneT, no caso exato do "Relatõrio Saraiva", V. Sa. se

lembra se ficou alguma cópia na Embaixada ou alguma ref!

rinda na Embaixada, ou se veio ap?nas uma cópia. para o seu

supe~iorl par~a o õl'gão ao, qual V. Sa. devia mandar o rel,!

tõri 01

não

con-

pa.ra.

boato

função

que aconteceu com a financeira foi um

sabe V. Exa. do apreço e: do respeito que tenho pela

administração, que; pelo que vejo nobre Presidente,

sidente, respeito-o. e a minha m'issão e a minha

Eu creio.

o SR •• RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

Não, (lU fiz a õltima pergunta.

Se o Deputado Jorge Arbage quiser usar da palavra

questão de ordem, pode fazê-lo.

têm nenhum vlnculo com os problemas relacionadoFcom a dfvi

da ext~rna e muito menos com os assuntos lig.ados ao FMI.

Era o registro que qucl'ia fazer, data~ ••• pouco

me interessam as risadas,~ porque cumpro o Regimento, Sr.Pr!

depoe~te fi casse restri to- a responder assuntos per~en.te$

ã competencia exclusiva da Comissão. que não pode fU~

nenhum. desses pressupostos, sob pena de ser inquinada a

tnanhã de uma Comissão que nio quis realmente cumpr'ir a sua

finalidade. Então, data venia do respeito que tenho pela

inteligênch do eminente relator, aqui estamos para saber

exatamente as causas do en'dividamento externo e as conse-

'quencias do acordo com o FMI. 'porque e um assunto que in-

teressa, como disse V•.E~~ •• a toda a Na{io, mas na verda

de o que se procurou inquirir foram fato's que nio têm nenh!!;

ma correl ação com esses pressupostos que deram ori gem

constituição da CPI. De outro lado~ o emi,nente depoente e,!.

tã absolutamente cO'r'reto quando não procura, mesmo na re

serva. vulnerar os regulamentos a que ainda estã sujeito,

sob pena de s.ofrer as consequên~ias disciplinares. Não p~

demos. portanto, insistir em que ele revele fatos da sua

Muito obrigado.

O SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente,

O SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - Agradeço

deferência de V. Exa. e vou aguardar.

O SR. DEPOENTE (R'"aimundo Saraiva Martins) -

O SR. 'PRESIOENTE (Deputado Alencar Furtado)-

o SR •.RELAtOR (Deputado Sebastião Nery)

Mas V. Sa., como dirigente desta financeira, tem ideia se

esse boato criminoso surgiu por acaso - os boatos crimino

sos nunca surgem por acaso - ou se foi urna forma de fazer

uma pressão psicológica, financei'ra, comercial ou política

em cima de V. Sa. ou então em cima da própria Colméia?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) -

Mao creio que isto tenha acontecido. que esta fosse a in-
tenção.

duta retilinea com que V. Exa. se conduz na Presidência de~

~es trabalhos.

cionando com todo o seu vigor.

O SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - !las e de no~

so dever resguardar esse respeito e essa autoridade, esten

dendo-a para a prõpria instituição parlamenta.r. Estou aqui

com o Requerimento nQ 8/83, que diz o seguinte: ·Sr. Pre-

sidente. em conformidade com o que dispõe o art. 37 da

ConsÚtuiç'ão Federal, combinado com a Lei 1.579. e noS te,!.

'mos do dhposto nos arts •.. 36 e 38 do Regimento Interno da

Câmara. requere.os a V.. EXila seja.' constitulda Comissão Pa::.

lamentar de Inquerito destinada a apurar as causas e co!!,

sequêncial'> ~o elevado endividamento brasileiro e a ação das

multinacionais e seus privilegias, ressaltando-se ãs re

centes negociações com o Fundo Monetário Internacional, d!,

vendo a mesma concluir seus trabalhos em ••.• ". Queria pe

dir a V. Exa .. em abono da instituição parlamentar. que

O SR. RElATOR (Oeputado Sebastião Ner~

bora não esteja inteiramente satisf.eito. quero encerrar as

lIinhas perguntas. po-rque os outros companheiros de' Comi,!.

são irão fazer as que nio fiz. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra o Deputado Jorge Arbage, 'para uma questão de

ordem.

criminoso. e o Sistema Financeiro Habitacional, dando pro

va da sua !>olidez, superou a dificuldade e hoje estã fun-

vin-

exata-

experi -Coronel. V. Sa. imagina que urna funcioniria com

dado essa resposta intenCionalmente, para evitar

que o Adi do do Exerci to jã ti nha tdo embora, ti nha

mente o contato da pessoa que procurava V. Sa:?

O SR. PRESIOEIITE (Oeputado Alencar Furtadoj

A Presidência não permite interrupção nas inquirições. Tra

ta-se de norma regimental·e será adotada para todos os mem

bros desta Comissão.

ência intern'acional, que saiu de uma Embaixada em Londres e

assim, ~ ponto. de não saber se o A.dido Militar do Brasil e,!

tava de serviço em Paris? , Ou por a.caso ela não poderia ter

foi trabalht\r numa Embaixada em Paris, seria tão

do para o Brasil. quer dizer, o relacionamento era tão p!

queno que ela nem sabia se eU estava na França ou se est.!

va no Brasil, e eu estava na França.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) -

Não vejo ligação para que ela desse essa informação nega-

tiva. Não 'vejo motivo.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião lIery)

Co~onel, a ul tima pergunta ••• Eu. aHãs, teria várias

tras perguntas a fazer. mas e evidente que, como .~ Rela:

tor, nio me sinto no direito de fazer tantas pergunt~

O SR. OEPUTADO JORGE ARBAGE - Quero pedi r a

v. Exa .••

De:ntro da Embaixada Brasileira eu nunca ouvi esses comen-

tãrios. Agora, uma vez, numa reunião lã, de uma data na-

cional de um pals que não estou le~brado qual foi. eu ou-

vi um cidadão lã falando num tal de aMonsieur dix paul'"

canta. Eu não sei a que ele se referia. Mas não perguntei

e tambem; devido ã função que desempenhava, a de Adido Mi

litar, dificilmente - se ê que havia essa. conversa - che

gava a mim, assim, nas conversações. rotineiras.

O·SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

Coronel. ao ouvir falar no "Mister dez por cento ll
, V. Sa.t!,

ye alguma ideia, na hora, de quem poderia ser?

O SR; DEPOENTE (Raimundo Saraiva M~in5~ ~

Eu não 1i guei essa expressão a nenhuma pessoa. ~

O· SR. OEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente.

O SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - r para orde-

Prossiga.

pela ordem.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Enquanto estiver investigando, não concedo a palavra. Em s,!:.

guida, terã a palavra V. Exa.

O SR. DEPUTAOO JORGE ARBAGE - Mas pela or-

dem V. Exa. não pode •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Em seguida terã a palavra V. Exa. No curso da inquirição

e. regimentalmente proibida qualquer interferência.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - A palavra pe

la .ordem e concedida a qualquer momento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

nar os trabalhos.

O SR. PRESIOENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Peça ã Secretária que informe ou, então, V. Exa. se so-

corra. Continua com i1 palavra o Relator.

SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

'Sr. Coronel, apenas mais duas perguntas. Quando t.r~lhav~

lia Embaixada. quando et"1! Adido Militar na Embaixada,~

'LdSO V. Sa. !>oube que lã trabalhava - ou a conheceu? - uma

senhora que fazia parte do secretariado da Embaixada do

então Embaixador, uma senhora chamada Harisa Tupinambã?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins)

Os gabinetes dos Adidos Militares ficav,am um pouco separ!

.dos do resto da Embaixada. e, 'por vezes, eu encontrava essa

senhora. Não tinha contato com ela, ta.nto assim que uma

vez, quando uma autoridad~" francesa queria falar com o A-

dido do Exercito, não pôde falar, porque ela mesma disse

na

Mas

mim

pe-

che-

subst!

isso. E também lembro. por exemplo, que, quando se

preenao' apenas, embora em termos l.egais não aceite.

tro do meu Exército, não irei, desta tribuna', atirar

dras no meu Exercito e dizer coisa que não compete a

dizer •.

meus devem .ter sido destruidos pelo Adido que me

tuiu.

.de ou não. uma' cõpi a no cofre forte do Adi do IH 1itar

o SR. RELATOR (Deputado Sebasti'iio Ue~) ....

Coronel, em geral era enviada uma sô cõpia desses ~~
~ôrios ou eram enviadas várias cópias para vãrios destinatl

rios e para vãrios órgãos?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Mar.tins) -

Os documentos ehborados pelo Adido Militar poderiam ser

informes, informações e relatórios de informação. Esses

'documentos eram remetidos, um~ via unicamente, para o Mi-

nisterio do Exercito. Quer: dizer, dentro do Hinisterio do

Exér:cito, ao órgão ao qual eu estava vinculado, que era.

Estado-Maior do Exercito, co ficava, dependendo da --;ecessid!

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

Coronel. quanto ã questão do sigilo. o meu entendimento fi o

do Presidente desta CPI, o Depu(ado Alencar Furtado. Ha.~,

de qualquer forma. compreendo a posição do Sr. Coronel de

entender qu~ compete ao seu superior. compete ao Exerci

to a divulgação do "Relatorio Saraiva" e não a V. Sa. Co!!!.

'queria fazer algumas pergttntas, não a respeito exatamente do

conteiido do relatório. Por exemplo. o jornal 110 Estado de

são Paulo", na brilhante materia de ontem, dizia que V. Sa.

participou-e ai não faz parte do conteúdo do relatõrio - de

uma reunião social, E, corno reunião social. havendo mais

.de quatro, cinco ou seis pessoas, evidentemente não e uma

reunião sigilosa. Não ~e trata, então, do sigilo do rel.!,

tório em si. V. $a. participou de um jantar com os tambem

funcionários da Embaixada, Guy Vasconcelos e Fernalld~

toura e com o Diretor do "Banque Credit Commercial ll ~

France, o. Sr. Jacques de Brois~iard?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva HaJ;"tins) 

Sem atentar para o juramento que eu fiz. não participei.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

Coronel. V. Sa. disse que fazia os rela.tõrios ã base de i.n.

f~rmações explíci tas. de coisa!, expl i ci tamente comuni cadas.

V. Sa. ouviu dentro da Embaixada ,- e. no caso,· eu faço

pergunta fora do relatório, fora, vamos dizer, do sigilo do

ga-pelo menos e isto que' rotineir:amente acontece w eu pe-

ço licença ao Estado-Maior do E~e~cito para incine"r~ o.-s

arquivos do Adido que saiu. não precfso nem fazer ~

gem da documentação. posso incinerar, destruir e ma!!,

dar um documento para. o Brasil diz.endo que todos os do-

cum~ntos' de carãter 'sigiloso que estavam em meu poder e que

'não eram controlados,foram destruldos.

O SR. RELATOR (Deputado 'Sebastião Nery)

.Coronel. V. Sa. tomou essa providência? V. Sil. pediu a i.!!,

cineração do "Relatõrio SaraivaM ou não?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) 

Eu destruí uns documentos do Adido anterior. Os documentos
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te interessado, dentro ,dos preceitos do endividamento ex-

'não, se afastilm.da lei. Era o registro que desejava fazer,

para dizer tambem ao depoente que não esta obrigado, em n!.

jetivo a que se propôs a CPI foi apurar as causas e con-

sequênci as do el evado endivi da~ento externo bras 11 ei ro

do acordo FHI-Brasil. Esta Presidência detem em seu podernhum mO\llento, a responder aquilo que não esteja realme,!!

documentos que podem ser considerados ate sigilosos, mas

quem recebia as comissões, etc. Isso p.ara mim era fâcil s!,

'ber, pois trabalhava na sala contlgua à'de Delfim. Nessa

epoca minha presença na E~,baixada estava começando a tO!

nar-se intolerãvel ~ pois já havia chegado a resposta do It2.'

bilidades, deveres e juramentos para com a Pãtria, não para

com este ou aquele moment~, e que podendo ser, como sei

que foi. testemunha ocular e ouviu relatóriOS. como sei

que ouviu, da parte daqueles que estiverem !!nVolvidos no

caso Saraiva, q'ue jã deu processo a Deputados Federais, que

jã permitiu, em outras oportunidades, que um Presidente da

tante, pedir a Deus a força e a proteção para poder dizer o

que sabe, para que possamos limpar a Nação das vergo-,

nhas a que tem sido submetida.

O SR, PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-"

Respondendo ã questão de ordem do nobre Deputado Jorge 'Ar

bage, quero di zer-l he que e por i ntei ro infundada. ob-

COM os signatãrios do requerimento, para que esta CPI

apurasse. Perdoe-me a franqueza, mas e o que dev.e~r dito

para resguardar esta CPI e, sobretudo, o bom nomed~

tuição parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado AlencarJurtado)

Pa~a contraditar, tem a palavra o Deputado João Cunha.

O SR. DEPUTADD JDÃO CUNHA - Sr. Presidente,

quero contraditar a questão de ordem s.uscitada pelo Deputa

do Jorge Arbage. que ê Vice-L.Yder do Governo. Se nesta Re

publica se-' puxar um fio de linha da calça de'um dos seus

dirigentes, fica todo mundo de cueca. ,Se formos buscar as,
ligações que existem com o chamado endividamento externo,

varROS verificar que cada ato. cada atitude de cada um dos

partlcipes do esque~a de Governo usurpado do povo nesses v~

te anos tem a ver com a dlvi da externa. Quem não tem a ver

ao

em

se

es-

mi-

De1-

Oli-

·~ez".

':'-~:.:;::....
esta-

inclui,!!

carãter

rie de perguntas veladas sobre Delfim, se eu sabia

Brossia dez milhões de dólares, para sere"m divididos

espiã de Campos. com descobertas sensacionais,

e Hermann MandeI, ambos do Banque de l'Indochine et

Após vãrios outros contatos, o "Relatório Saraiva"

va pronto e dei ~ma cópia ao Embaixador Roberto de

saltar Que, desde o inicio, Campos quis' usar-me: como

piã para derrubar Delfim, haja' vista que, para não

comprometer. jamais deu uma satisfação a Delfim sobre

mo era de se esperar. da pior maneira possível, com

m.:raty sobre meu contrato. e era uma negativa de

fim dando-me um prazo de 48 horas para sumi r. Quero res-

nha presença lã. Recebi uma serie de ameaças. Inclusive.

tenho ate uma carta anônima dizendo que eu estava de posse

de uma fita gra'vada, na qual Delfim ·teria pedido. o~ dez

'milhões de dólares a Brossiard. Faço uma interrupção aqui,

da leitu.ra, para perguntar ao Cel. Raimundo Saraiva ~Iar-

tins se tem conhecimento destes ..fatos, de parte deles ou

da maioria dos fatos aqui relatados pela Sra. Marisa Tupi

nambã de Oliveira. Informo que ela mesma me deu cõpia do

documento que li neste momento.

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva' I-lartins) 

Repito o que jã disse. Meus contatos com a Sra. Harisa T!!,

piriãmbâ eram pouqurssimos~e ha ate aquele episódio em que

ela disse que eu nem estava mais na Embaixada. Esse era

o contato que eu. tinha com a Sra. Marisa Tupinambã.

O SR. DEPUTADD EDUARDO f1ATARAZZO SUPLICY

cinco~ o que Brossia recusou, furioso, e ameaçou denu.!!,

ciar tudo ao SNI. lembro-me de uma ocasião em que Vilar

de Queiroz gritava pelos corredores, afirmando que o pes-

soal do Banque Credit, Commer~ial não poria mais, os pês na

Embaixada. Obtive diversas informações de Brossia, que

passei a'Campos. Este~ então. deu a idéia de que eu apr~

sentasse Brossia ao Cel. Saraiva, pois assim eu não

'seria envolvida diretamente. Assim~ passei a ser - também

certo da estória dos dez por cento. No fim de semana se

guinte, en~ontrei-me coIl} Campos em L.ondres e contei-lhe mi

nha aproximação com o Cel. Saraiva. Ele aconselhou-me

dar todas as informações necessârias, pois era Delfim quem

impedia que e~ tivesse meu contrato, porqlre queri~ vin..

ga.r-se em Campos. por pura inveja. E disse mais. q~~'
Delfim no pãreo. ele jamais conseguiria ser ministro novo!.

mente, pois duas prima-donas não cantam em um mesmo pal-

co, e que esta era uma boa ocasião para derrubã... lo. Argu-

mentei que não tinha muitos conhecimentos em Pari!> para pr~

'ver o Coronel das informações necessãri.as, mas Campos deu-

me virios endereços e telefones de pessoas-chave. franc~

sas e brasileiras, para eu pro·curar. sob a expressa rec~

mendação de jamais dizer a esses senhores quem estava por

trãs de tudo. Assim que cneguei a Paris, procurei Jacques

de 'Brossia, diretor do Banque de Credit Commercial de

France. Campos jã me havia dado todas as informaç~es so-

bre Brossia t que este era casado com a irmã do então Pre-

s i dente da França ~ Gi scard dI Es ta i ng, e que ~ na cons tr,!!

ção da hidrelétrica de Tucuruí. Delfim teria pedido

do ate o número da conta de um deles na Sulça.Contatei tam

bem, a mandado de Campos, os Srs. Jean François Beaursond

Preciso insistir, Ce1. Raimundo Saraiva ~tartins. porque caBo

sidero a apuração desses fatos de extraordinária im.portânóa

veira Campos. Nessa ocasião, fui demitida da Embaixada, c,2,

irrevogavel. r4as os' comentarias de' que. como amiga de Ca!!!,

poso estaria sendo acobertada por D,elfim, deixavam este nu

ma posição melindrosa. Em setembro de 1975, implorei

Campos que me tirasse da Embaixa..da, pois sentia que seria

despedida e da pior maneira posslvel, mas ele se negou.

pois eu ainda não havia completado o serviço que ele que-

ria. E, assim, aconselhou-me a ir ficando. chegando ate

a me garantir que não me mandariam embora em consideração a

ele. Nesta ocasião, Roberto Gampo.s aconselhou-me a pro

curar o Cel. Saraiva e saber o que estava havendo. Este. já

sabendo da minha situação precaria na Embaixada, propôs ar

rum~r-me um .emprego em uma firma francesa, e fez-me uma sê-

ou-

hou-

franc~

Embai-

pergu,!!

dõ1ares

Giscard

Embaixada havia sido recentemente apelidada pelos

Vermelha, recebido uma comissão de 6 milhões,de

em 1976 e que seus auxiliares teriam solicitado uma

cimento de dois d'iplomatas do Brasll ti. se.rviço da

do um ex-cunhado do então Presidente Valery ,., ..

Paris, na França. Lerei uma parte desse relato e

ção não se sentiu suficientemente em liberdade. não

ve ainda completa abertura democrãtica. porque esses fatos

a'inda nio foram inteiramente desvendados para a opinião pú-

blica. 'Tenho' um relato da Sra. ·~tarisa Tupinambã de Oli-

veira a respeito de sua estada, em 1975, na embaixada 'de

D SR. DEPUTADO EDUARDD f1ATARAZZO SUPLlCY

C~l. Raimundo Saraiva Martins, em primeiro lugar, gostaria

de dizer que acredito que o seu depoimento, hOje,.~

1mportãncia fundamental para a história do Brasil. Temos,

hoje. consciê~ci'a da extraordinãria coragem de V. Sa. ao

realizar o trabalho que fez para o Estado-Maior das For-

ças Armadas. Compreendemos suâ responsabi 1i dade e seu de-

Ver, como membro das Forças Armadas no Brasil, e a posi

ção em que ficou, diante de fatos tão graves quanto os

que V. Sa. pode testemunhar. ~omo foi diflcil para V. Sa.

ter que relatar esses fatos e depois ver que as Forças Ar

mada!;, o próprio Ministro do Exercito sentiu-se em dificul

dades em levar adiante a investigação completa de ~udo

que ocorria. E ate hoje, sete anos após,ainda esta Na-

D'Estaing~ que se recusou 1 aceitar a proposta que lhe foi

formulada, levando esse fato ao conhecimento do Governo

francês e~ pelos documentos que temos em mãos, ao conhe-

tra comissão para o empréstimo de Tucur,ul ~ num valor mais

alto, tendo tal fato chegado ao conhecimento do Governo

francês~ pois que o banqueiro que fora abordado teria si-

tarei a V. Sa. do seu conhecimento dos fatos que aqui es-

tão c·ontidos. Apenas um trecho do"relato de'Harisa Tupi-

nanlbâ de Oliveira: urHnh~ situação na Embaixada tornou-se

delicada. Ali sabiam que eu estava trabalhando sem contr,!

to. Minhas colegas ~e hostilizavam e passei a receber so

l i ci tações. Nessa a1 tura. começou uma investi gação do Adi

do ~tilitar, Cel. Saraiva Martins, a respeito das atividades

do Embaixador Antônio Delfim Netto e seUS amigos. pois

xada brasil.eira; e, em consequência, este banqueiro, ex-

cunhado do então Presidente da França. teria dito que

estava dispostD a prestar os esclarecimentos devidos, com

sua responsabilidade, na pr'esença do Adido Militar do Bra

sil R1l Embaixada de Paris. EntãQ,Sr. Deputado, face a um

desses casos a que me referi, por provocação da ma téri a por

Y. Exa •• entende a Pr,esidencia que. a matéria objeto des

ta investigação é pertinente aos objetivos desta CPI.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Continuando os trabalhos desta CPI, concedo a palavra ao

primeiro Deputado inscrito~ Deputado Eduardo Mataratzo Su

plicy.

ses 'de "Ambassade dix pour cent U
- montante da comissão

para ela. Presidência~ não há: sigilo nesta investigação. Dão

conta esses documentos que, ei al~umas das operações rea

lizadas quando o dep,oente, era Adido Uilitar da Embaixada

do Brasil em Paris, teria havido' serias irregularidades, s~

bretudo no ~ue ,diz respeito a comissões "por fora" nesses

contratos de emprestimos ou nas operações comerciais. Cau

sas de endividamento. levaremos ml{ito em conta nessa in

vestigação; aquelas que, menos que o monta;nte da operação

em si, "por fora U hoje estão sendo pagas pelo povo,;:.aporque

muitos embolsaram algumaS' comissões. E a denúncia que te

nho - e '1!:'1 quero trazer pr.ov,ocado pela questãode~

v. Exa. - louvada em vários documentos e no sentido de .

o então Embaixador do Brasil na França, juntamente com dois

dos seus assessores. teria~ numa das operações, a fle 1\gua

recebida, diziam eles. Numa de minhas idas a lOnd-re~

tei ao Embaixador Roberto Campos das investigações que, es

tavam sendo feitas pelo Cel. Saraiva. Percebi que ele fi

cou·bastante interessado c, a pàrtir daí, começou a me pe!,

guntar sobre o andamento do Relatõrio Saraiva, sobre as

. pessoas que iam ã Embai xada, os negõci os que eram fei tos.

ins-

Minis-

inseriu.

responsa-

brasileiro.

terno e daqueles outros pressupostos que V. 'Sa.

com a dívida externa, Ce1. SaraJva, e o povo

to de disciplina. V. Sa., Ce1. Saraiva. tem

R~pUb1ica. qua.s.e determinas.s.e a prisão de um atual

tro e q~~ envolve figuras do atu.al Governo, V. Sa. não tem

direito de. I igando-se a um compromisso 'de instituição, s.e

esquecer da instituição lIIai.or, que e a sua Pâtria. Esta

Nação aguarda no dia de hoje - nesse sentido a minha con-

tradi,ta - que um Coronel do Exercito Brasileiro, da honrada

força militar do Exercito Brasileiro tenha a condição de

se elevar acima dos seus interesses, quer da Colmeia, que

de interesses privados. quer de aposentadoria, quer . "ta!!!.

bem de interesses relacionados com a sua disciplina e obe

diinciaa Hinguelll e o~rigado a ouvir disciplina e c§digos.

quando se trata de lesar o patrimônio de uma nação. Nin-

guem e obrigado a acobertar crimes contra il Nação. Consi-

d,ero crimes tão g.randes 'estes cometidos. dos' quais V. Sa.

foi testemunha .,. E a Sra. Maris.a Tupinambã, espiã do

Sr. Roberto Campos, ex-amante do Sr. Roberto Campos ~Q...a Em-
o ~<_

baixada francesa, jã tem depoimentos prestados em cartó.rnrs;;-

Para este fim •• ' E peço inclusive ã Presidência que con

voque a Sra. Marisa Tupinambi nesse sentido - empregada na

época da NORBERTO OOEBRECHT e servindo na Embaixada de

Paris - para que V. Sa. tenha ~erteza de que estã tão

dentro do tema o Sr. Relator, tão dentro da questão o Sr.

rigindo ao militar reformado, Ccl. Saraiva, melhor cha-

mado Raimundo Saraiva Martins: aqui se trata do interesse

da Pãtria e não do interesse do seu Governo; aqui se

trata, Sr. Presidente, do interesse da Nação, e comp~ 'a

esta Casa tratar, dos interesses da nação. Em"nome de~

tidos, em nome de enquistados no poder; em nome " daqu.!

1es que corromperam as i~stituições, que transform~ram

nome do Brasil em piada lã fora, nenhum militar tem obrf

gaçio ou está adstrito a nenhum código e a nenhum ordename,!!

,Relator da Comissão que V. Sa. deveria hoje. neste

Porque se se 'inquina o Sr. Delfim Netto e funcionários não

ligados li Embaixada de terem recebido 6 milhões de dõlares

de comissionalll.cnto, se há esta exceção em função de um fi

nanciamento a juros que não sei se interessavam ao Brasil,

tenho a impressio de que isto faz parte daquilo que to ta-

, liza alis de 100 bilhões 'de dólares hoje. Nesse sentido,

as questões que foram apresentadas pelo nobre Rel ator são

de todo 'pertinentes, porque envolvem um copjunto de ativi

dades em torno daquilo que se constitui hoje na famosa. na

f.bulosa dlvida externa brasileira. E al eu entro me di- "
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o SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLlCY

correspondesse com.a Sra. Marisa Tupinambã de Oliveira, re-

para nossa História. Isto, porque, se houve algum desll

ze, 'algum fato irregul'ar' da parte ?o então Embaixador An-

tônio Delfim Netto, acredito que s.eja do seu maior~res-A
se - do Ministro - que fique inte.iramente esclarecido~

foram os Srs. Andrade Pinto e Vi1~r de Queiroz, usando de

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva r~artins) 

Confirmo o que disse anter10rmente e acrescento o seguinte:

conforme jã di sse. ao Adi do Mi 1i tar e vedado fazer averi

guaçõt!s ou utilizar pessoas para fazer averiguações. Era

terminantemente - e aind~a e - proÚido esse procedimento,

coisa que nio fiz.

que,

são

fi nan-

intermediado o financiamen.

Vermelha, e solicitado co-

de Tucuru;, ou o

Delfim Netto, pelo fato de terem

to da construção da Hidre1etrica

ciamento da Hidreletrica de ';gua

las organizações militare~, depois de certo tempo,

liberados para incineração, para destruição. E' isto o

missões. Não acredita que deveriam ter sido tomadas provi

dências e esclarecidos ~s.ses assuntos pelas autoridades go,-

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva nartins') -

O responsãvel ê quem recebeu os documentos de i nfor·m!.

ções enviados pelo Adido, que ê o I·tinisterio do Ex.ercito.

E dentro do Ministerio do Ex.ercito, o órgão que os recebia

era o Estado-Maior do Exercito.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Foi o General Fritz Azevedo, Chefe do Estado-Maior do Exi!,

cito durante o Go\"erno do Presidente Ernesto Geisel, quem

Uma vez q.ue as autoridades goverpamentais, inclusive o Est!,

do-Maior ·.das Forças Armadas, o Ministro do Exercito. o Ita

lI1araty. o: próprio Embai xador Roberto de 01 iVêi ra Ca~pos ,em

Londres. então~ e outras pe'ssoas foram informadas das ir

regula.r,idades contidas no documento. que providências ju!

ga V. Sa. deveria um governo. no i,nteresse da nação, tt.lmar.

seja com respeito a'05 dois assessores do Ministro Antônio

o SR. DEPOEKTE (Raimundo Saraiva Martins)

Os documentos elaborados pelo Adido nio são enviados

pessoas, e sim a õrgãos,,: Portanto, todos os. documentos el,!

borados pelo Adido eram remetidos ao Estado-Maior do ExercI

to, pela mala diplomãtica do Itamilraty. •~

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY. -

Acredita. pois, que e o Ministro do Exército na epoca, Ge

neral Sílvio Frota, e também o Ministro do Exêrcitp de hoje

os que têm a possibilidade de revelar, na integra. o teor

desses Qocumentos?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) 

'~onforme disse, anteriormente, os documentos elaborados pe-

ocorre. Não sei, os documrntos que elaborei - e tinha abri

gação de remeter diversos documentos - já devem ter perdi

do a memõria e sido' incinerados.

responsável. fi: quem e responsável pela divulgação desse

documento? Quem ê o :seu detentor e quem i o responsãvel por

,essa divulgação? Peço a V. Sil. que. informe ã Casa, uma

vez que declinou da sua responsabilidade de divulgar o do

cumento.

recebeu eS$e re1atõrio?

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

verd!

ambicio-

brasileiros,

lugares que todos os companheiros -m.ilitares

sua ,famll i a, na medi da em que con'tri bua para que

mais importante para' o benefIcio de todos os

do a.o trabalho.

narlam estar. E passei para a reserva, onde me sinto muito

tranqllilo e me realizando, Sem ser necessãrio usar aquilo

que, às vezes~ pejorativamente, usam contra os mi1itares,di

ler que ele está na vida civil para abrir porta. Trabalho

numa institUição financeira. e l"ã quem abre a porta e o d~

no,da empresa, e os seus aU,:dliares trabalham de dez

doze horas' por dia. Portanto, sinto-me um individuo reall

zildo. sem sofrer pressões, sem sofrer restrições e dedica-

caem sobre um homem que tentou revelar ao País, cumprindo

o seu dever, julgando que estava fazendo aquilo que era

compreendo que hoje esteja. sofrendo pressões, inciusive. a

sua fam'llia. MilS, como falei ontem ao Presidente Flãvio

Marcilio, da Câmara dos Deputados, pode: o Cel.Raimundo Sa

raiva Martins estar seguro de que todo o Congresso Naci~

nal estará: pronto a defender sua segurança pessoal e a de

Apenas poderia V. Sa. confirmar a autenticidade da carta e

,da sua assinatura? Compreendo que a carta não relata de

talhes de negócios, mas e uma carta sua i Sra. Marisa Tu

pinambã de Oliveir~.

O SR. DE~OENTE (Raimundo Saraivii Martins)

~ uma carta, 'resposta a uma que recebi.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

de: seja revel ada a toda a Nação. _Pergunto sobre ti. aute!!,

ticida~e desta carta. ~ ,

O SR. DEPOErHt (Raimundo Saraiva Mart~
Confirmo' o que disse anteriormente. E uma carta que nada

diz. Observe que ela não revela nada, não cita nomes, nem

cita casos. Quanto ã questão de pressões. não sofri nun-

ea pressão de ninguim, de nenhu"m órgão. Como militar, pode

ser observado no meu curriculum vitae,· tive muita sorte;

,sem pedir a ninguem sempre servi em bons lugares. E, se

não fosse esse problema que vem persistindo durante sete

anos. eu teria sido premiado com uma permanência num dos_

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Hli duas cartas. Apenas, Ce1. Raimundo Saraiva Hal'\tins,. .a

,carta, de qualquer maneira, comprova uma relação prõxi~~':::'l;::::'

v. Sa. com a Sra. Marisa Tupinambã de Oliveira. Prosse

gui ndo alei tura do documento.' em outro trecho, di?: Mari sa

Tupinambã de Oliveira: "Como não havia mais nada a fazer

em Paris, mudei-me para tonêlr-es, em abril de 1976, com

se

re-

uma

1u-

cor-

esta

solici-

ções. Em algumas ocasiões foi necessãrio que V. Sa.

latando pelo menos sua impressão. ou tambem acusando

cebimento de cartas que ela lhe enviara. I: cOrreta

informaçio?

vedado a V. Sa •• cama cidadão, e mesmo como militaI'.

responder-se com uma pess.oa que trabalhava próximo ao

gar onde V. Sa. trabalhava. Tenho em 'mãos cópia de

De qualquer maneira, Ce1. Raimundo Saraiva Martins, não

sua. am'izade ou da SUll influência, que porventura

carta, datada de 2 de agosto de 1977, que passo a ler: "I·'!

risa, recebi sua última carta. '" anterior também.f~

ccbida.. 1\ primei ra não respondi,. aguardando' sua vi nda' ao

Brasil. com posslvel passagem por B,rasl1ia. Quanto ã úl

tima. estou 'respondendo, após ~centua.do retardo, pelo qual

peço desculpas. Aqui, vamos bem. A situação geral nos

parece muito incerta.. Kem se deve falar por carta. Os

observadores julgam desti1. forma. mas os dirigentes não jul

g-am assim. O culpado pel a situação e o petrõleo. den-

tro da crise internacional. A diferença e que' não cons!,

guimos sair da crise, quando as outras nações estão con-

trolando muito bem a situação. Parece que nos fa1 ta capa-

cidade para enfrentar e resolver os grandes problemas na-

cionais. As empresas, qualquer qu.e seja seu porte~ es-

tão passando por uma fase muito difícil, inclusive as es-

taram essas comissões, então que o Ministro Antônlo Del-

fim Netto esclareçil isto. Mas'parece não haver duvida de

que houve esse fato, talvez por interm,ediação ou por pes-

soas muito próximas.. Eu gostaria de insistir na questão

e mesmo com respeito ã relação de aproximação que V.Sa. t~

ve com a Sra. f,larisa TLipinambã" de Oliveira, no sentido de

que ela pudesse auxiliã-l(l no levantamento dessas inform,!

cilmente aquele senhor serã investido no cargo que tan-

to ambiciona. tntl"etanto, poderá ser novamente f{inis-

norae repercussio, não apenas no.. Brasi 1,. lias em todo o .mun-

do. pod~rã af~tar as relações do Brasil com os bancos in"

ternacionais. com o Fundo Honetârio Internacional. Com..

preendo perfeitamente as extraordinárias pressões que

estão pens~ndo. digo. apresentando:e que desempenha alto

cargo no Palãcio do ~1ana]to. Não falei com O pol1tico

que você fez referência na ultima ca.rta. fiquei sem jei

to de procurá-lo. Talvez fosse o caso de você inform!

]0 da minha direção atual e. neste caso, partiria dele ou

. seu preposto il iniciativa de ligação. No final de 1976.

um al to funcionãrio do Itamaraty disse-me que. em agosto de

1977, seria substituido. Pa.rece-me que os acontecimentos

~acionais forçaram uma profunda mudança. ~ posslve1 que

ele pense que vai ser convocado pelo futuro dirig~e e...

neste caso. sairia de Paris para... O Illundo e ch~
surpresas. Aqui VOu ficar, aguardando notícias. Abraços.

Saraiva Martins:" Ce1. Raimundo Saraiva Martins, Y. Sa.

poderã ver a cópia ~a carta, que trouxe aqui apenas por-

que considero da maior hlportância que esses fatos sejam

inteiramente revelados ã Nação. Compre-endo que o Cel. Rai

laundo Saraiva Martins possa ter sofrido pressões extra-

ordinãrias. caso viesse aqui a revelar quaisquer fatos

que pudesse. abalar a natureza do próprio regime que te-

sos vivido'no Brasil nos ultimos. vinte anos, ou, de algu-

.a .aneira, a éredib'ilidade dos Ministros responsãveis pe

'la poll"ticil econômica desde 1961,. o.u mesmo de ~ntes, des-

Lpndres,. num apartamento sito ,no numero 25 da.. Rochester

ã

o

vernamentais, seja de natureza disciplinar, seja junto

Justiça?

ti mais de um;} vez remetidd aos órgãos cDmpetentes,

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Ma'rt~

O EXmo. Sr. Deputado SuplTCY conduziu a pergunta para 'uma

afirma.ção do depoente, como se o documento existisse e para

o dissecar. Mas, conforme jã disse, a documentação elab~

rada pelo Adido, com aquelas cnrac.ter'lsticas que já repe-

sim processamento, a. sua difusão não compete mais ao Adido

ou qualquer agente de informação, acompanhar os proce

, dim~ntos. Ele os esquece e vai tratar de outros assuntos •

~ isto o que ocorre com as informaçõesw

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Finalmente, Coronel Raimundo Saraiva Hartins, não farei

lIuitas outras perguntas, porque hão muitos Parlamentares que

desejam fazê-las tambem. Gostaria de perguntar ainda: qua.!!

do lhe tel~fonei, hi pouco mais de um mês, há cerca de

ulI.ês, SObre-a proposição que h·avia feito na CPI,. de sua

convocaçio. Y. Sa. me relatou que, se de fato viesse aqui

"xpor todo o conteudo dos documentos que foram envi ados ao

Estado-14~ior do Exircito,. quase certamente, na salda, V.Sa..

seria preso. Y. Sa. tambem me disse que aquilo que soube,

naquela epoca. ainda .era ,ztIuito pouco conhecido no Brasil

que se julgava no dever de inforllar o Governa daquelas co.!.

n,s. V•.SiI. ta.bé. disse que aqueles fatos .ali reve,lados,e

que foram do conhecillento de V. Sa., diante de tantas co!

'SilS que vi. sendo publicadas recentellente, na verdade ~ate

se tornaram fatos relativalllente pequenos. na medida Im que

continua il haver extraordinãrias irr_gu1aridades e sob i.-

. p'unidade das i1utoridades. Quero perguntar a V. Sa. se SI

sent~ seguro de que p.oderá sai r d.esta reunião d,a CPI~eM

qualquer ameaça ã segurança p,essoa1 ou da famnia de V~a-=:=

em

de

Credi t

teri am

fi nan-

detal hes,

intermedi!,

e relatõrios de informações - são de responsabilidade

Antônio Delfim Netto. receberam comiSsão de

tre são Paul-o e Minas Gerais, ju"nto ao Banque

çio no valor de seis milhões de dõl.ares, os quais

Place, no vigésimo-quinto andar". Hã outros

Paulo". ontem. revelou 'dado,s: sobre a operação de

quem elabora. as providências não sio de quem os elabora.

mudança paga pelo Coronel Saraiva. Ca"lPos alojou-me

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

O' depoente tem insistido elll. que não e da sua alçada a difu-

são dos documentos. Eu •• adianto a ~. E.... se_m'e~

te. para perguntar o seguinte: quem e o responsavel

este documento e' por sua divulgação, ilustre depoente1

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) 

Os docUlllentos elaborados pelo Adido - informes,. inforlllações

Conmercial de France, pela qual, dois funcionários. Andra

de Pinto e Vilar de Queiroz, assessoreS do então Embaixador

ciamento d~ Hidreletrica de Kgua Vermelha, no Rio Grande,en.

mas vou parar aqui. Gostaria de vol tar ã questão levanta

da pelo Relator, Deputado Sebastião Nery, porque acredito

ser importante um esclarecimento completo do que foi pub1I

cado ontem no "O Estado de S. Pau1.o". ·0 Estado de são

,sido deposita.dos em c.onta ~azul, numerada, no Banco da Suiça.

Y. Sa. tem conhecimento desse fat,o?

D SR. DEPOENTE (R~imundo Sa.raiva Martins) 

Hão tenho conhecimento desse fato. Conforme jã disse,

'docUlaentaç'ão do Adido ê sigilosa e sua difusão não ê' da

.inha alçada.

O SR. ,PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

A pergunta que lhe fai formulada, tendo em vista sua dec1a

raç'ão anterit?r. de que nio poderia divulgar, senão a pessoa

e-

que

me-o

Difi-

de 1964. Então,. as reveh.ções desses fatos podem ter

tro da F.azenda, se o futuro ,dirigente nacional for o

tatais. As soluções paliativas têm surtido efeitos

dlocres. são Paulo e uma regi i; muito sensivel.
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diplomatas Guy lJasconcelos e Fernando Fontoura 1he troux!.

'ram ill guma i nformação a respeito de transações com o Banque

Credit Commercial de FraDce, envolvendo também o Sr.Jacques

Broissia? Esta ê a pergunta especifi ca.

O SR. DEPOENTE (Raimundo Sarailla Martins) 

Dentro da Embaixada do Brasil na Frnça. o c~rculo 'd~

tares e.ra relativamente grande. porque lã estavam trê~

consid!,o SR. DEPOENTE (Ra i mundo Sa ra iva Ma rti ns ) -,

S1nto"l1e seguro~ sim. Não vejo motivo para me sentir in..

seguro ou ameaçado do que quer que seja.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Agradeço as informações. Sr. President~.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar F4rtado)

Tem a palavra o Sr. Deputado José Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Sr. Presidente,

lIildo. A.pergunta que insisto em fazer a V. Sa. é se os celas para o Chile, duas Embaixadas que eram c.. 1

radas h1 erarqui camente i nfcriores naquele periodo?

O SR. DEPOEflTE (Raimundo Saraiva ~lartins) , ..

Quando sãi da minha função na Embaixada do Brasil na Fran.

ça. esses dois diplomatas. salvo engl'Jno~ permaneceram lã.

na Embaixada. Se foram removidos, ,isso foi depois da mi-

nha salda.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAçA - V. Sa. tem co-

,antes de mais nada. ,gostaria de rebater a intervenção

foi feita pelo 'nobre Deputado Jorge Arbage. Vice-Llder

que

do

dos com os seus secretários.

em que se trocavam ideias. etc.

Entiio. forma-vam um circulo

Os diplomatas. por SUil

nhecimento das razões que levaram ã remoção do Sr. Hini!,

tro Vilar dt; Queiroz da Embaixada de Paris para servir em

te.

o SR. DEPOEnTE (Raimundo Saraiva l·lartins) ..

nando Fontoura. diplomatas que prestavam serviço . naquela

ElJlbaixada?

então

General Fritz de Azevedo Manso teri~_ ido a Parisris?

Ottawa. no Canadi. exatamente depois da lIisita do

fo~mação a respeito de outro essândalo de ordem pessoal ou

de irregu1a.ridade finance~ra que. tenha envolvido o Hinistro

Vilar de Queiroz.?

Chefe do Estado-Maior, General Fritz de Azevedo Manso. a P.!

para tratar da exportação de armamentos, mas exatamente a'"

pós a sua visita o mesmo General q~e teria recebid~ rela.

~õrio assinado por V. Sa. tratou de transferir ou de~

.inar a transferinc1a do Sr. Vilar de Queiroz para Ottawa.

V. Sa. tem conhecim.ento dessa remoção e dessa visita do Ge"

neral Fritz Manso?

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) ..

Tome; conhecimento da movimentação do I-tinistro Vilar de

Queiroz aqui. em Brasília. atraves da imprensa. Quanto ã

visita do General Fritz Manso ã França, a convite do Chefe

do Estado-Maior do Exêrcito francês~ eu estava me des-

.ligando da "minha missão na França quando ele chegou. des"

conheço esse episódio da interferência ou determinação do

'General Fritz na movimentação do Hi'nistro Vilar de Queiroz.

O SR. DEPUTADO JDS~ FOGAÇA - V. Sa. tem In-

se

Secr.!.

quais

paren-

tesco comV. Sa.1

mõria. D Embaixador .Ramiro Saraiva. que era então

tãrio-Geral do Itamaraty. tem alguma relação de

\tez. formavam outro circulo~ o doS dip10matas~ dos

os militares se aproximavam para trocar ideias. Não

passava dessa troca de idéias.

O SR. DEPUTADO JOS( FOGAÇA .. Mesmo trata.!!.

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins)

Que eU saiba. não.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Volto a 1ameE.

tal" a prejudicial falta de memórh de V. Sa •• o que evide.!!.

temente dificulta bastante o trabalho desta Comissio. Has.

de qualquer forma. vou insistir numa outra questão. que.por

certo. tamberil deverã exigir de Y. Sa. um esforço de me-

do-se de troca de; idéias. V. 5a. recebeu desses cidadãos

alguma infor~ação especifica a respeito de ir'regularidades

ehvolvendo,o financiamento da Hidre1etrica de 1\gua Ver-

· melha'? Insisto nesta pergunta.

O SR. DEPOEnTE (Rai.lllundo Sarailla Martins) -

Admito que os meus cinql1enta e oito anos me.estão prejudi

cando. mas nio me lembro~

Fer-

obvia

i1:epoe.!!.

pri-

Foi de abril de 1974 a maio de 1976.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Neste

v. Sa. conheceu dois cidadãos, Guy, de Vasconcelos e

nali dade na revelação de documentos si gi 1os os •

mente com intenção de intimidar e constranger o

te que aqui s e encontra .. Corone1 Sara i va Ma rti ns ,

meira pergunta que tenho a lhe fazer e a seguinte: qual

a data em que V. Sa. serviu como Adido ~lilitar junto Em-

baixada Brasileira na França? De forma suscinta. obviamen~

,PDS~ que não de forma sub-reptlcia 'nem mesmo utilizando de

qualquer sutileza. mas de forma clara e aberta tentou inti

m'i dar com ameaças de enquadramento o ilustre depoente.

intervenção do Deputado Jorge Arbage foi extremamente inf~

11z, porque visou a obstaculizar o processo de inquiriç'ão

que nesta Comissão se processa. Fica registrado o nosso

repúdio ã atitude do nobre Yire-llder do PDS, que. na sua

intervenção, tentou caracterizar a~e a questão dJ. crimi

reunião entre V. Sa. e esses dois cidadãos. juntamente com

fieia1. COKlO disse. mas um relacionamento bastante aproxi

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - ~ verdade que

conversava. trocavam-se idéias. Quanto i Sra. Marisa Tu

pinambã~ ã carta. eu ,não vejo intimidade nenhuma e ·sim uma

resposta a uma carta ou a duas cartas recebidas por mim.

nn-

pediu

Capita-

empresaterio das Relações Exteriores c era pago por uma

chamada Ducal. a mesma Duca1-Bemoreira que ontem

tas de empresas privadas. no caso a Sul América

lembrar-se do fato?

O SR. DEPoErqE (Raimundo Saraivª Martins) 

Não afirmo. Desconheço o assunto. Como eu disse anteriorlll!~

te~ havia apenas um rela'cionamento.. entre os militares e os

diplomatas. Cada um cuidava das suas atividades ~te e..!!.

tre oS militares, cada um dos militares adidos ~

das suas atividades no setor da sua atribuição.

O SR. OEPUTADO JOsr FOGAÇA - V. Sa •• conhece

um cidadão chamado Gustavo da Silveira? Mais umet vez sou

obrigado a recorrer ã sua memória.

concordata e que. sabemos. estã envolvida .em out~ op~ ..

rações financeiras duvidosas em nosso Pais. Amicís~

go estreito e aproximado do Sr. Delfim Net,to. O Sr. Cal""

los Alberto de Andrade Pinto se manteve em Paris is cus-

O SR. DEPOENTE (Raimund~ Saraiva !.fartins) ..

Jã ouvi falar nesse nome.

nhuma função no Itamaraty. não era remunerado peJo Mini,!

O SR. OEPUTADD JOsr. FOGAÇA - A denfincla ê de

que o Sr. VOar de Queiroz teria sido um intermediã'rio. ne~

5a transação junto ao Banque Credit Commercial de Franee.

Então. e nesse sentido que dirijo a pergunta a V. Sa.: v.
Sa. confirma essa denuncia ou reafirma desconhecer ou não

lização e a Inojosa de Açiicar e 1(lcoo1. Esse cidadãO vi ..

O S~. DEPUTADO JDSr FOGAÇA - V.' Sa •. conhece

um cidadão chamado Carlos Alberto ae Andrade Pinto?

O SR. DEPOEIITE (Rai"mundo Sarailla Martins) ..

Vi muitas vezes ·na imprensa brasileira o nome dele, nos jor

nais •.

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Hartlns) -

Não conheço nenhum desses escândalos. Desconheço.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - V. Sa. conhece

um' ci dadão ,chamado Josep.h nendonça?

O SR. DEPOErHE (Raimundo Saraiva Martins) ..

Hão estou ligando o nome ã pessoa.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Quero lamentar,

ilustr!! Coronel. não sõ a fraca memória de V. Sa •• mas fico

lIe perguntando o que V. Sa. estaria fazendo como Adido Ui

litar junto ã Embaixa,da do Brasil na França, desde que V.

Sa.. não conhecia pessoas, ou tinha relações tão superfici

ais ou tão amenas com pessoas que tinham ligações diretas

com o Ministro Delfim Netto. O Sr. Guztavo da Sillleira foi

'para Paris cO,mo secretário do Embaixador e não tinhã

por

Sr.

mas

Saraiva

inúmeras

Fontoura

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins)

guns momentos, esta CPI. porque tenho de me retirar

de Paris para o Brasil? Refiro-me ao Sr. Ramiro

Guerrei 1"0.

lizados com o e~tão Embaixador do Brasil na França.

As minhas referência.s pes~adas sâQ meio cansativas',

quem V. Sa. tambem conversava e de ,quem recebeu

lidade do Sr. Guy Vasconcelos e do Sr. Fernando

tom o então Embaixador Delfim Netto?

.,0 SR. DEPOENTE (Raimundo. Saraiva Martins) ..

Os diplomatas são muito reservados e muito discretos. Se

Ministro Delfim Netto. V. Sa:i.confirma essa incompatibi ..

informações. das quais não !ie lembra neste momento. foi

removido para a ingrata Embaixada do Brasil no Ch~ Esses ...,.

dois cidadãos teriam ficado totalmente inco~

eu me lembro de que toda a documentação elaborada pelo Adi

do·HiJitar.tinha um tinico canal: ia na mala diplomãtica pa

ra ti Hinistér'io do Exercito e. no Hinister'fo do Exercito.p!!

ra o Estado-Maior do Exercito.

havia essa incompatibilidade. eu desconheço.

O SR. DEBUTADO JOS~ FOGAÇA - V. Sa. desco-

nhece que tenha h~vido qualquer motivo, de ordem pe!>soal na

transferência do Sr. Fernando Fontoura para o Uruguai. ~1as

,eu lhe pergunto: houve. nesse perrodo~ a transferencia do

Sr. Fernando Fontoura para o Uruguai e do Sr. Guy Vascon-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Cohvido o Deputado Fernando Santana a presidir. por a1-

ci nco mi nutos. (Pausa). •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando~
Em andamento aos trabalhos desta Comissão. continua com

palavra', o Deputado Jose FOgaç~. '

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Pergunto a V.

Sa.: o Embaixador Ramiro Saraiva, que era Secretãrio-Geral

· do Itamaraty na época. recebeu uma cõp!a do relatório fei

to por V. Sa. ao então Chefe do Estado"Maior do Exercito1T~

ve conhecimento da documentação que foi expedida por V. Sa.

O SR. DEPUTADO JDS~ FOGAÇA - V. Sa. confl..:

ma que o diplomata Fernando Fontoura~ que foi um dos de-

nunciantes do episõdio da transação referente ao financfa~n

to de l\:gua Vermelha. ,foi transferid~ logo após ter feito

essa. denúncia? Consta dos jornais da epoca que o dip10-

mata Fontoura. il pedido do Ministro Delfim Netto. foi remQ.

vida da Embaixada em Paris e transferido para a Embai-

· xada do Brasil no Uruguai. Atualmente. segundo con-sta.estã

servindo e.m Bras\liü.. Enquanto o Sr. Guy Vasconcelos. com

se

super-

Minis-

super

Fonto!!.

uma

ceu tambem. durante o periodo em que lã estava. o

tro Vilar de Queiroz?

O SR·, DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) 

Inicialmente, conheci o Ministro Vilar de Queiroz como Cô.!!.

sente. Mas havia. muitas reuniões de carãter social e

tla~ V. Sil. declara que teve conversas tam.bem

'ficiais com os Srs. Guy de Vasconcelos e Fernando

ra. Gostaria de perguntar tambem a' V.Sa. se houve

o banqueiro Jacques Broissia.

O SR. DEPOENTE {Raimundo Saraiva Martins) 

De reuniões de cariter social participãvamos com muita fre

quência. Havia muita gente e não· se sabia quem estava pre-

. .
V. Sll... escreveu uma carta sem citar nomes. mas emitiu uma

série de co'nceitos de ordem politica~ concei.tos de ordem e-

cDnômica e atê conce;tos de ordem pessoal. que foram gri-

f.dos~ q~e obviamente sõ poderiam ser feitos, pela pró-

pria linguagem em que estã vasada esta carta, a uma pes-

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA -. Quero lamentar

a falta de memória. de V: Sa. ~ que prejudica bastante os

objetivos desta Comissão. V. Sa. tem tão· pouca memó-

ria que declarou aqui que tinha relações zuperficiais com
• Sra. Marisa Tupinambã e~ no entahto~ escreveu-lh'e~

longa carta mostrando bastante intimidade. Da mesma~

sul Geral em Paris; depois ele foi Ministro Conselheiro da

Embaixada do Brasil na França.

O SR. DEPUTA'oO JOSr FOGAÇA - Pergunto se

alguma vez V. Sa. foi procurado pelo Sr. Guy de Vasconce-

los e ~ernando Fontoura a respeito de informações sobre

Banque Credit Commercial de Franca.

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) -

Com os diplomatas eu conversava muito e trocava muitas i ..

dêi~s~ com ~odos eles que lã serviam. Não me lembro des-

se episódio.

,soa COII que_ Y. Sa. t,ivess;e não um relacionamento

o SR. DEPOENTE (Raimundo Sa'raiva Martins) 

Na Embaixada do Brasil na França conheci diversos diplom,!

. tas. em àiversas graduações e entre eles estallam esses dois

diplomatas. Guy de Vasc,oncelos e Fernando Fontoura.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - V. Sa. conh~
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que qualquer colega almejaria ocupa~, por causa do "Rela-

tório Saraiva". Então, eu queria .fazer uma pergunta ao

foi absolutaml!nte o tempo rló!gulamentar que os militares co~

tU,mallJ permanecer em Paris, ou houve - como houve no caso

. do ltamaraty - também sobre V. Sa. pressões para que fosse

antecipada a sua saida da Embaixada, em Paris?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Hartins) -

Tive ate o privilegio de passar mais do que, o tempo nor-

mal ~ porque o tempo normal e de dois anoS. E como tinha

p~ob1emaS d~ estudo das minhas ~i1haS que estudava.~

legio frances, pedi a prorrogaçao de mais um certo~

e prontamente o IHnisterio do Exercito me concedeu.

O SR. RELATOR (Dep~tado Sebastião Hery)

via tambem nas ante-salas do prõprio 9iJ,binete do Ministro.

O Sr. Joseph Menqonça era então Diretor da Agência do Ban

co do Brasil em Paris, de on~e foi demitido por ter .;sido

responsável por operações irregulares. Pergunto tam

bd'm a V. Sa. se tem cO'nhecimento de um cidadão chamado Rui

Nogueira.

o SR. DEPOWTE (Rai,!lUndo Saraiva Martins) -

Veja que V. Exa. vinculou as pessoas que estavam lã a em-

presas aqui, no brasi 1., Sendo mi 1i tar, não sendo empr~

sirio, 'ignoro esse assunto. Qu~nto ã questão do Mendonça,

eu disse que não estava ligando o nome ã: pessoa, mas agora

reJembrei que ele era o gerente da agência do Banco do Br.!!.

sil. Pelo que eu soube, dito por ele mesmo, ele saiu

da agência porque aceitou uma oferta bem melhor para tra-

desses fatos atraves da imprensa brasileira. Parece-me pr~

fundamente estranhâve1. E, como, de forma ü Tguma duvi do

da integridade moral de V. Sa.i como tambem não d~V~

entrosamento que V. Sa. tinha com as funções, com os~

tivos, com as atividades da Embaixada Brasileira, em Paris;

e como também não duvido que V•.Sa. desempenhava ã perfeiçoo

as suas funções, sou levado a acreditar que essa sua perda

de memõrià e essa sua dificuldade de lembrar os fatos mais

se deve talvez às pressões, sem duvida nenhuma, 'vio1entas

que V. Sa. já sofreu e que vem sofrendo' seguramente. Para

encerrar, eu perguntaria a V. Sa. se confirme. que, após' es"

se episôdio, caiu em desgraça e não foi contemplado nas pr,2.

moções de novembro de 1979, que era sua. expectativa, uma

vez que V. Sol. ,era o. sexto qoÍ nsta, ficando, assim, o.bst!,

Coronel: o tempD em 9ue ele foi Adido 1,li1itar, em Paris,

minhas atividades na França - o nobre Deputado perguntou o

panha das Malvinas, e tambem tlnhamos oficiais nas escolas

francesas. Era disto que eu cuidava, e não da vida da E!!!,

baixada.

o SR. OEPUTADD JDSt FOGAÇA - V. Sa. consid~

ra regular que esses cidadãos p'or mim citados utilizassl'?m o

telex da Embaixada, uma vez que não eram funcionãrios da

Segura.!!.relatório que lhe ê ,atribuldo, por problemas de

SR. PRESIDENTE· (Deputado Alencar Fu,:,tado)

Tem a palavra, pela ordem, V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOSõ MACHADO - Sr. Presidente.

eu queria que V. Exa. me informasse se o depoente, no i

nleio da sua exposição, ou quando interpelado por outros c,!!"

l~gas, ~e-clarou que não poderia abordar ll!!>pecificamente

ça Nacional, por si9ilo ou por lllgu.ma outra razão que, de

qualquer forma, pudesse impedi-lo de ir mais a fundo nas

questões que lhe estão sendo forr.lU1adas.

SR. PRESIDENTE "(Deputado Alencar Furtado)

Preliminarmente, o depoente prestou o compromisso legal de

dizer a verdade sob as penas da lei. Em seguida, abordado

pelos primeiros inquiridores, respondeu que, no qUI! diz. re,!

peito 110 chamado "Re1atõrio Súraiva", entende haver imp!:.

dimento, por uma questão ~e regu1amento do Exercito, para

divulgar aquele relatório. Esta Presidencia esclareceu ao

Dbri gado.

sou

bras,i

'mesmo

quanto

pergunta,

tradores brasileiros. Pelo menos, encaro assim.

Vol tando um pau qui nho para respo'nder a essa

financh,mento do Banco do Brasil, ~ ler num jornal

ã questão de promoção, ~onforme disse anteriormente,

um indivíduo que ingr~ssou no Colegio Militar, em 1937

muita gente presente nem tinha nascido naquela ocasião - e

fiz todos os cursos militares, fiz cursos civis e, ã:s:,,:~ez~s

tive o prazer de Ser nomeado, na minha vida militar, s'i~

quanto a esse cidadão, da Tour de f.1ontparnasse, era lDgj-

co que eu não podi a. saber mui to sobre o assunto, porque

et"'il uma tra.nsação com o Sanco do Bras il. D Banco do Bra-

sil estã no Brasil, lã e uma simple!i agencia. Ele tinh..: um

o SR. DEPOEnTE (Raimundo ·Saraiva Martins) -

cul i zado de chega r ao generalato, conforme V. Sa.

jã referiu neste depoimento.

1eiro - no caso, o "Jornal do Brasil" - acho muito razoãve1

hso. Agora, se fosse num jornal francês ar seria ruim,

porque estava depondo contra o Brasfi e contra os admfnis-

às

na

pe,!

cam-

balhar em outro banco. não sei qual o banco. Quanto

que eu estava fazendo lã - eu não estava cuidando do

soal da Embailtada; eu tinha contato com os diplomatAs.

o ilustre Deputado nio perguntou o que eu fazia ju~nto ao

Exercito francês, Exercito que pertence ã OTAN - Organi

zilção do Tratado do Atl~nticD Norte - e que é altamente o

peracional, e lã 'lamos captar, fornecido pelo próprio .. Exer

cito francês: a sua tecnOl~gia, o seu know-how pà~,- q~e

aos poucos fossemos tranSMltindo para·, o Brasil. ~

s1ve na França t'inhamos diversos oficiais estagiando

indústria de mísseis, que ate ganharam fama naquera

O SR. DEPOENTE (Raimund~ Saraiva Martins) 

Parece-me que o nome era "Viva Brasil ll
• Parece-me que era

o SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) 

O telex da Embaixada era privativo a, às vezes, eu acredi-

que ja.nilis foi pago ao Banco áo Brasil? V.·Sa. tem co-

nhecimento desse fato?

O SR. DEPOENTE (Raimundo Saraiva Martins) -

-. laridades, de que esses cidadãos não funcionãrios da Embai

xada, mas amigos do Sr.. Delfim Netto utilizassem telex, te

lefone, papel e ate carros e funcionãrios da Embaixada

Co-

de-

re-

in-

des-

Presi ..

enten-

conhec!

cunho

acare!

colisões

P~s..idência

des~

estamos empenhados na in-

O SR. DEPUTADO JOSõ IIACHADO - Sr.

tonder a verdade - pediria a V. Exa. que~ ouvida a

missão Parlamentar de Inquérito, transfol"mti!>se esta

missão Parlamentar de Inquerito, qualquer que seja o

em termos de sua veracidade.

do que aquela de interesse da Justiça comum, a

esclareceu ao depoente e ã CPI que estã

vestigação das causas da d:vida brasileira. Não nos

teria guarida a criação .dessa CP!. A falta de

que poderíamos antecipar estes lances. No nosso

depoente e ã Cllsa que está havendo, na oportunidade

mento de dados ê que leva ã ct'iação de uma CPI. Ora, o C2.

'ronel Saraiva nio depôs sob o argumento de que se tfata de

um regulamento do Exercito - em iíltima anãlise, um sigilo.

E não se estendeu mais porque seria mataria de segurança n!.

ciona1, o que para mim ê profundamente estranho, uma vez

que os Poderes da República são apen1lS, em primeirÔ~!Jar, ...

Legislativo, Executivo e Judiciário. Não e possivel~

negarem, sob o fundamento de sigilo, informações claras, di
retas e objetivas ao Congresso Nacional, através de uma C~

teressa a nível pessoal essa investigação, mas interessa a

nTvel parlamentar e nacional. Quero, re.spondendo a V. Exa.,

dizer que haverã outros lances ainda complementares deste

que estar.lOS vivendo nesta reunião.

rizado, para ela, o sigilo. E quer, adiantando, ainda nes

ta oportunidad~, dizer que· esta. materia serã condu~'d,a P!

ra outros lances e assegurar ã CPI e ã Casa que i he deu

guarida, na outorga de sua constituição, que os depoimeE.

dente, com a questão que vou propor, tenho a imprEl's~ão de

ta investigação, a descaracterização do sigilo, porque isto

e feito em jUlzo e aceito pela doutrina e jurisprudência

dos Tribunais, quando a matéria sigilosa diz respeito

Justiça comum. E como esta investigação diz respeito

uma investigação de intere!ise nacional e, portanto, maior

dimento, que e: o de- todos nãs e da doutrina, a CPI ê, como

o seu próprio nOme indica, uma Comissão Parlamentar de In

quérito para apurar um fato determinado, considerado, 'ate

prova em contrário, como irregular, pois.do contrário não

poente~ ainda que Ministro do Exercito. nestas condições:~

Sr. Presidente, tratando-se de assunto,. digamos assim, de

segurança nacional - e este ê o melhor caminho para se es-

. tos aqui proferi dos terão que ser reves,ti dos com o

da maio .. veracidade, sob as penas da lei. Hilverã

ções aqui, haverã depoimentos que possam sofrer

eu

fei

Ago-

mais

que

lugar

cita-

O SR. DEPUTADO JOSõ FOGAÇA - Apenas

lutaJ:1ente gravada, mas o Coronel deixou a entender

taneamente para dois lugares, tendo. que escolher onde

queria servir para cancelar aque1~ outro lugar. S.eria dQ~

necessãrio dizer os lugares para onde fui nomeado e não a

ceitei, mas ate comandante de unidade não quis ser, boa uni

dade; instrutor de escola de alto va19r, não aceitei; gabi

nete dt> Ministro do Exército, não fui. Então, às vezes, ê,!.

da última .resposta do Coronel, acho uma pergunta pertinente

e oportuna. Há alguns. instantes, a fra$G não ficou ab!io-

colhia o lugar onde queria servir, ou, então, o Chefe

bia do meu desejo e me nomeavam para aquela função.

de Broissia foi procurado pelos mesmos il!>sessores

ra, no Exercito, dizemos c;ue o posto vai ate coronel. En-

cerra-se a carreira no posto de coronel, e a promoção

gen~ril depende de .uma serie de servidões ê muita gente co

nhece quais são essas servidões. Portanto, não posso me

queixar do Exército. Se eu voltasse ã origem, na minha id,!

de, escolheria novamente o Exêréito e a minha Arma.

dos, isto e~ o Sr. Carlos Alberto de Andrade e o '"' Minh

tI"O Vilar da Queiroz. Nesta ocasião, o diretor revelou que,

por ordem da Presidenci~, o banco n5'o estava mais disposto

a conceder financiamento nas condiçies anteriores, aptlsar

da .i,nsistencia daqueles senhores". Ou seja, nas • ~dições

anteriores significa com o recebimento de comissões~
propinas. V. Sa. conhece estas palavras?

ra uma indagação, tendo em vista a1gur:Jas observações

tas pelo depoente ã inquirição do Deputado Jose Fogaça.

O SR. ~RELATOR (Deputado Sebastião tiery)

Peço desculpas e licença aos Deputados, mas, como se tratu

o SR. PRESIDE1HE {Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Sr. Relator, porque ele a solicitou p.!

O SR. DêPDENTE (Raimundo Saraiva Martins)

Aí jã não questão de .memória. Realmente não conheço.

O SR. DEPUTADO JDSr FOGAÇA - Segundo i nfo....

mações, este e um trecho extra'ido textualmente de um do-

cumento que foi chamado lIRelatõrio Saraiva ll
•

deixou o posto na Embaixàda, em Paris, que era um

Uma questão. Vou ler um trecho que gostaria que V. Sa. ou

visse: .. O banco fez a transferência para os nomes dos mes

mos a;;sessores e de um terceiro da comissão de seis mi Ihões

de dõ1ares para uma conta~ azul numerada, de um banco suí-

ço. Por ocasião de se iniciarem as negociações de fina!!.

ciamento semelhante, para a Usina de Tucurui, o Sr. Jacques

que

ioc!.

Bra-

esse

tambem'

i rregu-

própria

nhecfmento de um restaurante chamado Vi1 a Brasi1,

lizado !,la. Tour de Montparnasse, em Paris?

to que facilitassem o envio de alguT.1a mensagem para

fosse utilízado pelos militares ou a serviço da

seu serviço e a serviço das empresas particulares a

servi am?

sl1ia ou para alguma outra capital. Quanto a velcu10 na

Embaixada, pelo que eu soube na ocasião - é possivel que

eu tenha esqueç:ido tambem - havia um Mercedes Benz do Em-

baixador e os veiculos restantes pertenciam aos usuários. O

Adido ~Iilitar tinha o seu automóvel comprad.o em três pre,!

tações pelos venciment~s do Adido. Agora~ o motorista era

pago pelo Estado-Haior do Exercito, para que esse ve'icúlo

este o nome. Conhecia. Era na Tour de Hontpa·rnasse, onde

iam pessoas que quisessem falar com brasileiros ou, então,

falar português; havia uma quantidade enorme de brasilei.

ros nesse restaurante.

Ilissão, serviços alheios ao meu uso particular. Er.a"'~

o que havia. Não havia carro da Embaixada. Eu nunca~

lizei carro da Embaixada. Não havia.

O SR. DEPUTADO JOSõ FOGAÇA - V. Sa. tem co-

mesma? Utilizassem ate carros que eram próprios

da Embaixada? V. Sa. tem conhecimento dessas

D SR. DEPUTADO JOSt. FOGAÇA - t: verdade que

o proprietãrio desse restaurante, Sr~ Guy de Castejã, que

tambêm.- foi dono da baite. "Le Bateau", famosa no Rio de

Janeiro hã a,lguns anos, obteve úm emprestimo de novec~

tos mil francos e, posteriormente, outro emprestir.to, até

atingir a quantia aproximada de onze milhões de francos, ou

Tomei co~hecimento desse fato pelo "Jornal do Brasil".

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Hais uma vez t~

nho a lamentar que V. Sao, servindo c~mo adido militar

estando tão próximo dos acontecimentos, sã tome conhecimento

seja, mais de dois milhões de dõ1ares, emprQstimo
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queremos que seja, uma Comissão poll"tica. Esta uma Co-

tes desta Comüsio desveste-se de suas indumentãrias po

lltico ..partidirias e se transforma em juízo da Nação, para

ouvir o que há de errado~ contra os interesses nacionais.

tra.nsformada esta reunião em secreta, se o depoente, mes-

11'I0 assim se recusar a prestar o depoimento, ficarã confi-

gurado o crime em que ele poderá ser capitulado.

Por isso, consulto V. EXil., numa questão de ordem, sobre a

conveniência de se transformar esta reunião em secreta, pa

ra desobrigar o depoente de qualquer compromisso~

nha com suas ralzes militare:s ou ate mesmo por e~

do

fa-

.!!.2.-

reser-

reito Penal conhece desde tempos imemoriais, que e,a

trãrio,. ~s reuniões serão püblicas; § ZQ - Serão

V. Exa. mesmo, depois, afirmou que não conhece esses

cumentos - como, de resto, eu não os conheço. Est9u

zendo uma contradi ta ã questão de ordem de V. Exa. Peço ã

Presidência que me assegure o direito ã palav,ra. nobre

Deputado Jorge Arbage pretende afastar ,do Direito Judi-

ciário, do Processo Penal bras.ileiro uma figura que o Di-

ticia criminis. Ele imagina que apenas vale como prova ~a

confissão, ao passo que toda a lei bl"asileira, todr o Oi-

reito Positivo,.. toda a jurisprudênci,a, inclusive o Re-

gimento Interno da C~maril. que e o suporte de que nós nos

valemos aqui, nesta Comissão, admite a prova documental

t'estemunhal. A origem de qualquer documento eventualmente

suspeito poderá ser contraditada" - ai, sim - depois que'

documento estiver no processo. Antes, não. Não tem se"n

tido, portanto, a contradita feita pelo nobre Deputado Jo.!.

vadas a jUlzo da Comissão ( •.• ); § 39 - Serão secretas as

. reuniões quando as Comissões· tiverem que deliberar- sobre

as alíneas que especificam ~s casos em que obrig.!-

toriamente se deverâ realizar uma ses5ão sec;reta." Por ou

tro lado, o nobre Lider do POS, Deputado Jorge Arbage qU\ln

do procura contestar documentos cujo teor não con~'ce, pre-
- ~tende.,. V. Exa. diz que nao podem ser aceitos docume~

res-vos no ato de inquirição pela CPI, são atribuldos

ponsabilidade do Coronel R-l do Exercito Raimundo Saraiva

Martins, en~ão ocupante do cargo de Adido ,.ulitar lia Exer

cito na Frunça; considerando, por fim, que a condição es-

se confirma a informação de que a Comissão estã de posse

desses documentos e por esta razão ela se propôs a ouvir

o depoimento do nobre Coronel Saraiva Martins. Quero le-

;antar o princlpio, a minha suspeita sobre a validade ju-

rídica de tais documentos. A Comissão 'não pode receber por

v'ia oblíqua nenhum documen~o ihcriminatõrio ou absolutõrio

de quem quer que seja, porque a via legal estã expressa nos

dois dispositivos, da Lei nQ 1.579 e do Regimento Interno.

Em segundo lugar, para não ,dar uma conotaçio de que este

jamos querendo atropelar o trabalho 'de investigação -

.aqui quero repetir a 'V. Exa. e a este Plenãrio que nosso d,!

sejo e realmente ver apurada a verdade, mas dentro de um

princlpio de isenção de quem a apura, nunca ao sabor das

paixões· polTtico-partidirias - requeiro a V. Exa. a real,!

zação de uma sessão interna deste augusto Plenário, com

presença do depoente. Considerando que a' CPI que apura

endividamente externo e suas causas tem em seu poder pro-

vas d'ocumentais obtidas por meios não-oficiais que envol

vem denúncias contra autoridade do Governo Federal; consi

derando que tais documentos, conforme pressupostos indicati

Assim,

componen-

que o assunto relatado e de. segurança nacional.

missão Parlamentar de Inquérito. Cada um dos

união 'em secreta, para que o depoente prestasse pOt· in-'

teiro o seu depoimento, pois na reunião secreta ele est,!

rã inteiramente desobrigado de qualquer cOlllpromisso, pois

simplesmente cumpri rã o' dever de pres·tar o seu depoimento ao

Congresso Nacional atraves desta CPI. Esta, na forma da

lei, me· parecê a questão fundaméntal, pois, 00 contrãrio, o

terlJpo se passarã e esta Comissio acabarã por não atingir ,os

seus fins. Os prazos vão-se esgotando, os depoimentos to-

mados aq~i não nos permi tem" a não ser como fruto de con-

frontos, de' debates ou de acareaçõ~s, que podem, em til ti-

l.lIa análise, transformar esta Comissão naquilo que nós nio
, . "

o SR. OEPUTADO JACQUES O'ORNELLAS - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Pela ordem-, tem a palavra,'o Sr. Deputado Jacques i) t Ornellas.

O SR. OEPUTADD JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Pre-'

sidente, em abono do que acaba de ser dito pelo nobre Depu

tado Jose Hachado, gostaria de lembrar que V. Exa. subme-

çio subsidiãri~. e V. Exa. também a isto se referiu, do

Código de Processo Penal, que, no seu art. 206, diz o se-

guinte: "A testemunha não poderã eximir-se da obrigação de

depor. Poderio, entretanto. recusar-se a fazê-lo ascen

dente, 'descendente OG afim em linha reta, o cônjuge, ainda

que desquitado, o irmão e o pai, a mãe e o filho adoti-

vo do acusadOr salvo quando não é P?sSlvel por outro modo

ao

nobre

cons!

preten-

. contra-

tido - posteriormente tomei conhecimento, em que pese

ge Arbage. E, na realidade, peço a V. Exa. que

dere 1. p~oposta que Já foi feita.

O SR. PRES!OENTE (Deputado Alencar Furtado)-

t I) que quero hZer. Antes, concedo a palavra ao

Deputado Jose r,lachado.

SR. DEPUTADO JOSr HACHADO - Sr. Pre.iden-

ge Arbage, dizer que S. EX,a. involuntariamente

10 Deputado Flávio Bierrenbach. Cabe aqui, na

fato de os quatro companheiros que me seguiar.l haverem sido

colocados como suplentes, de que não consegui nem .!;:~_

plente. Mas creio que, pelo esfo~ço que tenho feito~p
sentido de estudar o problema da divida externa do Pais

do nosso relacionamento com o FIH, que ê o objetivo pred~

mlnante desta Comissão, em que pese o fato de não poder le

vantar uma questão de ordem .••· Sugeri a questão de or

dem, não a levantei. Pedi a palavra pela ordem, mas obvia

mente fiz uma sugestão. que foi acatada imediatamente pe-

dita que pretendo fazer ao' meu nobre fi! ilustre Lider Jor-

te, conquanto eu fosse,' anteriormente, membro efettvo des

ta Comissão - fui o primeiro a ser indicado pelo meu par-

das

meio

emi-

govern!.

seneial ao trabalho da ~PI e identificar, quer por

documental ou por meio tes~emunhal, a autenticidl1de

provas que lh~ for possivel obter no curso das

ções, sem o que poderã conclui r em rel atori o. pel as

mas contidas no Regimento Interno da Câmara dos Deputados e

car o subscritor do trabalho e. as autoridades

Por fi"!, desejo manifestar-me contra a proposta do

mentai,s. Então·. ê preciso verificar a autenticidade. ilão

sei - confesso a V. Exa. - se, nio sendo melllbro da Comi~

são. poderia ter deferida, mas e uma contribuição a V. Exa.

na lei nQ 1.579, requeiro, em abono do interesse d~sta CPI,

que a Presidencia designe dia e hora para a realização de

uma sessão de carãter interno e convoque o Coronel Raimundo

Saraiva para, em presença dos membros que a integram, con

'firmar ou desmentir a autenticidade dos documentos cuja

responsabilidade lhe e ~triburda. Por que, Sr. Presidente?

Porque não vieram pelas fontes oficiais. Não podemos abso-.

1L:tamente desca:rtar a hipõtese de que aqueles que por via

oblíqua fizeram cheg'ar ao conhecimento da Comissão pró

prio relatõrio, o chamado "Relatõri,o Saraiva", não lhe te

nham feito enxertos com intuitos preconcebidos de prejud!

Cn-

cir-

lei

diz

Inci-

nossos

apli~!.

teu o depoente ao c~mpromisso legal. no início dos

trabalhos. ° Regimento Interno da Câmara prevê a

obter-se ou i ntegrar-se a prova do fato e de suas

cunstâncias:" O que me parece nâo seja o caso. As

missões Parlamentares de Inquerito são reguladas por

federal, qLle li a Lei nQ 1.579, que, em Seu art. 4Q,

Q seguinte: "Art. 49, inciso I - Constitui crime:

,ente possa, enfim, libertar-se de algu~s preconceitos que

Tem a palavra V. Exa., pela ordem. Pediria ape~as a V.Exa.

que abordasse a questão de ordem que a Presidência 'quer r~

solver.

so 11 - Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade

como testemunha, peri to, tradutor ou i ntêrprete p~nte ,a

Comissão Parlamentar de Inquerito." Portanto, não~

do

docu-

capi-

apresenta-

se no relatõr.io que fez: Do contrã.rio, ele estará

ê para ser discutida na hora em que ele for

do. V. Exa. ê o ãrbitro da apresentação desse

de protelar para tentar soluções o~tras. fora desta re

união, que devem ser buscadas aqui e agora. No que diz reE

peito aos documentos que o nobre Deputado Jorge Arbage de

clarou que V. Exa. possui. bastaria que lembrãsseno.s que.nro

no Brasil. mas nos Estados Unidcts uma serie de informa-

ções chegou ao Congresso Americano e aos jornais america-

nos, e acabaram depondo o Presidente da República - e não

foi pela via direta. do Congresso Americano. Então. a va

lidad::. desse documeni.o, de onde elE: Vem, de onde ele p"lrte,

mento. O que está em pauta. com a reunião previamente ma!.

cada, ê o depoimento do Coronel Saraiva. Não hã nenhum i~

pedimento em que se ouça o Coronel Saraiva, porque,.. de

acordo com ,o seu depoimento, ele s'õ pDderã fazê-lo com ba-

Exercito. !luanto mais por um adido mi.1ítar que estava exe!.

cendo uma. função dentro do campo da sua profis'S.ão- militar,

tulado nOS crimes enunciados pelo Deputado Bierrenbach.

S. Exa., no depoimento que faria numa reunião secr:e~. .E

seria legítima nas circunstâncias aduzidas, pois não~

pode conceber que neste Pills o Exercito seja um põder.

Exercito ê parte do Executivo. ·As Forças Armadas são pa!.

te do Executivo. No Brasil, temos apenas, por 'enquanto,

três Poderes: legislativo, Executivo e Judiciário.

nada pode ser negado a uma CPI, nem pe~o Sr. Hinis~ro

impe-

regis-

queri a

cas! e aquil,o que ele não possa revelar aqui. por

dar uma definição a respeito do protesto que ora

tramas.

membro desta Comissão. Er~ o esclarecimento que

prestar;prellminarmente. Tem á palavra V. Exa.

°SR. DEPUTADO FU'\VIO BIERREflBACfI - ° nobre

nente e respeitâvel Deputado Jose .l1achado, de Se fazer uma

reunião secreta para· ouvirmos o depoimento do Coronel Rai

mundo Saraiva. As reuniões das CPIs são reuniõe:; públi

~ SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Antes de conceder: a palavra para Ur.lil qllestão de ordem a . V.

Exa •• a Presidência vai esclarecer 'definitivamente, para a

boa ordem dos trabalhos, o seguinte •••

° SR. DEPUTADO JORGE A'RSAGE - ~luito bem, Sr.

Presidente. [o que quere,nos ouvir de V. Exa.

O SR. PRESIDElHE (Deputado Alencar Furtado)-

Sô por generosidade da Presidência. V. Exa. argfJiu li ques-

tão de ordem, porque não tem direito de fazê-lo sem ser

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar '~adn)

A Presidência tem cO,ndições de responder tranq(ji1ame~

O SR•.DEPUTADO FL~VID BIERRENBACH - Apenas

um argumento aos outros que, tenho certeza, a Pr~sidência

jã dispõe.

rativo disciplinar, nio poderã fazê-lo tampouco numa re

união secreta da CPI. Esta e a qU.estão de ordem que apre

sento sãbia decisão d~ V. Exa •• para que realmente possa

de

de

Ser

depo-

depo,!

lnfo!.

exat,!

const!

qual

O SR. DEPUTADD JORGE ARBAGE - r·la. ii

perjuro. mas também a sonegação de informações

tuem crime tipificado no Cõdigô Penal. Razão pela

acho que e de se considerar a sugestão que acab~ de

feita pelo nobre Oeputado Jose Mach~do. para que

revelou aqui, perante es.ta Comissão, de prestar o

mento, sob pena de, não o fazendo, estar sonegando

mações e obstruindo os trabalhos da CP!.

°SR. PRESIDEUTE (Deputado Alencar Furtado)-

eas. informações e documentos, requerer a audiência

Deputados ou Ministros de Estado' e tomar depoimentos

mente dentro desse princlpio quê eu diria, -st=: -Presidente.

que a lei nQ 1,579, de 1952, estabelece. no art. 29, .!J!
fine. que - .••• no exercicio de suas atribuições, poderão as

tPls determinar diligências ( ••• )~ requisitar de reparti

çiie!i públi CilS •e autirqui cas ir.forr.1ações e documentos

transportar-se aos lugare~ onde se fizer mhter a sua prE-

sença.- O nosso Regimento diz, no § 29, do art. 69, tam-

bém: -.:. requisitar, das repartições públicas e autãrqui-

dor da embaixada, auxiliar da embaixada. Por ,isso, Sr. Pr~

der Jorge Arbage, em dizer que também eu entendo que es-

ta Comissão deve tirar a camisa do time Situação e Opos!

autoridales federais, estaduais e municipais". Quando V.

Exa. se reportou ã questão de ordem. por nõs suscitada an-

teriormente. V. Exa. declarou que a Comissão estã de pos-

se de f.arta documentação, onde são incriminados o~. Mini!

tro Delfim Netto e outras autoridades. Pergunto a~

Deputado falou na qualidade de llder do Governo. Eu que

ria apenas recordar a V. Exa., já estamos com problemas de

l1el1õria, nesti!- Comissão. que IJ art. 42 do Regimento diz

seguinte: tiAs reuniões d~s Comissões serão pübl i cas, re-

servadas ou secretas: § 19 - Salvo deliberação em con-

mas numa embaixada, praticamente atuando como um

sidente,insisto, ao. contraditar o nobre e brilhante

servi -

lí-
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fi SR. PRESIDEnTE (Deputado A.lencar Furtado)-

'CA 'reunião passa a ser 'interna)

,tos; que esta Presldência ten recebido não o tem sido por

Yi~s oblíquas. Ela as tem recebido porque, primeiro, os

tem iequ!sitado oficialmente; s.egundo, fez um apelo, apr~

"lado po~ esta CFI na sua primeira reunião, apelo que foi

site as informações aI) Min. Exercito. Estã sujeito aos reg,!!

lamentos ,Hi1itares~ ou seja ao Estatuto dos lHlitares, que e

lei federai, apr:ovada pelo Congresso~ Deputado Jese Machadtr

Pela ordem. O depoente estã obrigado a depor pela~

ção e não por lei. ou regulame.n,to~ hierarquicamente inferior'

ã Constituição. Presidente - Pergunta. ao depoente se reit~

,ra que não prestarã informações ã ePI. Depoente - Não se tr!

ta só de leis ou regulamentos, r.1as de um problema de etica

r.1i1itar. O documento não, lhe pertence e em relação a e-le o

depoente nada mais ter:! a ver. Preside.nte - A CPI vai requ..!.'

sitar os informes. Considerando os motivos arrolados pelo

depoe.nte, pede ao Secretãrio que torne por termo a recusa do

depoente para as providências necessãrias a configurar o 11.1
cito penal. Deputado Ibsen Pipheiro - o depoente estã subm!

tido a um conflito entre duas lealdades. Sugere que não se

peça ao depoente o teor do documento. Mas sim que se peça ao

depoente que. deponha sobre os fatos de seu conheciI:1ento. D2,

putado Jorge Arbage - A CPI deve inquirir sobre fato de;erml

nado. Endividamen.to externo, nn, multinacionais etc. ti!

nhuma indagação lhe fof feita ainda desses fatos. mas tudo

que ~e 'lhe pe~9untou estã relacionado apena~ com o "Relatório

Saraiva". Não se pode inquinar de i1Tcito penal a recusa. A

CPI deve se limitar ã sua missão específica. Presidente - A

questão de ordem de Jorge Arbage jã foi respondida anterior

mente. Tudo leva 'a cr.er que há "'lnculo entre a dTvida exte!,

na e cO!!lissões, irregularidades q,ue seriam do conhecimento do

depoente. Deputado Teodorica Ferraço .. O depoente não pr!

cisa falar sobre o Relatõrio, mas sobre fatos do seu conheci

mento. Deputado Ibsen Pinhei~o - Pergunta se o depoente t,!

ve conhecimento de irregularidades que pudessem ser imputadas

a servidores brasileiros da Embaixada. Depoente - Foi conv~

cado a falar sobre o Relatório ,Saraiva. Entende~

q,ua'nto o Congresso, as Forças Armadas também estãô na Consti

tuição. Não pode falar sobre o Relatório Saraiva. Deputado

Ibsen. Pinheiro - Esclarece que não estã perguntando sohre °
Relatório Sa~aiva. mas apenas (reitera' a pergunta). Depoent'e

- As denuncias a que se refere o deputado não são do seu c~

nhecimento. Deputado Ibsen Pinheiro .. Se ouviu comentãr i os

sobre irr:egula~idades. Depoente - Naquela epoca o regime mi

litar era muito forte'. Dizia-se na França que era urna dttad,!!

ra. O depoente jã 'havia servido no SNI um setor Administratj.

vo. Tais' conVersas não chegavar.l ao Adido Mil Har.. Deputado

Fernando Santana - O Cel. declara que jamais ouviu qualquer

comentário. Portanto, pe~gunta como conseguiu produzir o R!

latõ~io Saraiva'~ sem que tivesse chegado' ao seu conhecioento

qualquer irregularidade. Depoente - Não recebeu denúncia na

verdadeira ,acepção da palavra. Deputado Ibsen Pinheiro 

extra ..oficialmente? Depoente ,- t~ão! Deputado Fernando Sa!!.

tana - Repete a per:gunta. Depoente - A pergunta e{ muito s..!:!,

til. Reitera a resposta. Rel"ator - carta exibida na CPI

e documento grave e importante. Em que fatos o depoente b2.

seou-se para ter uma opinião tão desabonadora acerca do e!!.

tão Embaixador Delfim Netto. Depoente - O depoente fez a sua

parte. Cumpriu o seu papel. Pede para não responder à pergu!!.

ta do r:elator já" que o presidente declarou que vai requisi

tar o ~elatõrió Saraiva. Deputado Helio Duque - Diz que

radiogr:ana cif~ado expedido pelo Cel. Saraiva foi enviado em

6-04-76. Como se sentiu quando ouv'iu que a Embaixada do Br~

~il era ,conhecid~ por: .~mbaixada ,uOix pour cent H
• Depoente

Depoente - 5'e~tiu-se envergonhado.' Comunicou ao~

Pereira Tourinho que não teve 'participação di'reta ou indir!

ta na divulgação do Relatõrio Saraiva. Nada teve "a ver com

a rêportagem da revista Veja nQ 528, de 18-l0~78•• Fez a sua

parte "Se cada UIJ fizesse a sua pa~te não deverlal1los mais de

100 'bilhões de dõlares no exterior". 'Deputado Helio Duque

Qual o conceito que fez da atuação de ,Delfim em Paris. D!

poente - Para chegar a Gen. de ,Exercito tem que começar como

cadete e depois de mais de 30 ou 35 anos de serviço. Assim

tambem com os diplomatas. Ouviu dize~ que o Embaixador Del

fim Netto sõ ha"via ficado oito dias c'ont'inuos no exterior. !l
, 'cha que não estava p.~epar:ado par:a 'o cargo. Deputado Hel i o

Duque--.::pe.de.·escla~ecimentos!s~bte a ca~ta enviada a D. Mariza Tupi

nambã. Depoente - Pr:efe~e não responder. Hélio Duque - Diz
,que a ca~ta e explicativa. ,.~ Pergunta se as referências da

c'a~ta são ao Gen. Figueire,do e ao ~1in. Delfim Netto. D~PE.

tado Jose Machado - Pela o~dem. ~ntende que ~s questões 1!

depoente e

-tins. brasileiro, "t:asado, domi'ciliado nesta Capita'=""- ....

111, bloco E. apartam"ento 304. na tura 1 de Senador 'Pompeu, Ce~

rã, "filho de Hanoel Janoca Martins e de D~ Jaaqui,na Saraiva

Martins, atualmente Coronel R-l, exercendo função civil na

empresa eleto Meireles S/A, empresa de' construção civil. TeE.

do sido lavrada a presente ata e achada conforr.le. vai a me~

ma assinada pelo senho~ presidente, pelo depoente. pelos d~

puta dos que participaram dos trabalhos e P0l:' mim. secretãrio

"ad hoc", que a datilografei em três vias de igual teor: Br!

sl1ia, 15 de se'tembro de '19~3. Continuação da Ata .. l2h 20m.

'P~esidente - P~osseguem os t~abalhos com, nova caracterlstica.

em reunião secreta. O depoente alegou impedimentos de order.J

regulamentar, com base no ~DE, para não divulgar o seu inf0r.

me. O interesse nacional esta ~cima de' qualquer outro e hã

imperativos legais. Com a sessão secreta fica o depoente

vont~~e para prestar todos' os inforrne~ sem qualquer tipo de

~est~ição ~u impedimento. A lei se~ã inteiramente cumprida

Relator - Per:gunta: Quais os te~mos. do "Relatõrio SaraiVa 11

O que foi informado pe'lo depoente'ao E.M.E.? Depoente -. Di~

se que tamber.J assumiu compromisso perante a Nação. Foi um

ju~amento. O ju~amento que p~estou perante a COMissão . deve'

fica~ em segundo plano. Todas as info~mações que prestou 'c.2

mo adido fo~am pr:estadas a.o Minis,.tro do Exe,rcito. Cumpre-lhe

gua~da~ silêncio. Apela ao Presidente da CPI para que requi

defJ. pelo Deputado Flãvio Bierrenbach e' colocada em votação p!

la presidência. fot'ar.l os trabalhos suspensos por dez minutos

e, posteriormente, convertida em secreta a sessão, deterr.tj'

'nando-se a evacu'ação do recinto por todos os presentes. per

panecendo °apenas os senhores deputados e o. depoente. Em s~

guidâ, I) senhor presidente solicitou ao Deputado Flãvio Bie.!:

renbach que passasse a secretariar os trabalhos da Com.issão,

passando-se. a seguir, ã inquirição ào depoen,te em regime

de sessão secreta. Usou da palavra, em prineiro lugar. o s!

nhor rei ator: Deputado Sebastião Nery e, em seguida, na se

qilência. os Senhores Deputados Jose Hachado, o presidente da

Comissão, Ibsen Pinheiro, Jorge Arbage, Teodorico Ferraço

Fernando Santana.- sebastião tleY'Y. H"é1io Duque. Ardo A.rantes.

Herbert Levy, Genebaldo Correia, João Cunha, Francisco P"í!!

to, Jacques DJOrnellas, Cardoso Alves, ,Jose Fogaça e Jorge

Arbage. O senhor secretãrio transcreveu resumidar.1ente em 2

partlldo as perguntãs formuladas e as respostas dadas pel,o d~,
poente. tendo se l1egistrado. categorica;r.:ente. a repetida r'!

cusa do depoente em prestar depoimento ou responder a qual

quer indagação relacionada com fatos relacionados com o docE.

oento denominado lrRelatõrio Saraiva", cuja existência. no e!!,

tanto, foi expressamente admitida pelo dep:o.ente, Sustentou o

depoente que se eXctlsa .... a de responder às indô.qaçõ;s co~ supor.

te em diplomas legais. corno '0 Regulamento do Exer~

deterr.lina sejam consideradas sigtlosas todas as informações

veiculadas pelo .depoente na condição de adido mil itar da E.,!!!

.baixada do 13rasil na França. O depoente foi advertrdo de que

essa recusa poderia ensejar sua responsabilizaçãQ., visto tl.

pificâr ilicito penal definido na legi~lação que regula o fu!!.

cionar.Jento das Comissões Parlamentares de Inquerito, tendo d2,.

clarado que preferta não responder ã5i questões que lhe eram

formuladas acerca do assunto em questão, sugerindo ao senhor

preside_nte da Comissão que, usando de faculdade que a lei

lhe c~nfere, requisite junto ao Min'isterio do Exerci,to o d.Q.

cumento denominado JiRelatõrio Saraiva", assinalando ainda.

que durante a 'época eJlj que se encontrava em Paris, comO acl..!.

do militar, ~cumpriu com a sua parte". Antes de serem decl~

rados encerrados os trabalhos determinou o senhor presidente

que se registrasse que a parte secreta da sessãõ teve inlcio

às doze horas e vinte minutos, assinalando-se, tambem, que

as notas manuscritas pelo senhor secretãrio .ficam consider~

das como parte integrante da prese'nte ata. tendo sido efetu2-.

da a respectiva leitura.e sendo as vinte e olto folhas corre~

pondentes rubricadas pelo senhor presidente da Comissão. p!

lo senhor' secretãrio e por dois <deputados que a tudo assisti

ral!! como testemunhas. Determinou ainda o senhor presidente

que se registrasse intervenção do senhor Deputado Jorge Arb!

ge no sentido de aconselhar o depoente a não apor sua assin2,

tura no presente termo de declarações, de qual ificação e ata

dos tl'labalhos. Antes de encerrar pediu o senhor presidente

q,ue fosse~ transcritos os dados relativos à qualificação. do

ser

sOÚ'"

votação

docuneE,

partido~

qual'

caráter,

integrantes perrna'1entes desta nI. eu a submeto· à

to di.scip1inar - nunca pude compreender que UM

discipl inar do Exercito pudesse ser superior ao

Interno de uma CPI, pois a verdade e que precisa

ção: COM o simples fato de se oroanizar uma CPI.

quer cOf.lponente dela que tenha brio, que tenha

que tenha dignidade não fala mais aqui pelo seu

Vou responder ã' questão de ordem levantada. Os

consubstanciado numa nota p.ublicada pela imprensa,

dos membros efetivos desta Cf>I. para o seu acolhir.Jento ou

não. Encontra-se eo votação a proposta de ser considerada

interna ou não a.!e,uniâo para audiência do depoente Cel. nai

mundo Saraiva. Em votqção. '(~.} Aprovada. Pe'ço aos pre

.sentes a gentileza de se r:etirarer.J' deste recinto. para que

possamos conti.nuar os nossos trabalhos. jã sob.a capa do si

gilo necessãrio.

que se escla~eça que esta CPI ê Um inquerito, eu~

gação. E inquerito se louva não necessariar.:ente em provas

acabadas, mas em indlc1os. veementes ou não, que possam de!

trul-lo. Então, a nossa tarefa estã sendo conduzida com aÉ,

soluta regularidade. Dal, acolhendo a sugestão de Y.Exa.,nB.

bre Deputado, que jã foi encampada por um ou dois Deputados

buscada - se V. Exa., transformar a nossa sugestão, adotada

pelo Deputado Bierrenbach. em decisão do plenãrio desta co-,

missão, ouvirá por inteiro o Ce1. Saraiva e podera, a'1

sim, trazer os documentos e dizer; HR~almente, o depoi-

mento do Cel .. Saraiva esta inteiramente confirmando os

documentos que tenho em nãos, razão por que ate vou abrir

tlão deles. H Não precisarã nem juntã-los •••

citando a todos os cidadãos deste Pais que tivessem in

teresse nes~ta inves~igação, c qu~ pudessem subsidiar a CPI

que i~vestlga as causas, montante, ,natureza e outros com"

ponentes da d1vida brasileira e do acordo nn-BrasH que o

fizessem, porque assim estariam prestando um serviço n;io

apenas a esta Comissão ou ã Cãmara dos Deputados, mas

própria Naç~o brasileira. Portanto, qualquer que 5,2ja

documento a nós endereçado, esta Com.issão apr:eciariÍ

seu .valor, verificará: quanto ã sua autenticidade, ou seja,

avaliarã a sua condição d~ integrar ou não o corpo documeE,.

tal que instruirã os nossos trabalhos. Ademais, e bom

Ele fala pela Cãmara~ De orn, modo geral, fala pelo País.

E da mesma forma que não se pode perr.dtir que hi\ja eX'Plo-

sões por parte de UJ:1 sentimento opo.sidonis.ta. tam-

bém não se pode permi,tir que se impeça o andamento dos tra

balh'os desta Comissão 'por parte dos sentioentos de defe

'sa de um,Governo que. nem dã poder e sustentação a seu pró

prio partido. Então, ê importante, Sr. Presidente, rebate!!,

do os argumentos do nobre Deputado Jorge Arbage. dizer que

não hã nenhuma incor.,patibilidade. Se, depois. V. Exa. jul

gar conveniente, após o depoir.1ento em reunião secreta.

po'is esta sendo alegado aqui motivo de segurança, regimen-

Conforme deliberação da ~or.lissão, aprovada. unanim,!

mente, em reunião de 10-5-84 ~Ata da 40a. Reunião, publicada

no DCtl nQ B3, de 11:B-B4, pãgina 7641. foi descaracterizadO

o sig110 da reunião i~terna acima mencionada. E, de ordem do

Sr: Presidente, transcreve-se"na íntegra, o seu teor: Aos

quinze dias do !':lês de setembro do ano de mil novecento's e oi

~ten~a e trê/, às nove horas e quinze minutos~ foi iniciada:

ses~ãn ordrnãria da Comissão Parlamentar de Inquéritn destl

nada a apont~r as causas do endividamento externo do Brasil/

sob. a presidência do Senhor Deputado Alencar Furtado e 'te!!

do como secretãria a Sra. Marci Ferreira BorUes, presente o

numero regimental de senhores deputado~ foi· registrada a por!

senç~~do senhor Coronel Raimundo Saraiva Mart~ns~e, , apõsA

prestar o c'!mpromisso regiment'al, usou da palavra,~

do. a seguir~ ;'nquirido por di~ersos dos senhores 'deputado s

presentes: Confor.me sugestão apresentada pelo Senhor Deput,!

do Jose"Machado, apresentada em seguida;' como questão de 01:.,



Setfimbro d,; 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça-feira 3 099

8' REUNIÃO, REALIZADA EM 20-9-83

Depoente: DERCIO GARCIA MUNHOZ
Economista e Professor da UnB

de um curriculum vitae invejãvel.

>(leitura do curríCUlO.)

de

come!.

bras; leiros'l,dade gr:ãnde de poucas emPr:esas nos déficits

mu1ti.nacionais tiveram um desequíllbrío, um déficít

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pr:0f. llunhoz, desculpe-me interrompê-lo. Sua exp~sição

tão br:i1.hante que os membros da Comissão estão pedindo-lhe

mais cadencra. haja vista estar muito veloz e So Exas. não

. . .
portações desnecessãr:ia's, par:a que concedessem financiame!!

tos em moeda. ~.ntã·o. lembramos que, a partir, de 1976~ apro

ximadamente. o Brasfl, quando ia ao exterior contratar e!!,

pr:estimos em moeda, para as necessidades do ba'lanço de' pag!

mentos e necessidades da prõp:-i.a dlvida •••

estão pe,:cebendo. alcançando be.m' suas .ideias.

O SR. DEPOEIlTE (Derci o Garcia Hunh'oz) - r que

eu queria dar inforMações essenciais no curto prazo que me

foi destinado~

cial, apenas elas, de dois bilhões e 400 "ilh.ões ,de dõlares

aproximadamente. Isso foi levantado pela Subsecretari a 122

ternacional do Planejamento e pub1,5cado, em'1976, pelo' "JO!

um quad~o mundial d'e difiCUldades. houve internamente urna

falta de consciência sobre qual o processo de desequil1brió

em que nos estãvamos inserindo. Paralelamente, dentro desse

conte,xto, tivemos dois outros fatos que contribufral'l para que

o endividamento se acelerass'e, logo nos pri.meiros anos.' Pri

meiro foram as jmpo~tações especulativas. Não poderJos esqu!

ccr que. I\Q ano de 1974 - () ún1co ano que temos dis~onl

vel - o levantamento do Governo indicava que 115 empresas

Concedo a palavra ao depoente para, no pl:'.azo de 30 minutos,

p~oceder ã anãlise ger;al do que tem il dizer a esta Cúrríssão.

,( Intervenção fora do microfone - Inaudível.)

conheça a situação~ o balanço de pagamentos dessas empresas

nos anos anteriores e posterior:es. Os levantamentos. porem.

fo~am feitos. evidentemente. pt1rque. indicàvai:1. urna responsabi

nal do Brasil"., O"que faltam são ,os elementos pa~a que se

D SR: PRESIDENTE ( Deputado Alencar furtado)-

r praxe da Comissão, e S. Sa. jã hav'ia combinado, para dar

tempo às inquirições. Pode ser ampl jado, na dependência das

.necesS iaade.s que S. Sa. possa adianta~.

o SR o PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} -

o SR. DEPOENTE ( Dercio Garcia l'lunhoz) - Ini

cialmente agradeço a convocação da CPI da Olvida. EX,terna, por

que, antes de ser uma convocação, constitui uma honra para

quer.! tem a ,oportunidade de participar dos trabalhos tão iE.

por:tantes do Legislativo. no momento em que o' Legislativo !.

firma-se perante a Nação e renova ~s esperanças de uma parti

cir,.ação efetiya nos novos destinos do País. , Então. antes de

urna convocação, antes de uma obrigação, eU diria que e uma

satisfação. A questão do endivjdamanto externo ,brasileiro.

que vou' fazer urna exposição ~ãpida para enseja~ o debate. p~

demos dizer que ,se marca pr;ofundar.lente a partir de 1973, com

o crescimento da dívida ligado a pr:oblemas de balanço de Po!

gamento's. evidentemente~ Por 'que a partir de 19731 Porque,

de repente, o PaTs enfrentou uma conta externa maior, uma

conta de petrõleo maior:' e nós, na falta de divisas estrange.i

~as, -cooeçarnos a cobr:ir as importações e os outros gastos com

novos empréstimos. r interessante que se diga que, para i~

so~ contribulram não so Q petróleo, não sõ os juros, não so

o tipo de modelo que se seguiu~ em que se di zia um mode'lo con!

ciente de endividamento, baseado na absorção de poupanças e~

terna's, ou seja. endividamento consciente" e se fazia crer à

Nação que era 'um processo que poderia ser contido. no mome.!!

t.o que assim pretendessem ~s aU,toridades. e revertido, no m~

.mento q.ue jUlgassem oportuno. Então, vê-se ~ue, dentro

que sur:giram logo depois da crise do petróleo. Por que isso

e ilJpor:tante'? 'Por:que, em 1974, a conta do petrõleo brasilel

ro aumentou elll dois bilhões e o déficit brasileiro aumentou

per;to de 5 bilh~es, ou seja) ho~ve a'lgo mais n~sse momento.

que for:am impor:tações especulativa's. ou mesmo a desativação

de linhas de produção de emp~esas inte~Jiácionais no Brasil.

par:a t~ansfer:ir: a pr:odução. pa~a outras unidade~ no exterior~

Alem disso, tivemos um processo que se iniciou. S,e, não me 'é.!!

'gano, ainda em 1976. em qu~ os b'a~cos japoneses. alem~es,fra..!!

ceses e inglese.s começa~am a exigir-do ,Brasil que. fizesse 1l!!!.

-Se

D'êrcio

o Presidente requisitar o documento chamado Rela

va. existindo esse documento a CPI poderã ··avalia~. Deputado

Cardoso Alves - O depoente estã fazendo pouco pelo Pals. D!

putado Jorge Arbage - O Depoente não estã sentado na condi

ção de réu) mas de simples testemunha .. O depoimento não coE.

promete quer a honl;"a~ quer o brio das Forças Armadas. Pergu.!!

ta se a condição de adido oilitar na França tem correlaçãod,i

reta ou indireta com o endividamento externo, com o nu. D!

poente - Não. Deputado ';orge Arbage - Se o depoente 'era p,!

90 com cruzeiros ou com francos franceses. Depoente -: Todos

os funcionãrios da embaixada são pagos em dõlar. Deputado JO!

ge Arbage - Se essa circunstância agrava o endividamento Etx

terno.' 'Dep~ente - Sõ se o pais fo~ obrigado a tomar empre.§.

timos com esse fim. Deputado Jorge Arb.age - O depoente foi

s,ubmetido quase à coação irresistivel para reve1ar dados s~

bre o Relatório Sa~aiVa.· Deputado Jorge Arbage - Deseja r~

gistrar que a CPI não é cOr.lpetente para determinar o enqu!

:lrarnento em il'idto penal, razão pela qual sug-eriulao de.poe!!.

te que dei)(asse de assinar a ata., Deputado Fernando Santana

Esclarece q~~ fez a pergunta sobre transportes';em decorrência

da dependência em relação ao petrõleo.

SR. PRESIDENTE (D~putado Alencar Furtado) 

Havendo numer.0 lega} I declaro abe~tos os trabalhos desta re~

fiião da Comissão Parlamentar de Inquérito "destinada a ap~

rar as causas e conseqUências do el~vado endividamento exter

no b~asi]ei~ol ,tendo em vista as negOclações com o Fundo 1'10

netãrio Intemacional lf
• Ouviremos. hoje o depoimento do Sr.

Dercio Garcia llunhoz, economista. Antes, a Sra. Secretãria

procederã ã leitura da ata .da sessão, anterior.

(t lida' e aprovada, sem restrições, a ata da

reunião anterior.)

O SR. PRESIDENTE {Deputado ,Alencar furtado} 

A Sra. Secretãria pr:ocederã ~ leitura do Expediente.

'('r lido' o Expediente.)

SR. PRESIDEtlTE (Deputado Alencar Furtado) -

Senhores' membros da Comi~são. ~ecebemos hoje o Sr.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado.) 

S•. Sa. foi convocado para prestar; depoimento a esta Comi~

são e estã, como todos os demai's depoentes, advertido do cOEl

p~omisso .legal 'de dizer a ve~dade, para o que~ na forma da

lei, peço a S. Sa. que preste o compromisso oral nos termos

aq,ui inscritos. Peço aos 51'S. Deput'ados que s,e levantem.

O SR; DEPO{NTE (Dercio Garcia J1unhoz) - Faço.

sob palavra de honra e sob as penas da lei. a promessa de di

zer a verdade do que souber e me for perguntado.

Brasileiro. Deputa,do Cardoso Alves - Se confirrla ou não a 2.

x.i'stêricia do Relatório 'Saraiva. Presidente - Já estã confirC1.!

da. Deputado Cardoso Alves - Lamenta que UI;: home::J d'l enveJ:,

gadura do depoente se dispa da condição de cidadãa e se e~

conda dentro da farda de coronel. Deputado Jose fogaça- Se

o depoente esteve nur.! jantar na casa do Sr. Guy Vasconcelos ~

em companhia do Sr. Jacques de Broissia. Depoente ,... Não~ D!.

putado Jose Fogaça- Se participou de outras reuni,õe.s. Depoe.!l

te- Nunca estive reunldo;sooente com essas 3 pessoas: Guy de

Vasconcelos, fern'ando Fontoura e N. Jacques de Broissi,a. Oi

retor do Banco Credit COMerciaL .Deputado Jogê Fogaça - Se

conhece Ruth Magalhães. Depoente - Só de nome. Nunca a viu.

Não sabe 'que relação essa senhora tinha com a embaixada. D!

puta do Jose Fogaça - Se o nome dessa senhora foi ou não ci t,!

do nos do.cumentos enviados pelo depoente. Depoente - Reitera,

o que jã disse. Pede ~ara não responder a essa pergunta.Dep.l!

tarlo Jose Fogaça - Se essa senhora teria participado d,e age.!!

ciamento de propinas em Paris. Depo,ente - Não sei. Deputado

Cardoso Alves - Se o depoente estã satisfeito como Celo do

Garcia t1unhoz, que nos 'ho'nra com a sua presença nesta re.!!

njão. r. uma das figuras' mais importantes da vida universit!.

ria do País, economista 'de renome .internacional e poss,uidor

vantadas nas indagações são p-ertinentes. De~)1Jtado Ai:do Aran

tes - Lê declarações d\? Delfio em 1978 ao JOl'nal:OEstadJ) de

S. Paulo. Fala da ação penal promovida por Delfim f~et-to c0l!

tra o Deputado Fi"allCisco Pinto. Depoente - Discorda da afi!:.

mação de que tem dupla lealdade. Sempre foi leal e ter:t a c2

beça erguida. Fez a sua parte •. cUr.Jpre ao órgão que recebe as

informações divulgã-las. Não revela porque viu nilitare.s for

çados a voltar para o Brasil em função das informações que

produziam. Hã deterJ:1inadas inforI:1aí;ões qUe~ se divulgadas,p~.

derian incendiar o pa'is~ Deputado Aldo Arantes - Acha que a

CPI não pode ser desmoralizada e que providências" legais d!

veM ser tomadas. 'Deputado Herbert Levy - Se l~o!

'gem de ontem do Estadão. Depoente., Sim. Deputado Herbert

Levy - Passa a 1er trecho da reportagem. Pergunta .se os fo!

tos narrados na reportagem são fundamentados ou se são inve

rídicos. Depoente - Disse que depois de sete anos não pode

dizer que não existiu Ur:J Relatório Sar.aiva. Deputado Herbert

Levy - Se reconhece que hã fundamento na reportagem. Depoe!!

te - Nem tudo que 'ê publicado na imprensa e correto. A C P r
pode requisitar o documento e depois se ele chegar aqui. i!!.

-terpretã-10.· DeputaGo Herbert Levy - Que registrasse que

o depoente não con,nrmou nem desnen'tiu os termos da matéria

ontem publicada n~.O Estado de S: Pa~lo. Deputado Genebaldo CO!

reia - Poucas pessoas nesta República cumpriram com o seu p!

pel corno o depoente. Hã uma contradiçã.o. A CPI acabarã por

• levar aos Tribunais um homem digno e não 'os corruptos. A CPI

também estã tentando fazer a sua parte. Se pode sugerir

CPI algum roteiro para a apuração da verdade. Se pode indi

car o nome de pessoas que venham a ajudar a CPI. Depoente

Em ma féria de i nformações rei te~a que cada um cunpre a sua

parte. Em 7-4-64 f;i ã cidade de Souza. na Paraíba para t~

mar prOVidências contra o Prefeito. Sr. Antonio Mariz. Pediu

-lhe o c~ntingente pol ieial que deterr.linasse reunião da cãmi

~a Municipal para cassar o manda~ojdo P~efento. Não conc02:

dou. Fez um inquérito, mediante ~-"\revistas com toda a soci~

dade. Concluiu num relatório e entregou a UM militar muito

graduado e ao Gove~nador da Pararba. O prefeito foi preso e

roi aberto inquérito onde se qhegou à conclusão que o prefei

to não estava incriminado e não era' comunista. Deputado Gen~

baldo Correia. Quer saber se hã correlação e~st2.

ria e os fatos objeto do inquerito. Depoente - A correlação

'é que cada um deve fazer a sua parte. Deputado J~ão Cunha 

O depoente não farã parte da Hi,stõria do Brasil pois ~stã e,!l

cobertando os responsãvei.s pela pilhagem feita contra o pals.

Depoente - Se voltasse a ser adido piÚtar voltaria a fazer

a sua parte. Deputado Francisco Pinto - Se conhece o Cel.Dicl:

sono Depoente - Sim. Deputado Francisco Pinto - Se serv i u

com ele. Depoente .. Sim. No Dep. de Engenharia e Comunicações.

Deputado Francisco Pinto": Se disse irado ao Cel.· Dickson que

estava indignado COm o que viu na França e que existiam fig~

ras na El:1baixada que recebiam propinas. Depoente - r~ão di~

s~ isso. Depu,~ado Francisco Pinto - Se disse que havia bras,i

leiros çom c~ntas numeradas na Su'iça. Depoente - Disse que

trocou idéias com o Cel. Dickson acerca de uma publicação, na

il:1prensa que afirmava isso,. Deputado Fra'nc;sco Pinto - Se

disse ao Cel. Dickson que havia brasileiros que t:'eceb-iam c.Q.

missões. Depoente - ,Não disse isso,. Pede que ~s~es fatos s~

jam cotejados com o documento que serã requisitado ao l1in.do

Exercito. Deputado Francisco Pint~ - Se falou 'com o Preso do

Banco Comercial da França. Depoente- Sim. Deputad.o Franci1.

co Pinto- Se funcionários da Embaixada em Paris e o Preside~

te do Banco Comercial falaram ao depoente sobre propinas. D!

poente - Não se 1embra. Deputado Francisco Pinto - Pede ac,!

reação entre o depoente e o Cel. Dickson. Pr.esidente - ColE.

ca em votação e aprova. Deputado Ferna-ndo Santana - O que

pensa o depoente como engenhei-ro s.obreoo plano 'geral de via

ção? Depoente - As Forças P.rmadas têm mais de 40.adidos mil1

tares. Se todos esses dissessem o que sabem ~ava

fogo~ Sobre os transportes prestou longos esc1arecim e n tos

técnicos, falando tambem sobre a Ferrovia do Aço. Falou s~

br.e transportes rna~'itimos. Deputado Fernando Santana - Di~

cordou da concepção de transportes exposta. pelo depoente. D!

puta do Jacques DIOrnellas.- Parece que o Cel. jã veio para

esta CPI com a disposição de não enxovalhar a farda do soldo!

do brasileiro. Este também é o nosso compromisso. O depoif.1e!!.

to do Cel. não ajudou a CP.I a resgatar a honra do Exercito
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nham interesse em falir a Polônia, - uma corrl"nte do gove.!:,

no americano - c~mo um exemplo para o Ocidente e para os

próprios palses da Europa Oriental. Então, numa poHtica d2.

liberada de enfraquecimento da Polônia, os bancos europeus

princ.palmente ficart<m numa situaçâo complicada, o problema

o Sr.. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pode V. Sa. fi cal' ã vontade quanto ao tempo.

Q S~. ,DEPOENTE (Dercio Garcia Munhoz) - Então,·

diremos que tivemos o problema do ,petrôleo, que representou

uma fonte de desequilibrio inevitãvel para um pais que não

se ordenou naq~ele "8omento. Ao lado do problema do petróleo,

tivemos, em 1974, uma responsabilidade de um número muito p!

,queno de empresas por um déficit comercial "em torno de dois

bilhões e 400 milhões de dõlares. Quero lembrar que a conta

do Brasil, naquele ano, áumentou de dois bilhões de dolares.

cer o mundo real. Foi em dezembro ,de 1980 que os bancos anu.!!.

ciaram, no exterior, que não mais financiariam ao Brasil sem

que houvesse algum tipo de contrapartida em pollticas restri

tivas internas: Nessa ocasião, o Ministro do Planejamento,r!

tornando ao Brasil, anunciõu, ainda 'no Galeão, que: llAgora

não existem poupanças externas, sõ poupanças internas. VÊ.

mas apertar {} cinto·n • Na ;erdad"e, eram os bancos que dizjãm:

"Vocês não estão conseguindo pagar os juros e muito menos as

prestações. Entio, temos que mudar as coisas ll
• Entramos na r,!

cessão em 1981 e em 1982. Todavia o quadro externo brasiie.!

ro mudou em 1982. Por que? Mudou em 1982 - podemos dizer>

devido ao problema dtl PolôniA. em que os Estados Unidos ti-

endividadO'. que não tem poder de barganha para poder fazer

certas coisas na defesa de seus: interesses. Então, a partír

desse documento, mesmo dêntro do Governo, não tivemos mais

uma re':l'ção contra um processo de desequi llbri o que seri a f!

tal. Então, marcamos bem essa fase inii:ial, o que exrlicou

os desequi librios brasileiros cobertos com novos emprestimos.

Os preços do petrõleo, as importações especulativas ê as im~

porttições desnecessárias geraram um endividamento que con~

çou a crescer, por suas próprias forças, com as parcelas de

juros que se venciam. Como o Bt'asi) não tinha recursos. tE.

mava emprestado para pagar as prestações fi os juros. que

exatamente o quadro atual. Isso foi ate o ano de 1980, No

final de 1980, tlssustados com a nova crise do petr,õleo, nE-

vos preços do petróleo, e com a rapidez com que crescia a dI

vida dos países em desenvolvimento. nessa altura, também CÚr.\

uma taxo'! de juros internacional ver.dadeiramentc Absurda, os

bancos, pura e simplesmente. disseram que não financiariam

mais ao Brasil. E entramos na recessão de 1981. numa tenta

tiva de manter um modelo inviãve1, na tentativa de desconhe~

os

Então,

fico; segundo. que 05 bancos internacionais recebessem

depósitos dos árabes, para que emprestassem aos paises

bres, que seriam os grandes devedores do futuro,

donais. Outra questão e que aceitamos as negociações inter.

fraca~sou, Por quê? Porque montamos um balanço de pagame.!!

tos todo enfeitado, que não se ba~eava na realidade. b!

lanço de pagamentos que subestimava os juros e as amortiz!

ções, mas superestimava a balança comercial ~ Quero lembrar

que esse documento levado ao fundo Monetário Internacional,

no final do ano, levado aos bancos no inTcio de 1983, para

a !I~andc r:enegociaçfio, foi fruto de um exerclcio acadêmico

feito, mais ou menos, em agosto. E apesar ~as mudanças que

se verificaram entre agosto e dezelllbr~, o Brasil manteve !

quele documento. que era uma ficç~o para negociações intern,!

criou-se um esqlEma internacional para viabilizar esse futuro,

ou seja, püra que 8, conta viesse para os países que, como o

Brasil, agiram de forma ingênu<í nisso. Não foi tão ingenua,

porque, de rato. tivemos internamente a impossibilidade, não

tivem(.,s ambiente para a discussão interna, e o GOVErno ab!

fou toda a cl"ltica que se fazi" ao modelo do endividamento.

a partir da colocação simplista de que se trata.va apenas d(

pessimistas, maus brasileiros e outras coisas assim. Então,

quero lembl'ar que ingressamos num processo de endividamento

dentro da um jogo internacional. Se isso acontecou. falamos

que houve um erro de avaliação, quando se falava que o pro

cesso de endividamento era interessante. porque era de abso!

ção de poupanças internas. Houve a falta de visão histõrica.

houve um esqUeMa de política econômica autocrática que estã

foraPl de comercio, "nas atendiam a um objetivo cstratê.Qico das

nações hegemôni cas. Não podemos e,squecer que o aumento do

preço do petrõleo foi uma .necessidade para viabilizar o Mar

do Norte, o Alaska, como uma tentativa de reduzir a depende.!!.

da de petróleo do Oriente Hedio, inclusive de tentar viabi

lizar outras fontes ene~geticas, porque o petróleo do Mar do

Norte estava com um preço muito baixo e impossibilitava

procur:a de outras fontes energéticas'. Ora, essa realidade da

economia internacional, que o preço do petróleo tinha que a~

mentar, foi uma questão muito seria. Tem que aumentar, mas

quem paga a conta? Então. o 8\"asil se inseriu nesse conte~

to. Vemo!>, depois de dez anos:. que 05 países árabes acumul~

ram 400 bilhões de dõla~es de superãvits. que os paTses ri

cos paga~am aos palses pobres, 1i qui damente, qua trocentos e

poucos bilhões de dõlares do pet~õleo a novos preços. s!!o

bemos que, surpreendentemente, ou não tanto, a conta estã no

Terceiro Mundo, com os palses que consumiam pouco "petrõleo.

Então, o mecanismo de transferênci~ de conta fez com que a1.

guns ganhassem, out~os consumisse~ e o Terceir:o Mundo paga~

se. Quero apenas dizer que os paísf7s que não perceberam e,!

se processo ingr:essar:am num proce~so de desequilfbrio inevi

tãvel. ~ o que exp;ica que palses auto-suficientes em petr~

leo, como a Argentina, como a própria Venezuela,' como o Mêxi

co. figuram, h~je, como grandes devedores internacionais, PO!

que, afinal de contas, alguém tinha que pagar a conta, para

que se viabilizasse economicamente o petróleo e outras fontes

energeticas. Em confirmaçãq a isso, quero lembrar que sõ

dois problemilS preocupar:am os estados Unidos em 1974. Pr.!

meiro. que não se cortasse o petraleo da sexta frota do PacI

mais presente do que nunca hoje, que nunca dependeu do AI-5.

Existiu antes ou depois do AI-5. Basta examinarmos fase

de decretos-leis e vermos quantos decretos-leis saíram nos

dois primeiros meses de 1967. no final do primeiro Governo

da Revolução. Só na área econômica foram ap~oximadamentecem

SaTram por ataCado. Po~ que? Porque, nessa tentativa de se

entender como o Brasil se endividou tanto. temos que enten

der que as d~cisões autocrãticas, a presunção do conhecime,!l

to pleno tambem imperaram, e o apoio externo. Quantas vezes

o Fundo Monetário Internacional mandou missões anuais para

cã, chamadas de rotina, e que dizia - pelo menos na versão

oficial, não desmentida - que a pol'ltica econômica bras.!

leira estava correta. Quantos banqueiros vieram ao Pal~do

do Planalto e deram entrevistas coletivas, na srd"à, dizendo

que a política er:a aquela. E mesmo o governo americano. Ora.

na ãrúa internacional, todo um esquema para que se viabili

zasse uma polTtica de palses devedores. A renegociação de!

te ano: fomos ao Fundo. fomos aos bancos. A renegociação

prestimos fluissem, isto e, a insolvência era um fato late!!,

te na <economia brasileira desde há muitos anos. LançaT'los P<lão.

nessa altura, com l'!13is ênfase, das empresas estatajs, ôprE,

veitando o .bOM cadastro, para ver se, assiM, eV,itãvamos d i!!,

solvência que a sOcledade desconhecia, milSi que se sabia i!!

possivel do contempori zação. Com a refração dos bancos. cal

mos, em 1982. nas negociacões com o Fundo MOMte'"i:l Intern!

cional, negada ate o dia 15 de novembro. E a Nação só soube

na noite de 15 de noveIllbro, quando um funcionário brasi leiro

sl"guiu para Nova Iorque com a carta' de intençõ~s. As negE.,

ciações com o Fundo tlonetãrio Internacional constituiram, s~

gundo os bancos, a chave para que os empréstimos novos flui!.

se~, emprestimos novos para pagame,nto de juros. apenas, e p!

ra o pagamento das prestações. Ou s.eja. o Brasil enfrentou.

em 1982, um dos momentos mais dramãticos da sua história r!

cente, do põs-guerr:a. Para o fechamento do balanço de paga

mentos, nos de~rildciros dias de 1982, recorremos a empresti

mos de favores dos bancos internacionais., do governo americ!!o

no, do BIS. Bank for International SettleMents. que €i um ti
po de banco central dos bancos centrais, erl,restimos do ~undo

t,ionetãrio Internacional e uma parcela grande de emprestimos

dos bancos,~que diz.iam ao B~asil, agora, como se fosse o vi

lão da estória. que não emprestariam para nõ!> a longo prazo.

que fariam operações de emergencia para pa!Jãrmos em poucos

meses, enquanto isso, nós ter'filmDs que nos submett'r ã recei

ta do Fundo f.lonetãrio Internacion1'l~. Foi terrivélmente vex2,

tôria a situação do Brasil para o fechamento do balanço de

pagamentos. Para que ter'lamos que ir ao Fundo flonetâ:rio IE.

ternacional? Porque o Fundo imporia ao Brasil um programa

de ajustamento, um pro!Jrama de austeridade econÔMica, e o Fu,!l

do tlonetãrio Internacional pro..piciaria, tambêl'l,allfuns recur

sos ao Brasil. Então, foi UMa ill1posição. a qual nos subl"let!

mos E!, no final de 1982, conhecerTanos, no dia 6 de novembro,

a primeil~a cal~ta de intenções. A primeira de ull1a serie que,

por: enquanto, êstã na terceira, mas tudo indica ~:Ie serã s~

processo em que o Brilsil se viu envelvido. Por que? A hiE..

teria da divida brasileira passa pelh história das relações

internacionais. O Brasil. na' verdade, quando começou a ôss~

mir deficits·cresccntes a nível interna~ionill, os mecaniSl!lOS

Nesta altura, quero fazer uma inter:rupção ê lembrar que

Brasil se inseriu numa economia mundial diferente e não foi

acidentalmente. Intl"~namente, faltou uma visãIJ histórica do

das Malvinas e o problema da fuga de capitais do Mexico fiz!.

ram com que o Brasil. como grande devedor. também sofresse as

conseqOencias, não porque outros paTses tenham sofrido os pr~

blemas inicialmente. r porque a realidade inqOestionãvel e
que o Brasil era sufocado pelo endividamento e não tinha re!

posta, como não tem ainda. A tentativa ainda de encobrir a

realidade fez com que, 'em 1981, a despeito da reação dos ba,!!

cos e em se lançando n.uma recessão, o Brasil passas.se a ob

ter empréstimos a curto prazo. iludindo a sociedade. Como?

Os emp~êstim~s a cu\to prazo não precisavam ser contabiliz!

dos. segundo as regras do Fundo. Se não precisavam ser co.!!.

tabi1izados. tlnhamos uma dfvida escondida, uma dívida que

não precisava se\ most~ada. Então, a dívida crescia menos.

Foi a grande estratégia seguida nos anos de 1981/1982. Aume.!!.

tamos os emp~e~timos de curto prazo e começamos a pagar aos

bancos também - pa~a deséonhecet a realidade - taxas mais

altas. O.Brasi1, então, iniciou,um processo de pagar os l!Ial

ores spreads do mundo. ou juros adicionais. A versão ofi

cial era de que pagávamos 'spreads elevados porque contratãv!.

mos e'm 8 a nos. As publicações interna ci ona i s desment i am i 2

50 e most~avam que paises economicamente mais fracos e poli

ticamenta mais estãveis pagavam taxas. às vezes, de menos da

m'lltade do spread pago pelo Brasil, E a desmentir a versão

oficial', a revista inglesa "Euromoney", publicava, todo mês,

a lista de paTses que tomavam emprestimos e os spreads que

estavam sendo pagos. Ou seja. ao lado de tomarmos emprésti

mos a curto praZOi ao lado de continuarmos fazendo import..?.

ções desne:cessárfas, para obtermos uma. contrapartida d~ e!:!,

pl~estimos em moeda adicionais; ao iado de aprofundarmos a r2.,

cessão, pagamos mais. na tentativa de fazer com que os

guida de outres documentos que, apesar de serem documen tos

de intenção, são documentos que chamei, na ocasião. ,de rendi

ção, porque são documentos que 'comprometem o futuro do Pais.

de

Brasil e um País

o desequilibrio comercial, os gastos de receitas foram

política com relação ao setor externo.

perto de cinco bilhões. Algo mais,havia, e a SEPLAN leva.!!

tou o balanço comer,cial de 115 empresas, mostrando que sõ

elas respondiam por aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões."

Evidentemente, não estou incluindo empresas expo:tadoras, por.

que, quando se incluem empresas exportadoras, tipo SANBRA e

outras empresas voltadas para ,a exportação de produtos agrí

colas, esse déficit cai para dois bilhões e 200 aproximad!.

mente. Não e muito sionificaiivo. l'Aas as empresas importad~

ras, aquelas que importavam para produção de bens, intern~

mente, responderam com um desequilíbrio maior do que a prli

pr:ia conta do petróleo, no ano de 1974. Em 1976, aproximad2.

mente, os bancos intel:nacionafs já exigiam do Pars o quê?

Para a concessão de emprestimo em moeda, que o País importa!

se bens desnecessãt'ios. r como se fôssemos a um banco fazer

um emprestimo, um "papagaio ll
, e ele dissesse que passássemos

ã loja ao lado para comprarmos uma geladeira a prazo. Se fi

zessemos isso, terlamos o dinheiro. O Brasil foi alvo disso

a partir de 1976, e lembramos que"~lguns episódios. jã em

1979/80, eram tr:agicõmicos, pois as viagem; dos representa.!!.

tes do Govorno, na tentativa de sensibilizar os bancos, eram

p~ecedidas de uma var:r:edura ao nivel regional e setorial, P2.

r:a ver quãis os projetos que poderiam ser feitos de ultima

hor,a, para que importãssemos alguma coisa para obtermos o e.,!!
"',,' .préstimo em moeda, ou seja, a chantagem começou aproximad~

mente em 1976. Lembro-me de que, dentro do Governo, nessa

ocasião. alguns: ttinistros levant?!ram esses problemas intern!

cionais e tentaram mudar a política do Brasil, mas o Cons!.

lhD de Desenvolvimento Econômico se reuniu e definiu a linha
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têm que ser pagos. 1I Aceitamos o pagamento de quase a totali

da de dos juros e não podiamos, porque não tinhamos recursos

par:a pagar os juros. O tipo de o~ientação negociadora ta.!!!

grama de redução de ~ubsTdios internos da economia brasile.i

~a, subsidios que fazem parte de qualqua~ política econômica"

da qualquer pais do mundo; estamos submetidos a um programa

que acho que e totalmente insano, tais as suas conseqOências.

sibilidade de se empregar um mecanismo clãssico de ajustame!!.

to internacional. Isso se fosse possive1 o Brasil aumentar

as suas expo~tações, mas sabemos das di fi cul d'ades i nternac.iE.

nais. Chegamos ã insolvência. Por que a insolvência? Porque

o B~asil não quer seguir o programa do Fundo, de deficit ze-

ro. Europa estã com déficit publico generalizado, em tE.

dos os países. Os Estados Unidos têm déficits publicos i,!!.

qU?? Porque a negociação exte~na fortalecia i'nternamente os

negociadores. Isso aconteceu na primeira fase da negociação

e acontecetambem mais recentemente, em que os negociadores

do Brasil pr:ocuram'o fortalecimento da pO,sição polítiça i!!.

terna a partir do posicionamento ~xterno. Entãó, essas que~

tões levaram o PaTs ao fracasso e a um programa do Fundo ·M.2,

Iletá,:io Inter:nacional. O que o programa do Fundo Monetãrio

Internaci ona 1 exi ge, dentro daqui loque se chama ,condi c i on~

lidades? Um p~ograma de austeridade econômica. Que auster,i

da de econômica? Por que o Pais e devedor e o Pais tem que

faze r dól ares. En tão, fomos 1a nça dos num prog rama de co rta

E...

mui

que pretende o Fundo?

que p~etendcm os Estados Unidos?

cos sobre a economia brasiieira.

a grande pergunta.

prego e de desorganização social. E a curt~ prazo?

ou fcrflar ll
, dcsMoral~zando as empresas governamentais.

chegamos ã mesa de negociaçã'o sem' cacife, ou seja, com menos

mexicanas d~ste ano devem corresponde~ a 1/4 das importações

mexicanas do ano passado. 'Se o Brasil estã parando com i!!!

portações ~eduzidas ã metade, imaginem no Hãxico o que estã

acontecendo. 'Há, porem, '~ma propaganda int~rnacional de que

o Mêxico e o g,rande exemplo do bom aluno. Bom, não hâ condi

ções de se fazer uma negociação in,ternacional, condições PE.

liticas, nos termos que se precisa fazer. Então o que tenho

advogado e que chegou o momento de o Brasi 1 propor emprês"t,i

mos automãticos para cobrir os juros e as prestações, para

podermos restabelecer o nivel de importações, restabelecer o

nivel de emprego e podermos manter: o mínimo de organi zaç'â'o

interna, para partirmos para uma negociação internacional, o

que vai levar muitos anos. Só poderemos sentar na mesa de

negocIações se consc~uirmos manter a economia funcionando

a, sociedade organizada. Isso exige o quê? Renovação autom!,

tica dos emprestimos para cobrit' juros e prestações durante

um prazo mfnimo· de dois anos. Ora, o que acontece com o Br!

sil, neste momento? Os negociadores brasileiros estão diri

gindo-se semanalmente a Nova Iorque, para fazer uma negoci2.

ção inacei'tãvel. O que propõem os bancos? NiDvos emprêst,i

mos? Não, novas operações de emergência. Vou fazer um novo

emp~êstim~ ponte, que eles chamam, a curto prazo" para f,,g

cha~ o balanço de,s~~ ano. Como ê"que o B~asil acei ta neg.9.,

cacife do que anteriormente. Bom, que caminho se pode

guir nesta altura? Digo que as imposições do Fundo Honet!

rio Internacional são inaceitaveis, porque não resolvem nE.

nhum problema essencial e ag~avam outros. Os efeitos serão

dramãticos em termos de desarticulaç'do econômica, de dese!!!

ciação internacional nesses termos, emp~estimo de curto pr!'!,

zo? Não pode aceitar. Os bancos querem fechar os seus bala,!!.

to dificil que se tente resolver, na política, os 'problemas

que estão sendo gerados por uma postura, por uma politica E.

de cacife que tinhamos externamente, para obter recursos, eram

as empresas estatais. Por uma razão de polTtica interna, (te

jogar ã alguém a responsabilidade'pela má gestão econômica,

desacreditamos as estatais. Hoje, temos ~í a "The Economist'

ci~culando, acho qüe de 10 de setembro, dizendo assim: 11 Os

prob1emas bras i 1ei ros estão 1 igados ã i nefi ciência das qui

nhentas emprasas estatais que o Governo agora tem que vender

conômica claramente definida, que ,diz assim: lITi~e 200 bi

lhões de subsidio ao trigo ll
• O que são 200 bilhões para um

Pais que estã gastando, neste mes, quase um trilhão e meio

de papeis piíblicos, com a especulação fi nancaira? Tirar 200

bilhões de cruzeiros do trigo significa preçOS mais altos na

ponta e inflação mais alta. Os efeitos estão sendp dramãti

tou criando con.vicção de que eles pretendem mesmo uma desar

ticulação da economia brasileira. Quando eles mandam cobrar

juros de 130% - de 130% não, juros iguais ã inflação - da

agricultura, o que eles querem? Paises como os Estados Uni-

, dos, que estão gastando, este ano, com su~sidio agrTcola c.Q.

mo nunca gastaram. O Hercado Comum Europeu gasta hoje 70 %

dos seus o~çamentos com subsidio agrTcola. Quando se manda

tirar o suporte ã agricultura brasileira, o que se estã pr!,

tendendo? Quando eles procuram reduzir o nivel de atividade

da industria b)'asileira, o que pretendem? t: uma desarticul,!

ção da economia brasileira. Por quê? Os Estados Unio.Js e!

tão jogando, a cada momento, com a hegemonia das próximas di.

cadas. Aparentemente, existem evidências, ir um processo de

desarticular a economia brasileira, de modo a que o Brasil

não su~ja, no final do seculo, como uma potência que possa

fazer algum tipo de sombra ã economia americana. ~Eritão, e!,

sas são as questões que estão acontecendo, e internamente a

discussão não se coloca nisso. O Brasil tem que preservar

a integridade do seu sistema econômico e a integridade sE.

cial e política I seuão não sabemos qual será o f'Jturo. Joga-

se em cima do Brasil o grande exe~plo mexicano, o México se

ajustou e o Brasil, não, ê ~ebeldia. Engano, o Hexico estã

com a Gconomia totalmente deso~ga~izada, está importando em V!

lores, este ano, 1/3 do que importou no ano passado. Sign..!.

, fica que, em termos reais, em termos fisicos, as importaço"és

de

essência

estão na metade do que foram em 1982, em volume

as importações de 1982 são importações de quanto?

bro de 1982, e para pagar o BIS, o Banco Internacional

fisico.

5ileiras

vos acordos nessa base. A negociação não desce

que a maior parte dos recursos que rêceber serã para pagar

os prôpri os bancos', nos empréstimos de emergência de deze~

ticularmente, não acredito em car,tel de devedores, exatamen

te po~ isso., mas se praticou, a niv,el internacional, segundo

a "Business Week", um lobby para ~ue a reunião de Caracas fo~

se esvaziada, foi a estrategia dos bancos para que se cons,!

9ui5se, então, manter esse esquema inviãvel de negociação. I!!,

clusive diz a '''Business Week" que os bancos internacionais.!

cenaram para o Brasil que iam dar dinhei~o novo agora para

que, com isso, o Brasil colocasse uma representação sem um

nivel politico adequado. Nessa nova negociação internac{.2,

nal, chegamos a urna si tuação em que as empresas governa men

tais endividadas foram desacreditadas internamente. O gra!!.

Dos nTveis de 1972, ou seja, o País, estã parado, parado

com atrasados em volume inirna)inãvel e numa :;ituaç'30 de i,!l

sol vencia insuperável. Passamos para a nova fase de reneg.Q.

ciação, agora estamos falando da segunda fase. O que existe

atrás da segunda fase de negociação? Apenas a tentativa de

liga~ 82 com B3 e esconder que as negociaçõe!õ de 83 não ger!

riam, em hipótese nenhuma, os recursos suficientes. Estima

se que as nc:gociações de 83 deixariam o Brasil com uma esca.§.

sez de dõlares entre seis e sete bilhões, ou seja, as estim,!

tivas feitas nas neuociações internacionais foram sube~tim~

das, porque não levaram em conta as necessidades do Pais, l!

da questão, hoje, ã taxa de juros internacionais e ã abert,!!

~a de lllercados, fora disso não há qualquer possibilidade de

salrmos da situação p...esente. fomos a Caracas e mandamos um

funcionário do terceiro escalão, conheçoMo pessoalmente, um

sujeito competente, mas sem nivel politico para participar de

uma '~eunião daquela. Por que fizemos isso? Decisão interna?

Não. Segundo consta a "Business Week", que estã circulan d o

ago~a a 12 de setembro, uma revista de negócios americana, os

bancos agi ram de forma a' que os grandes devedores mandassem

uma ~epresentação de terceiro ou quarto nivel para esvaziar

pO,1i,~i,camente o ,que p,o~~~i,a ser um .~a~tel de devedores. Par.

Compensações. Ou seja, tudo isso de que estamos falando: va'j

a terceira carta de intenções, amanhã sai, vai dar o sirral

verde o Fundo. O que vai dar? Setecentos milhões de dõl!

res. Quero lembrar que atravessamos o mês de março, há seis

meses, com 1 bilhão de at~asados e, depois disso, os atras!

dos sã creSCeram. As estimativas indicam que atravessamos j.!!

nho com 2 bilhões e meio de atrasados e que devemos atrave!,

sar o mês de setembro com 4 bilhões e meio d'e atrasados, em

torno disso. Se o Fundo e os bancos liberarem os 700 ml

lhões, aceitando a nova carta'e as ~estr:ições sobre a econE.

mia brasileira e o Decreto-lei nQ 2045; teremos 700 milhões

e ficaremos aliviados, po~que os a~radados vão cair para

bilhões e meio, ou 3 bilhões e 700 milhões • .ou seja, não há

possibilidade nenhuma de que superemos esta situação de i,!!.

solvência d~ntro desse esquema de negoCiação internacional'.

Estamos com o nivel de importações .,•• No primeiro semestre

deste ano, se excluirmos cereais, petr:õl~o e fertilizantes,

que são em volumes muito grandes - de fertil izantes as i!!!,

p011'tações são metade - e se pegarmos as demais importações,

que são importações de insumos industriai,s, as importações bri

varam em conta que aquele tipo de negociação fortalecia in

ternamente os negociadores. ~ntão, a nova fase, que junta

83-81\-, na verdade, está pretendendo encobrir uma realidape,

a real idade de que estamos precisando de recursos para este

. ano ainda. A nova negociação, pelo que se diz, mas essas i,!!.

formações não ~ão oficiais, subestima a par:cela de juros, diz

,que o Brasil tem que fazer 'nove bilhões de superávit come!

cia1- Ninguem sabe corno, se a economia está parada para fo!

zerlseis, e com inclusive;' operações de leasing-back, agora

vendemos tubarão para os japoneses, poucas coisas mais há p!.

ra se exporta~ e arrendar de volta. A negociação tem uma PE.

sição de banquei~os! que esses dias os jornais brasileiros nE.

ticiaram. Um banqueiro, aqui presente, falou assim: "Não n~

gociamos juros, ou seja, o Brasil tem que ter dólares para

pagar doze bilhões de juros". Ninguém tem isso, muito menos

o Brasil. Estamos ing~essando numa negociação, firmando nE.

Por

pr.2,

juros

premi ssa:

Vai resolver o probl~ma cr~nico do Brasil, que e

lIFaço emprâstimos para cob~ir as prestações, mas os

naci ona is com os bancos com estes admi ti ndo uma

bem. No exterio~, somos muito fracqs na negociação.

de investimentos; um programa de corte de salários;

Para qu~

o p~oblema do desemprego? Não. Vai agravar o problema do

desemprego, que foi criado pela recessão, a' partir de 19B1.

Vai ~csolve~ o p~oblema da inflação? Não. Vai agravar

problema da inflação. Vai., não, e~tã ag,:avando o problema

da inflação. Podemos lembrar, com saudade, que, em dezembro,

completaremos três anos de inflação em torno de 100 a 120 %-.

Com o Pr:ograma do ,Fundo, e:;tamos em 150 a 160% e, infelizme!!.

te, vai muito mais do que isso. Não resolveu o problema do

emprego. Agrav,ou. ,Não resolveu o problema da inflação. Agr!

vou. Não r:esolveu o balanço de pagamentos, porque não e p!

'rando a economia que vamos fazer dÔ~,ares. Então, o programa

do Fundo Monetário Internacional e um desses programas que dE,

sarticulam qualquer eco~o~·ia. Outra questão e que o Brasi~
tem que faze~ saldos para cobrir as suas dívidas, diz o' Fu!!.

do. Saldos como? Vendendo p,ara quem? O Brasil vende, tem

um comercio bastante intenso e faz saldos com o mundo,

uma grande parte dos seus saldos eram feitos com os paises

pobres e devedores, e esses paises estão, também, desarticE,

lados. Dutra quest.ão fi que as contas interna,;ionais, surpr!.

-endentemente, estão mostrando que, no mundo, sõ há devedot'es.

Ou seja, paises como o Brasi 1 e outros têm grandes defi ci ts

externos e as contas internacionais 'nem estão mostrando s~

perãvits. Talvez os bancos e5tej~m transferindo os juros Dl!,

ra as Bahamas, ou para algum paralso fi5cal. Então, nem há

possibilidade de se fazer aquilo que tecnicamente se diria:

um pars tem excedentes, superãvits e outro déficits. Tem que

se eliminã~. Um consome pouco internamente e vende bastante,

faz saldos contra o mundo e empurra um déficit para os paI.

ses superavitãrios. Isso não existe no mundo atual, surpr,!

endentemente. sã existem deficitãrios. Por quê? Porque uma

grande parte das rendas internacionais~ estão sendo'desviddas

apa~entemente para .pa~aísos fiscai~. Então" não há nem pos-

crTveis. O Brasil tem que zerar o seu déficit publico. Como

o Brasil não fez isso ate ago~a, cortaram os recursos contrl!,

tados em fev,ereiro. Os contratos assinados no Plaza Hotel,

em Nova Io\que, em fevereiro, foram classificados por um Mi

nistro, então presênte, como um momento histórico, a maior

renegociação feita no pôs-guerra. A renegociação fracassou

e levou o Brasil ã insolventia. E agora? r por isso que e!

tamos i,nsolventes? Não. Se amanhã o Fun90 Monetãrio Inter.

nacional der o sinal verde, aceita~ essa tercêira carta de

intenções, da qual, por enquanto, não se conhece os termos,

se isso acontecer e se os bancos, iryediatamente, liberarem

os recursos, assim como o Fundo, o Brasil receberia 'ql''lnto ,

imediatamente? Setecentos milhões' de dõlares. Por quê? Po.!:
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caro, porque aumenta •••

o SR. RElATOR (Oeputado Sebastião Uery) - Em

o SR. PRESIDENT~ (Deputado Alencar Fu~tado) 

Concedo a pa1av~a ao Deputado Relator. Sebastião Nery.

O SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Hery) - PrE.

ços apenas, estão Pt:eocupa,dos em fechar os balanços e apr!,.

senta~ os bons luc~os a seus acionistas. Eles pretendem co.!).

ceder emprestimos de curtíssimos p~azos para o Brasil, para

r:esolve~ uma situaçio deles, e o Brasil tem que jogar e di

,ze~ 'que a si tuação não interessa, o que interessa ê uma si

Hunhoz. quanto ã sua exposição, .não me pareceu ficar muito

clara a explicação que foi dada a t:espeito da situação do H!
xico, da Ar:gentina, e eu incluo a Venezuela, que são países

altamente produto~es de petrõleo e que, a despeito de não i!!l

po~tarem ener:gia, têm taml)em economi as al tamente prejudi c,!

das pelos empr:'éstimos inter:nacionais. Gostar:ia qua V.Sa. e~

plicasse melho~ os ·motivo"s por que esses países, a despeito

de grandes produtores de petr,õleo, estão em situação identi

ca ou pio,: do que a nossa.

O SR. DEPUENTE (Dercio Garcia Hunhoz) - Cada

caso aí é um caso. A A~gentina ••• Inicialniénte, devemos 'di

zer: que, se um grupo de países fazia exced~ntes, superavits.

outros países tinham que ser deficitários. Então, alguém ti

nha que fica~ com o déficit, por:ql!e, ao nível internacional,

é uma contrapartida. Se não ficasse com os palses pobres,

teria que ficar com os ~icos. Imaginando os países ricos f!

zen do llpapagaios n em bancos internacionais, esse mun·do não

surgiu ainda. então tinha que haver pressão sobre os países

pobres. No caso da Argentina, foi interessante. Eles tinham

uma política monetãria clãssica, dessas que desarticulou

A~gentina, 'Chile, agora México e ° Brasil, possivelmente.Era

um sistema, ou uma política econômica que mantinha as portas

abertas ao ingresso de capitais, emprestimos, e às import!,

ções. A Argenti na não' tomava emprês timos externos pa ra c~

b~ir del'icits, po~que ela não tinha déficits grandes. Muitas

vezes tinha ate superãvits. Como,a taxa de ju~OS internos e~

valorização depois de muitos anos, aquilo causou muitas il!.

certezas dentro do Uexico e as pessoas que tinham depõsito

em moeda estr:ange'h:a resolveram leyar os depósitos para os

e.le teve ~ue ~esyü1-C.?~.iz>ar.a moeda:.,. Quando deu fi ~primeira d~'

xa. Chegou um momento, como existia uma inflação

O SR. OEPUTADO FERH~NUO SAHT'AHHA - Professor

tava muito grande. os recursos ingressavam na Argentina para

especulação. Ingressava um emprestimo de 1 bilhão de dêl!.

r:es, às vezes t~azido por um banco' inter:nacional que estive,!

se sediado nti A~gentina; aquele 1 bilhão de dõlares se tran!.

formava em peso e e'!1pr,:stavam a 300%, dentro da Argentina.Os

dólares ficavam com o Banco Centr:al A~gentino, ou com os ba.!).

cos que oper:avam com câmbio, e as ~!!gras do Governo argentl

no diziàm assim: "Pode vender isso no balcão." As pessoas

chegavam, compravam 05 dõlares, gastavam em turismo no Br!,

sil, na compra de imâveis ou depõsitos na Suíça, e ficava a

divida registrada e o dinheiro desapareci,a no balcão. Qua.!).

do venciam os empréstimos' externos e a entidade dí"zia: KBom,

preciso comprar dólares poTra devolver isso,•..ou pagar juros·,

desc~b,:ia-se que não havia dõlares. sã com novos emprêsti

mos ê que se podia pagar os empréstimos velhos. Então, o pr!!,

cesso da Ar-gentina é um p~ocesso doloroso, porque o nosso,

podemos dizer que, em parte, tr:ansformamos em monõxido de

ca~bono. As importações de petróleo brasileiro foram esca.!).

dalosas·. põs-74~ importações desnecessãrias. Todavi'a, o caso

da I~Ar:g·entina i mais dramãtico. nesse aspecto, porque foi di

nheiro que entrou para especulação, saiu assim na sombra e·

fi cou a dívi da da Argenti na. O c;aso do Mexi co também era

Uma questão de que eles tinham uma liberdade de depósito em

moeda estrangeira dentro do México. As pessoas ptrtliam ter

depósitos em dólares e podiam livremente movimentar. O Héxi

co manteve durante muit? tempo uma relação peso com dôlat' fi

~xistem algumas coisas desse tipo', mas não se sabe realmen-te

como está sendo fe'ita a exigência, se sio coisas contabilil.!

das ou não e se ri feito a nível de quem.. Talvez. pode s~r

ate do empresãrio.· Anta um~ empresa que precisa de recur s o

externo, renovação de emprestimo, eVidentemente o banco tem

um poder de barganha muito grande. o banco internacional. E:.!).

tão, há a possibilidade de quI'! os bancos estejam usando para

si prõprios ou para dirigentes de bancos. Hã essa possibil.!.

dade, mas nunca houv·e nada, a não ser esse caso de São Paulo.

de que instituições internacionais estariam exigindo, por f,!!,

~a. alguma coisa em cruzeiros, inclusive em termos de imõ

veis comerciais.

SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - .Q.

brigado, pr:ofessor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado) 

Para inquirir o ~apoente, tem a pala-vr:a o Deputado Fernando

SantlAnna.

fimde 82. Quanto' V. Sa. calcula que o B~asi1 daverã, ao.

de 83, ter pago de juros. tfentro do processo atual. chegando

ate dezembro, dentro das negociações e dos padrões das comi~

sões, dos sp~eads. ·deste ·áno?

O SR. DEPOENTE (Dercio Garcia ~lunhoz) - Tem 

se dito que os bancos estão exigin,do novas comissões dos d~

vedores. Do Brasil não se tem informações, porque as info!

mações têm sido muito r:estritas nessa ãrea. __T.~davia, no a'no

passado, pagam·os de juros brutos, ou seja, juros sobre a drV..!.

da externa, 12. bilhões e 600. Como o Bra.síl ainda tinha um

pouco de ~eserva dépositada em ba~cos, ela gerou uma receita

de um bilhão e pouco e os juros ficaram em torno de 11 bl

lhões, juros líquidos. Neste ano, a dívida aumentil em 10 bi

lhões de dólares, aillda que os juros se reduzam um pouco, rio

ano passado foram, em termos m'édi~s, 17% ao ano; juros, co

missões, sprea'ds etc,. ·17 % ao ano. Ainda que se estime qUê

houve uma redução nos juros internacionais, podemos ver qua

a dívida vai crescer em pouco mais de 10% e, se tivéssemos !:!.

ma ~edução na taxa de juros em torno de 10%, aproximadamente,

ou seja, p,róximo de 15 ~ os jur:os brutos permaneceriam~ po.!:.

que não temos receita de juros. Então, uma estimativa mode

rada i de 12 bilhões de dõlares de .juros este ano. A primei.

ra estimativa,. que fi.gurou nos ac,?rdos internacionais, era

de noVe bilhões e meio, era uma subestimação. depois chegou

se a 10 ou 11, mas, no mínimo, 12 bilhões de dõlares de j.!!

r:os, que não podemos paga·r, ~ealmente, não ê?

O SR. R~LATOR (Deputado Sebastião Nery) - PrE.

feSSot> os juros, nãs sabemos, obadecem, vamos dizer, ao jE.

go de interesses dos g~upos, dos banqueiros, mas são juros

exp1fcitos, maiS" ou menos se sabe, a cada época, COntO estão

os jur:os. Ago~a, as taxas, 05 spreads, as taxas por f?ra, ~

sa!> comissões são pe~ma~entemente negociadas e renegociadas

a cada conversa de uma autoridade brasi leira em Washington,

o SR. DEPOEnTE (Dêrcl0 Garcia Munhoz) - Não

tenho informações, porque os sprC!ads são publicados em al=

gumas revistas internacionais especializadas. como a li Euro

moneyll. Então., sabe-se que o Br:as,il' estava pag~.ndo. 2,25

2 e 1/4 há muito tempo. Quando a Polônia fez a renegociação

pagando 1 e 7/8 de ·spread, O Brasil estava ~1l9'anda'·2,Z5õü.2,5.A

Polônia renegociou, com 3 anos, de carência e 7 anos de prazo,

pagando 1 e 718. Nõs estãvamos pagando muito mais em emprê!.

timos normais. Na vet:dade, não se- tem info~mação sobre isso

e não tenho visto em publicações internaciona.is, a não ser

que o sistema está aspoliando os países de ..... edores, o sistema

bancã~ic. Agora, l~mb~o-me de ter visto na uGazeta Merca.!).

til ll
, há não muito tempo,· que um banco est~angeiro exigia aI

guma coisa por fora. que era, por: exemplo. salas em um edifI

cio comercial em Sfio Paulo. Quer dize~, era algo em cruzei

ros por: fo~a, e eram imõveh. Eu li na lIGazeta M~rca~ntila •

em Nova Iorque, na Eur:opa. se negociam novamente essas taxas

po~ fora. V. Sa. imagina que possa haver ilícitos, que po~

5a haver comissões, que possa haver negõcios f:itos ou porg·r.!!

pos internacionais, assessores dos bancos, ou por grupos n!

cionais ligados ·aos bancos estrangeiros, para que o Brasil.

por exemplo, passe, de ·repente a pagar 3,5 de taxas dessas

comissões, dos spl~eads. em vez de pagar 3, ou passe a pagar

4 em vez de 3,51 V. Sa. imagina que ê possível haver, nisso

aí ~ b chamado por fora, 11 p~opi na. a comi ssão, o negõd ° p!

~alelo, tanto de interesses internacionais ao lado dos ban

cos, inte~esses marginais, ou de interesse de grupos naciQ

nais, que, acoplados ãs negociações da dTvida externa, cons.:!.

gam colocar os seus interesses fatu~ando essas comissões por

fora?

34 e ti~emos um custo de manutençio de reservas da 3.5

lhões. Então, somando isso, pergunta-se: IIQuanto e que

Brasil teve de déficit menos juros? Quarenta e três. mas se

vê que não e bem 43. Na ver:dade, fizemos 34 bilhões de dI
ficit nesse pe,.rodo. Cobrimos com empréstimos. O resto, os

·seis bilhões eram r:eservas, que nós engolimos, usamos no fi.

.nal de a2 , .e o .custo de manutenção, das reservas. Então, PE.

demos dizer que a maior parcela e exatamente de juros, aprE.,

ximadamente 50%, mas neste ano •. numa dívida de 95 bilhões,v!.

mos ter 50 bilhões, pouco mais de, ju~os apenas.

O S~. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Pr.E.,

fesso~, V. $a. se referiu a 12 bil hões de juros. Foram juros

Em

que

economi a

o SR. DEPOENTE (Dêrcio Garcia Munhoz) -

tuação que atenda os interesses. de ambas as partes.

fesso~, depois dessa biografia que V. 5a. fez da

·821

quero dizer é que chegou ~ mome'nto em que parece que o co.!!,

fronto inter~acional·e inevitãvel. Não diria pura e simpleE.

mente a moratõria. Vamos ã moratõ~ia? Não. E: propor negE.

ciações com algum t.ipo de projeto, fo~a d'Í5so, ·a forma como

es tamos ílcei tando não vai .Qerar nenhuma sol uç'ão externa

não vai gerar nenhuma solução inte~na. Então. vejo que esti!,

mos num momento de impasse, po~que, quer queiramos ou não,

o confronto virá'. 'Se chegarmos ao, confronto hoje, terenlos

algum poder de barganha; se fizermos amanhã, ninguém sabe

qual o poder de barganha, ninguém sabe que País existirã

quem vái negocia~. E.ntão. o momento e essencial. O momento

pa~a qu~? Para deter o processo de negociação que o Brasil

estã fazendo, o processo de negocl ação de acei tar o que acei.

tou no final do ano· passado, operação de curto prazo. Por

quê? Porque nada. mais fi do que um sistema de botar rédeas

cllrtíls no País e fazer operações que daqui a quinze dias ve.!l

çam, operações que daqui a vinte dias vençam. Pois que ve.!).

çam. Temos que partir com uma proposta, mas jogarmos: se os:

bancos querem fechar o balanço, vão fechar de outra maneira,

.~~~ uma ne.gocia~ão .que atenda os i~te.~esses pe~~anentes do

Brasil. Era isso o que eu tinha a colocar nesta fase ini-

cial.

brasileira, na ve~dade v. Sa. fez u.m "curriculum mórtiS" da

economi a brasi 1ai ra, quero pedi r-l he que detalhe. nessa bio

g~afia, mais p~ofundamente, ce~to dado. Nessa dívida exte!

na de 90 a 1,00 bilhões de dólares, que pflrcentagem deve co,!.

respond!;!~ ao dinheir:o que realmente entrou e que percentagem

deve cor~cspondar aos juros, aos spreads, às comi ssões? V.Sa.

disse que a crise começou em 1973. Então, nesses dez anos,

q-uanto de dinhei~o ~ealmente, em dólar. deve ter entrado Pi!,

ra o Pa·Ts e quanto deve rep~esentar, nesse aumento de 73 p!.

ra 83, nessa decada·, o juro da dfvida externa?

O SR. DEPOENTE (Dercio Garcia Munhoz) - Bom,

o Brasil nunca teve recursos pa~a pa,gar os juros externos,nõs

pagamos ju~OS com novos empréstimos. Então, podemos dizer

que, a cada mês. a parcela da ju~os mais cresce. Nós temos

ate 82, aproximadamente. 40 bilhões de dólares. de uma dívi

da de 83, e~a só de jut:0s, 40 bilhões de dólares. Era qu!,

!'>e a metade. Neste ano, evidentemente, as coisas se comp1i

82. Posso dar o ~alor inclusive bastante a~~oxi:í,3.do. pO,r,que

estoú fazendo um trabalho sobre essas coisas. Juros. 39 bi

lhões e meio; déficit original, 43 bilhões e 700. Isso aios

juros pagos no período de 74 a '82. Ap~oximadamente, 50% 'da

dívida são originã~ios apenas de ju~os. t: intet:essante quando

se per:gunta, por· e~emplo, qual a or:igem disso? Então vemos

que a 0r:igem Em 74" tivemos um déficit final, coberto

por: empr:'éstimos, de cinco bilhões de dõlares; em 75, quatro

e, em 76, praticamente não houve. Depois sur:giram, em 78-79,

novos deficits grandes no setor exter:no. O~a, quero dizer

que os empréstimos iniciais se destinam' a cobrir ~rn deficit

na ba 1a nça comer:ci a1 • Ess e dêri ci t pode se r o que? Podem

ser: impor:tações especulativas, co~o eu disse, elas importa 

ções especulativas, depoiS desaparecem, porque compensam em

outros anos. Se houver cont~ole de importações, importa-se

meno~. Elas ger:am, porem, um efeito e geram uma dívida; !

quela dívida gera .1ur:os e os juros geram novas dívidas aos

jur:os. Entio, quanto ã fonte 0r:iginal, po~ exemplo, quais

foram os deficits que o Brasil teve· de 74 a 84? Apenas 34

'bilhões de dõlares nisso a1'. O que mais que nós tlnhamos

Seis bilhões de dfvida líquida acumulada ate 1973. Ingress!

mos em 74 com uma dl~i da de sei s, ti vemos desequi 1íbri o de
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que nós, só de ju~os, temos um compromisso syperior a quase

50% do total de no!>sas export<Íções. Pe~guntaria, então,

seguinte: 11 Como irlamos sair após 2 anos, segundo a sua pr2.

posta?"

zantes e cereais, que os quantitati\los são mUlto grandes', e~

bora todos em redução, se nós pegarmos as demais importações,

o volume flsfco caiu em" 50%. E: impóssivel 'nos prossegl!irmos

assim. Então, nós temos que ter uma proposta que de fôlego

ao Brasil e que atenda ao interesse imediato do banco de f2,.

char o balanço, que e emprestimos automãticos que cubram,sem

nenhuma viagem de Hinistro a nova Iorque, as prestações e j.!!.

SR. DEPOENTE (De~cio Garcia Hunhoz) - De jE.

~os, pagamos, no ano passado, 60% da receita de exportações.

SR. DEPUTADO FERIIA'NDD SANT'ANNA - Quero que

fique c1a~o o seguinte: V. Sa. colocou que, durante 2 anos,

deveríamos deixar por conta dos banqueiros o pagamento de jE,

ros e amortizaçõeS' e que sã após 2"anos nós ~etolllâs.9~mos

p~oblema da discussão da d1vida. Gostaria de sabér como fi

que o B~asil poderá sair des'!;a entaladela, depois desses

an05 propostos por V. 5a., e qual o programa que deveríamos

adotar não so para paga~, jã que não temâs poder de dizer 

"não pago", e não temos esse poder internacional para dizer

"não pago"? Como nós poderíamos sair, depois desses 2 anos,

com essa dTvida mais acrescida de juros e amortizações?

~stados Unidos. ~ paa:ece que houve muitas coisas alem disso.

Quer di1.e~, levar tambêm depósitos de p~ocedência duvidosa.

Os depositos s·aiam.' Cómo e que o México podia transferir e,!

ses depósitos sem dat: p~oblemas de balanço de pagamentos? Sô

sé ele tivesse os dólares na mão. E nio tinha. Ou seja, a

fuga de depositos era coberta por emprestimos. Então, são

3 p,:ocessos dife~entes. Os do B~a5i1 e3tão registrados no

balanço de p~g,amentos como excesso de gastos, ou .seJa, insE.

fi ciência de receita para cobrir os novos gastos de juros,de

importações, st~re'ads etc •. A A~gentina, entrada esp.eculati

lia de dõ1a,:es que desapareceram dentro da Argentina. Ficou

a divida. E o Mexico pela fuga de depósitos. Três proce.!

50S em que temOS hoje o México ao nivel do endividamento, br!

sileiro, a Argentina com 40 bilhões de dó1a,:es de diVida e o

Brasil, no fim1l' deste ano" aproximadamente, 93, 95 bilh_ões.

O s~ .. D~PUTADO FERrlANDO SANT'ANNA - Na sua e.?:.

posição, parece-me que fOi colocado ,que o Brasil deveria n~

gociar na base de nao pagar jU~o!> e amor ti zações, e Que' esses_

ju~os e all'lo~ti zações fossem cobe~tos pe10 s is tema i nternaciQ

nal du~ante 2 anos, pelo menos. Pergunto, ProL Munhoz,

seguinte: se a nossll conta de ju~os, atualmente,_segundo !

te o Oro Galvêas ":' não sei se ele ê doutor, se ê economiE,

ta, sei lã ••• O D~. Galvêas disse que, para 84, o número

aproximado se\"a de 11) ~ bi 1hões, mas que não era um numero

definitivo de jut:0,s. ,Este ,ano, segundo foi,.decla~ado po~

acho

outra questão, tenho pens2,

de désmontar o sistema financeiro inte~nacional. Eu

cho que vai ser muito g~ande.

O SR. DEPOENTE (Dé~cio Garcia Munhoz) - Acr~

dito que sim. A unidade de país~ em desenvolvimento pO'ra d!

tel~mini'idas negoci ações, sou um pouco ceti cO quanto a isso.

Quando os Estados Unidos p~etenderam fazer a expulsão de C~

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - V. So.,há

uma negociação dura, co~rendo riscos de rompimento, mas com

uma negoci ação que \epresenta ° pensamento, os ansei os da N~

ção, eu acho que nós temo5 que chegar. Quer dizer, o co.!!.

ft:0nto ê inevitável para evita~. Agora, o confronto eu !.

cho que tem que ser um tipo de proposta em que não se preta.!!

do muito, tenho discutido muito com as pessoas e não hã urna

outra alternativa. Quer dizer, o sistema financeiro intern.!

ciona'l, os bancos vão ter que chegar a uma for.mula, porque

não existe um terceiro caminho. Pagar: ju~o de 15% ou mesmo

10%. ninguem pode mesmo. Manter a integridade do si.stema fi

nancei~o inte~nacional, ninguem pode assegurar; d'izer_que os

países devedores, com os programas de ajustamento,· conseguem

manter-5e com um mini mo de organização interna, tambem e iE!,
possível. Então, a negociação e um fato, mas, no momento,

não existe ainda uma consciência mais aprofundada, a nivel

internacional, de que esse e: o caminho que resta.

D SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - V. Sa. 2

c~ndita que os sistema financeiro internacional, que ate h.,2,

je adotou as taxas flutuantes, que foram de 6 ate 22%, numa

discussão, mesmo que fosse feita entre nós e os banqueiros •• ~

A nosso ve,:, os banqueiros defendem intransigentemente os j.!:!.

ros e o principal. Numa negociação política, não me parecê

que 5% ou por a1 de ju~os e possível, desde que haja abertE.

~a de me~cado. Ago~a, internamente vai exigir um rearranJo

muito grande da economia.

pouco, se referiu ao problema da reunião de Caracas e disse

que I) 8rasil mandou como seu ,.eprcsentante Ui" homem categori

zado, mas que, do ponto de vista hierárquico, está' classifi

cada no chamado terc~iro escalão. Não acredita V. Sa. que

nessa reunião de Ca",:ücas, se fosse realmer.to levada a seria

pelos devedores, inclusive o Brasil. que foi' quem menos l~

vou a serio essa reunião, se, ao inve!> de um funcionário de

terceiY'<:l categori~, fosse realmente um funcionário de pdmei

ra categoria, e se esses países, em bloco e não individuaTme..!!

te, tentassel1l renegociar a divida, não teriam mais' capacid!

de de barganha política do que isoladamente'?

viãvel que eles aceitassem uma redução dessa taxa de juros

fixa de 5%. ES5"es banqueiros, a meu ver, não concordariam.

Per:gunto a V. Sa.: USe, no caso dessa negociaçãÇ1 tlOlftica,

não seria mais correto que se negociasse não com os bancos,

mas de governo a gove~n01"

O SR. DEPOENTE lDe\cio Ga~cia Munhoz) - A~ho

que os bancos nã.o aceitam, ·mesm9 po~que eles ter:iam que p.!

ga~ mais pelos depositos -do que pela5 aplicações. Então,

fo~ça~ uma negociação internacional em que vão instituiçõt:!> i11

ter:nacionais, gove~nos e bancos~ Eu acho que o Brasil não P,Q

de negociar de'gove\no a gove~no, po~que nos t·emos compareci

do às ~euniões inte~nacionais enf~aquecidos, muito enfraq~!.

cidos. Se se chega~ com esse mesmo tipo de postura perante

g'ove~nos, nos vamos faze~ concessões políticas, ninguem sabe

ate ond's. ~ntão, ~u acho que a negociaçãó vai ter que "envoI

ver: banc05, instituições internacionais e envolver os góve!

nos. Ago~a, há 2 questões que são importantes: primeil'a, que

ac~ed; to que o inte~e55e de 'ce~tos países e enfraquecer

BrasÚ economicamente" mas não em ~estruir) devido ã posição

do Brasil na Amêr:ica Latina e a importância do Brasil ao n!

vel dos demais parses~ Que~ dizer, que efeito de demonstr,!

ção haveria? Então~ não acho que e para chegar. para

submeter o Pais poll'ticamente e economicamente, o modelo.

Brasil tem esse cacife. Então, a importnncia politica.

segunda e a seguinte: se o Brasil fizer uma propost.a dessa,

que 'é uma proposta exeqfJível, de reduzir os juros a níveis ci

vilizados e abe~tul:a de comercio, os demais devcdo~es vão s~

guir o Brasil imediatamente.. EntãQ, o peso polí~ico dos d~

vedares, sem tentar reunir uma OPEP de devedores, porque SOE

pre que se fala nisso os outl-OS paises provocam um " racha ll
,

cindem o gr:upo. País vai te~ seguido~es, acredito eu, a,!

sfm, espont~neos. Então, o peso político dessa negociação!

certamenteTerra ê um drama muito serio, por:que, os países

pagando juros em tor:no de 5%, digo. Mas parece que e inev!.

tâvel, po~que nã{) há condições de se fazer diferente. A que,!

tão diferente se~ia um ~ompimento a nível int'ernacional. Mas

um r:ompimanto a n1l{e~ inte,:nacional exige, primeiro~ que se

tenha algum ti po de propos ta que se rompa em ci ma de uma pro

posta não aceita; segundo, exige um consenso interno, porque

romper ao nTvel internacional sem t5\ar o Brasil do Plane ta

O SR., DEPOENTE (Der~io Garcia Munhoz} - Agora,

vão tentar impor ce~tas coisas. Tudo depende também do tipo

de consenso po11tico interno e de como a. sociedade est ej a.

Po~que acho que o g~ande drama que estã acontecendo no Br!.

sil e que nos estamos participando para negoci'ções que sE.

jiostamente interessam ã Nação. Então, se nós partimos pa'ra

ros. Qual a condição que nós querl'amos e deveriamos impor

pa~a sentar ã mesa? Sentar ã mesa, esses 2 anOS,apara se di~

cutir taxas de jU~os internacionais? O Brasil sô consegue

viabiliza~ um esquema ~lternativo com juros em torno de 5 %

ao ano. 5% ao ano co",:responde a 4 bilhõe'5 e meio, bilhões

de'dolares de ju~os. S~ os juros',não resolvem o ,'problema'

b~asi1ei~o, ainda que nos conseguíssemos 5%, que vão ter que

se~ conseguidos, dada a impossibilidade de uma solução dif.!

rente. A.lem disso) nós temos que te~ abertu~a de ".mercado.

Ninguem paga uma dlvida em dolar:es, a não ser: com mercadQ

rias ou dõ'1a~es ge~ados po,: expo~tações de mercadorias. Por

que a alte\nativa, o que ê7 São emp~êstimos, que e o proces

!>o que nos esgotamos. E a out~a alternativa, emitir moeda

est~angei~a, que não se pode emitir. Então, s,o hâ uma possi

bilidade: ê a aber:tu~a do comercio, entrega com mercadorias.

Então, os 2 'anos não sâ'o para nós retomarmos o mesmo 'p~oce.!

so, a tentativa de' pagar a d1vida. Os 2 anos são para 5e, .
discutir o essencial da questão: qual a taxa de juros que

o Brasil pode pagar, e os outros paises deved!!res, e qual vai

ser o processo ,de aber"tura de comercio para o Brasil? Não

atendidas a5 2 condições, ê i1usão~ Agora, o que não pod~

mos e co~r:e,: atr.ãs: com esses modelos de negociação fantasi

asos, e) daqui a 6 meses, porque isso e o que vai acontecer,

descobrirmos: "Puxa vida, o Brasil ••·• Restou isso do Brasil?'

Que e o caso da A~g~nti na, qu~ es tã com' 350% de i nfl ação, com

nivel de desempr:ego de 12%, que não consegue nem recuperar,

restabelecer o funcionamento da sua economia. Nós vamos de,!

,cobr:ir d~qui a 6 meses: "Puxa, aquele modelo não funcionava."

Não, ~õs temo!> que discutir hoje. Esse modelo de negociação

não resolve, po~que não gera dólares, aumenta a inflação te!

,:ivelmente~ incont,:olavelmente, e o desemprego. Então, como

não há possibilidade, ambiente político para se discutir im~

i1iatamerite comércio e juros, nos temos que abrir um espaÇO- E.!!.

tão, os 2 anos') não isso: "Vou pagar daqui a 2 anos. 1I Não.

vinte.

são 2 anos par:a que os bancos sosseguem com ,:el ação aos seus

balanços e o Brasil possa restabeleçer algum plano de cre5ci

menta," de restabelecimento de um I"!ivel de emprego.

O SR. DEPUTADO FER~A~DO SAl/T'ANNA - Considera.!!

do a resposta de V. Sa., nós te'mos o seguinte: daqui a .!

nos essa divida estaria mais ou menos em torno de 110 bi-

lhões, po~que te~ia acrescimo de ju~os, ou mais. Vall10S di

zer,120. Cento e vinte bilhões de dõla~es, nos teríamos, 

mesmo admitindo uma taxa de 5%, numa negociação que seria aJ.
tamente politica, um juro anual de 6 bilhões. Sô juros.

pa~tir desse 5egundo ano, nós teríõ:mos que pagar 6 bilhõ'es de

juros. Seis bilhõe~ jã eram a nosso ver, uma"fa~a muito a:l

ta pa~a a nossa capaci dade de exportação e de produção. AgQ

ra, eu pe~guntaria o segÍlinte: "E a dívida real, e os 120

bilhões que estariam acumulados daqui a 2'anos? Que esquema

seria adotado ou possível, para que, num prazo pelo menos s~

cular, se pagasse essa dlvida?"

OSR. DEPOENTe {Dercio Garcia Hunhoz} - Se

Br:asil "conseguisse fazer um super~vit em torno de 10 bilhões

sobre os 'paises ricos, principalmente, mas sem recessão ii!

terna, não e superãvi t com cortes de importações I com expor

taçoes, o Brasil poderia pagar os juros de 5% sobre os 110

bilhões e p~deria iniciar um processo lento, muito lento, de

liquidação da dívida externa, de reduzir os 110 bilhões, que

es ta~ão, daqui a 2 an05 _•• cento e dez ou pouco mai 5 I a te.

OSR, DEPUTADO FERNANDD sANT'ANNA - Cento

Significav. Sa., te~íamos que pagar 12 bilhões de juros.

SR~ OEPOEN.TE. (Derda Garcia Munhoz) - Não,

iil minha proposta não e de que il gente consiga uma carência.•

Po~que car~ncia de quem não tem capacidade de pagamento so

aumenta, os prob 1emas futuros. Então, di zer "ci nco anos sem

pagar nada, depois nos vamos pagar", não funciona. Mas não

há condições internacioMis de' chegar perante um banco ou um

banqueiro e d'iz.e~ assim: "Quanto àqueles depósitos Que vocês

têm, que I'emuneram 10%, o nos estão emprestando a 15%. quero

'que voc~s cobrem de juros apenas 5, que e o que eu" posso p~

'"~~\ ...~ "N~o hã condições, porque é ~'oima negociação internaci.~

nal em que têm que assumir perdas in5tituições internaci.,2,

nais, bancos cent~ais dos pa1se5 ~icos, tudo,o mais~ O~a,se

não há condiçoes de se negotia~ isso, se não há condições"de

se negocia~ hoje a abertu~a de me~cadC'ls, não hã tempo para

que se faça um.a negoei ação clássi ca, como nõs estamos faze.!!.

do, de empu~~,a~ com a ba,:~iga. O que nós p~ecisamos? Nos

p~ecisamos de espaço para o Pais n119 soçobra~, não afundar.

E os bancos, o que p~eci:;anl? Precisam acerto contãbil ape

nas. Os bancos tem que fechar balanços com a receita de jE.,
l"OS contabilizada. Então, o que eu quero diz~r, e o segui.!!

te: 2 anos e um prazo em que eles terão 11 escrita or;ganizada,

com nOV05 empréstimos que cubram juros e prestações. E o Br~

sil pode restabelecer importa.ções, porque os nl'leis deste ~

rIO são níveis que estão liquidando com a indústria, liqulda.!!.

do com'o País. Como eu disse, tirando o petróleo, fertill
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10 Subsecretãrio do Tesouro, e foi uma decisão do

o SR. DEPUTADO FERNANDD SANT'ANNA· O que se

to os paises devedo~es~ quc! precisavam muito para discutir,

no ·ml'nimo por uma estra'têgia polltica de fortalecer o poder

de barganha, mandaram uma representação, assim, sem nlvel PE.

~ltiGo.

"~, o banco cent\al americano, do Departamento de Est!.

do, do Departamento do Tesouro e do Conselho de Segurança N~

cio'nal dos Estados Unidos. A reunião deles designou que

chefe da de1egaçâo seria o Subsecretãrio do Tesouro, enqua.!!.

mul ti naci.2,parte, pelas impor:tações feitas pelas empresas

nais e, em parte, pelas importaçõQs desnecessãrias. As i,!!l

portilçõcs dasneceasãrias gera)'õm uma cnpacidade ociosa na i]!

düstt'ia brasileira G, ao mesmo tempo, um dispêndio desneces

sario e uma dTvida desnecessat'ia. Agora, isso estã ligado

ao tipo de modelo econômico que se seguiu. E eu digo modelo

econõmico apenas querendo mencionar que, quando a economia

mundial mudou estruturalmente, nos anos 70, era impossrvel

que o Brasil pretendesse cont';,lUür com o diMmisr.1o nos tr.a,!

mos setores Bconômicos, nos mesmos setores industriais, ou

seja, tinha que rco~i'entar. lembro"me de que, num determin2,

do anO, ?o longo dos anos 70, só um setor da indüstria brasi

lcira tinha um deficit externe dt) um bilhão de dólares. ou

nos troux.e, na sua exposição, elementos muito importantes p!

~a o trabalho desta Comissão. O que nos interes~a. de fato,

e que o p~ofessor nos d~ ~lemen'to~, subsídios para que nãs

possamos continuar o t~abalho que temos como objetivo final,

que ã exatamente o levantamento das causas e conseqtlên ci as

da dívida externa e dos acordos com o Fundo Honetãrio lnter.

naciol1i'11. Há poucos dias. esteve aqui, professor, o Embaix!

dor Jose Botafogo, Assessor Internacional da SEPlAU. fiz-lhe

uma pergunta acerca do papel que as medidas de equilíbrio na

balança de pagamentos tive~am no processo de endividam e n to

brasileiro, S. Exa. contestou, considerando que 11 absolut!,

mente, o procenso de endividamanto esteve relacionado com n!:

cessil.Jade de desenvoivimento da economia urasihiril". Eu

gostal~jd, pD~tantDJ que V. Sa. aprofundasse essa questão. que

V. Sa. afirmou aqui também> como e o meu ponto de vista, quer

dize~. o pap'11 que a dívida externa teve na tentati va exat!,

mente de procurar o equilíbrio da balança de pagamentos.

mais, perguntaria a V. Sa.: "Qual a destinação dos recur50S:

provenientes da dívida externa, não sõ no que diz respeito

ao GoVerno Federal, aos' Estados, mas também. no que diz rei

peito às empresas nacionais e estrtingeiras?lI,

O SR. DEPOENTE (Dã~~io Garcia Hunhoz) - dI

.... ida gerada pelas t~ansações internacionais, podemos dizer

que, contabilmente, decorre de gas~os com serviços, juros,

transportes internacionais, ~elliessas de lucros, assistinc i a

técnica e com impo~tações de mercadorias acima das vendas de

mercadori as, exportações menos que importações. Agora, por

tr:ãs disso tem 'uma demanda: quem importa? E, evi dentemente,

nós terlilmos que lrmbrar, então, que o índice de importações

brasileiras - vou relembrar - foi. maior do qUf ~evia nos

p~imei 1"'05 anos depois da cri se do '~umento do preço do petrÉ.

leo, em parte por imposições especulativas, como falamos, em

seja, nós estávamos tentando viabilizar o cre,<;cimento impo.!:.

tando componentes para bens de COnsumo durávei s e gerando,e..!!

tão. deficits comerciais ou d'éficits globais. impossíveis, pD!:,

ejue nÓS ptmstivilmos que poderíamos continuar criando empregos

produzindo automõvefs, televisão em cores e coisas dessa ti

linas é ~ecebemos esses bônus quitados, porque, nas négoti!.

çoes, provou-se que aquilo já" era uma cota paga. Então," !

c~editoJ S~. Professor, que, a meu ....er, não hã nenhuma salda,

a não ser a suspensão do pagamento da dTvida, negociação de

governo a gove~no, porque, nesse caso, se o Brasil de.;lara~

se a moratória. tenho certeza de que elas viriam em cascata.

O sistema bancãrio internacional poderia entrar em falência,

mas não entraria porque os bancos centrais de cada país to!.

riam que socorrer esses bancos. E aí, a passa!]em da dí.... ida

qUI:! nós temos com bancos particulares para os banc.os cen-

trais dos países ct:edores é que nos permitiria discutir de

governo a governo, ja em outras condições, porquE! na atual,

isto fi, discutindo com banqueiros, acredito que nós não pos

samoS reduzir juros e o Orasil cada dia mais vai endividar-

se e o resultado final será' o esfacelamento completo da eco

nomia e a colonização definitiva do.País, que ti o projeto fi

nal qUQ eles têm. Muito obrigado.

O s~. P~ESID~NTE (Deputado Alencar Fo~tado}

Com a pala .... ra o Deputado Aldo Arantes.

D SR. DEPUTADO ALDO ARANTES • D Prof. Dere i o

pa. Então, d economia brdsileird tinha que ter tido uma m,!!.

dança estrutural naqueles anos, cresce~ com setores menos d,g

pendentes da economia. Isso foi muito discutido desde 74.

Por que não foi feito? Porque mudança estrutural significa

. mudança est}'utural no lado dema·nda. Muda~ça estrutural no

negociaçõesnacional poderia ser' salvo não através dessas

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - lembraria

sado talvez sirva de exemplo para ,o seguinte: em dotermin,!

dos momentos, as nações, por dever mesmo de sobrevivên r.; ,i a ,

ti mas tons~qOências, o que seria algum tipo de rompimento ao

nivel intet'nacional, mas sempre pensando que depende de aI

gum tipo de consenso polrti'co interno que não se tem atual

mente. Que~ dize~. o tipo de negociilção atual não tem co!!.

senso~ então, pa~a ,se pa~tir para algo difel'ente, tem que h!.

ve~, p\imeiro,' um respaldo interno.

O SR. DEPUTADO FERN~NDO SANT'ANNA • V. Sa. di;;.

se que não há consens,o, mas a lfilpressão que se tem e de que,

no B~asil, haja, sõ estâ mesmo agarrado a esse tipo de negE,

ciação a cha-mada are a econômica, e ate mesmo o DI". langcni

não aguentou o esp~rtilho e, pa~a não morrer sem}!", caiu f2,

r:a, por:que as imposições de r:eduzir a taxa de inflação a 55,~

e ze~a~ o déficit pübHco, v. sã. 'acaba de dizet' que isso ê

impossível. Estamos vivendo realmente numa situação das mais

d'lflceis e a tendência 'é que essas dificuldades cresçam. A

minha pe~gunta agora e a se!]uinte: "Mantendo essas negoci~

çôes, não seria bom que se ti vesse como es tra tegia fi na 1••• I,

Por exemplo, inclusive nõs não temos nenhum interesse de sal

var o sister.1a financeiro inte"nacional. Eu, particularmente,

nio t~nho, mas cr:eio qUEl o próprio sistema financeiro inte.!:.

a V. 5a. que, inclusive, em 34, quando declarou'!-se a morat~

ria, a Casa Rotscl1ild não era um banco de govel·no e cra um

dos principais credores. Entretanto, naquela éPOCd, cons!.

guiu-se faZ(:l· s.uspender a dlvida em 30 e estabelecer um e.§.

,quellla de p8gamento em 34, e até com uma I·edução da dTv"ida.

Sô com a Casa Rotschild, segundo a exposição de Osvaldo Ar~

I1ha, nós reduzimos de hinta e nove mi lhõe$ de libras este!:,

trir.lestrais ou semestrais~ mas numa negociação a longo prazo,

at~av~s de uma moratória que fosse negociada, inclusive.

eu pet'gunto também a V. 5a. o seguinte: llJã não houve casos,

no Brasil, historicamente~ de moratórias declaradas?

a Bolivia, infelizmente, não pode" porque a Bollvia não tem

peso polrtico, não tem a importância do grande devedor. A
'go~a, eu acho o seguinte: o confronto teria que ser com a1

gum tipo de p~oposta em que, de fato, os bancos tenham qUê

aceitar, porque, se não aceitarem, ',?ir ,teríamos que ir às ül-

t~m que enfl·entar, ao nível internacional, as negociações do

que quer que seja. Po\ qu~? po~que a pior das soluções, ao

nivel internacional, no enfrentamento 'é melhor que o... encaml

nhamento que a questão está tendo.

O SR. DEPOENTE (Der-cio Garcia Munhoz) - Houve,

mas as c.ir-cunstâncias são diferenteS. Veja bem: 80% da dTvi

. da ,brasileira ~ CQ~ bancos, e os bancos surgi~am em meados

do ano 60. Na moratória dos anos 30 não havia nem o Fundo

Monetãrio Internacional, uma instituição internacional, nem

Q Banco Mundial, nem um sistema b~ncãrio internacional. Era

com bancos, mas principalmente com gove\nos. Hoje a nossa

dí.... ida ê com bancos internacionais. Nós devemos ter hoje em

to~no de 80% de empréstimos com os bancos interrr'cionais. E~

. tão, 'ê um pouco diferente.' A out~a questão e que não e uma

dívida que estamos discutindo para ~enegociaça~. Estamos di!

cuti ndo um esquema de como deter o crescimento da dívida, po!.

que a dTvida de cem bilhões, eu diria assim, não é muito, ou

melhor, Qualquer d'lvida contingenc1ada não e muito, porque,

no mínimo, com juro, zero, pode'ria deixá-la parada, ou com

juros que pudessem ser pagos. A questão t~da ê qUe não hã

como pagar os ju~os. Então, ê um crescimento incontrolável,

e qualqu6\ negociação internacional, a moratória, por exe!!!

pl0, teria Que atentar para o seguinte: "Não posso pagar es

sas juros, vamos negociar juros diferentes". Então. essa

mo~atõria negociada, eu chamaria de uma negociação diferente.

não SE:i se ê mor:atõria; e o enfrentamento do sist(>ma banc,[

rio internacional. Isso é inevitãve1. Agora, pOl'" que nós

podemos chegar ã moratória? t proposta inicial? Não, mas

pode ser uma conseqOencia final. Então, chamando o nome

de mori:ltõria negociada, evidentemente significa qUE! nôs V!

mos chegar com algum tipo de proposta. Se a proposta não for

aceita e quiserem impor o modelo atual. nãs vamos chelJar

ruptu~d~ avidentcr:wnte; pela impo5sibiJidtJde total de se f!

zer: algo dift:.!rente. Então, acho que o passado serve de exe~

plo, mas não serve muito, porque 'é um pouco diferen:e. O pa~

e1.atitude para esvaziar a re,uniio. No caso brasileil·o"

disse: "Colocar dinheiro fresco, dinheiro novo na mão." Por

isso ê que hã uma política deliberada de evitar a formação

de grupos. Agora, o processo de adesão 1/irã, se o Brasil for

ã frente. No caso especifico de Caracas, os Estados Unidos

deram umti. import~ncia mui to mai or li reunião do que nós.

deleg .... ção amElricana foi constituída e chefiada, no final, p!:.

O SR. DEPOENTE (Dércio Garcia ~Iunhoz) - Acho

que o enfrentamento ã o único caminho, agora, não reunidos,

po~que o Mexico esà fazendo um ajustamento que uma das est,i

matiV8S recentes diziam que vai criar quatrD milhões de :d.f:

scmp~cgados onde existem onze milhões. Então, estamos vendo

que o' caso do Hêxico e assim. O qUe! o México está faLando?

f:le toparia? Não. O Hêxico está fazendo, nesta semana, aI

gumas páginaS de propilganda em pub1"icaçêíes de negócios amerl

canos, querendo dize~: llEstamDS T:luito bom, pode vir capital

estrangeãro ll
- porque eles foram obrigados a mudar a lei de

capital estrangeiro, e mudaram logo - upodElm vir que nós e!

tamos dispostos, estamos acertando a casa e tal". uma f,!

1ácia. Na ve)~dade~ eles astão criando um problema serilssi

mo. A inflação, em seis meses, foi (Im torno de SDX. Setenta

po~ ce~to da população mexicana ganfam um salário mínimo; nõ

Brasil, 42~. Qual foi o aumento que eles de~am para o sal,[

rio minimo? 15'%. E o México estã fazendo propaganda, 'incl!,!

s'ÍVe, junto ã comunidade de negócios americana, no sentido de

que ele está fazendo um processo de ajustamento pal·a ver se

'soltam os recUrsos. Então> nôs' estamos vendo que cada pais

tem uma pllrspectiva diferente, e o Brasil adotou: "Não, os

bancos agora abriram um sinal ve~de pa~a nós e vão dar recu.!:.

50S. Então, vamos negociar ll
• li: fomos atrãs disso. Não f2,

mos õ Caracas, porque nós '~ederrtlmOs ter ido a Carãcas, o Br!,

sn~ no rn'lnimo, como cu disse, para aumentar o seu poder de

percebe~ Sr. Pr:0f. Dercio Hunhoz, ê que a enta1adela, o e!,

pa~tilho ti que todos nãs estamos submetidos, tanto o Brasil

como 05 demais parses da Ame~ica latina, ê p~aticamente que

não há said<l.. Do ponto de vista econômico, basta saber s.2

mar e dir.linuir para se chegar ã conclusão de que não se pode

pulJar, tanto o Brasil como a A~genti.na e~ talvez, também

México e a Venezuela. nesse caso, ao in .... és de fazer acham!.

da OPEP de todos os devedores, bastaria que 05 palses da Am!:

\ica Latina, que são responsãveis por mais de 50%, da dívida .••

~ uma negociação entre países latino-ame\icanos n~o me pal·~

ce di"fícil no sentido do enfrentamento desses países em co..!!.

junto com os seus g~andes credores. O que acho V. Sa: disso?

barganha. Não fomos praticamente a Caracas, perde'nos a opor

tunidade. Po~ qu~? Porque estamos pensando que podemos f2.

zer UMa boa negociação, como fizemos uma boa negociação em f~

vereiro com 05 bancos internacionais - boa entre aspas. EE,.

tamos fazQndo apenas, na verdade, negociações que intef'essam

aos bancos, que sõ têm uma preocupação: fechar o próximo b.!.

lançoG Então, eu não acredi~o. sintetizando, que se consiga

essa reunião, mas acho que o Brasil não pode evitar o co,!!

fl'onto, pois esse conft'onto vai dd,r-se em quai$quer circun!

tâncias. RecenteMente, di zia eu, não mG lembro se foi numa

Comi%ão da C'dmara, Das dizia eu: tiO confronto virão Agora,

nós podcr.ioS fazê-lo dCl pe ainda, senão vamos fazer deitados,

mas Vil';ill. Então, o Brasil ter.l que assumit' urna posição que

• ba da OEA, houve aquela ~Quniãl}, acho que em Punta Del Este,

e havia Uma unidade de 'pensamento, aparentemente, da America

Latina de que, como 'não devia ser expulsa ••• Os ~egistros da

época indicam que com cem milhõ,es d~ dólares nos corredores,

num emprêstimo, s.e ~esolxéu a expulsão de Cuba. Então, a c,!

pacidade de cindi~ um bloco de palses em desenvolvimento e
muito grande. O que 11 IJBusiness Week" está diz6!nêfo agora, e!,

ta semana, ê exatamente isso, que os bancos passaram a uma
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so de endividamento sobre o qual ~ão se tem ,mais controle.

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria de in

tivas de aço em 75 e 76. Sõ em 75,.as importações espectll~

tivi'ls de aço foram de 1 bilhão de 4õlares e. em 76, em torno

sistir um pouco e talvez precisa~ mais a pe~gunta. V. Sa.

fez refer.~ncia a que em torno de 50% da dívida externa deco!

• riam do aumento das taxas de juros. Gostaria de saber a de!

t-inação dos outros 50%.

um

.AO S~. DEPOENTE (Dêrcio Garcia Hunhoz) -

pr:esas fossem,buscar dõlares no exterior, mas chegou a

tônica do continuismo, em que a su.stentação polTtica depende

de que a ver!;ão de ontam seja sustentada hoje a qualquei" cu~

to. t: assim que vejo essa co~ocação.

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professor)V.Sa.

incisivaMente de impedir que as empr.esas estatais lançasseM

ações no mercado interno. Dizia-se que isso ora uma competi.

ção danosa para com o setor p'ri vado. A empresa tal não P.Q

dia lançar açõesQ Quem não lança ações, capitaliza-se com

recursos de terceiros. Se se capitaliza com recursos de ter

cc;'~os, si:)nificd que essa empresa. colocada ao lado de uma

teria informações concretas a ,nos prestar das diferentes t,!.

xas de spreads pagas num mesmo período? V. Sa. fez aqui uma

afi~mação de que países menores, inclusive com menor capaci

dada de barganha do que ° Brasil. pagavam até 50% a menos das

taxas de spreads pagas pelo Brasil. V. Sa. tem informações

concretas de que paTses são esses e que taxas seriam?

O SR. DEPOENTE (De~ci o Garcia Munhoz) Tenho

documentos publicados. jã fiz notas esclarecedoras dizendo

certo momento em que as empresas não tinham mais .. digJmos

fôlego para busca de dõlares no exterior. nem interess.!.

taxa internacional foi subindo, por Que buscar emprestinos e~

ternos? Então, o Brasil COMeçou ti prnticar urna política nais

tanto, de sol iei tal'" ao professor que nos envi asse essa::: i~

formações, que são mui'to impor:tant~s para nós, Outra perguE.

ta) professor: tornou~se moda um ataque às empresas estatais.

colocando-as como responsáveis pelo p~ocesso de endividamen

to eitterno do Brasil. Gostaria que V. Sa. analisasse essa

questão e analisasse também o papel das empresas multinaci-º.

'nais no p~ocesso de endividamento, não só o processo direto

de endividamento das multi nacionais, mas também o próprio m.Q.

delo econômico que, em iíltima instância, favorece 05 intcre2,

ses das empresas multi nacionais.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria, po!:

ontem~ nem o hoje, nem o amanhã - estamos vendo - mas ti.

que países são e quanto estava pagando. por 'faixas inclusive.
"

Não trouxe aqui por:que pensei: ll~ uma informa.ção que ,pode ser

encontrada numa publ i cação mensa 1. "Eu~omoneyll. que publ i eou

ao longo de todos esses anos". A "~unomoneyll, de ,vez em qual!

do. publicava um tr,abalho que dizia assim: "Qual ê a taxa de

juros que estã~ pagando? Taxa de spreads ponderada". Tinha

todos os emp~estimos feitos no ano.· Não eram operações iso

ladas. r·lostr:ava a situação d~ B~asi1. qu~ era a mesma situ2,

ção. Posso ·encaminhar: ã CPI. Só não trouxe porque é um d~

do que existe em algumas publicações minhas e:numa publicação

mensal, u'EuromoneY"Q Flag~antemente diz assim: "Costa do Ba!

fim pagava tanto; Cuba pagava tanto; União Soviética. tanto;

França, tanto; Argentina etc ll
• ~ uma lista infindável de paI

ses. l·lensalmente a revista jogando aquela evidência. Prazos

de 7 a 8 anos - o mesmo prazo do Brasil '- e as operações

brasileiras ali taMbém. sempre com dois e um quarto e dois e

meio.

dívida brasileira não tem dados exatos sobi·e o que e publico

e o que fi pr:ivado. Por qu~? Porque dívida publica €i a dív.i.

da do Governo central. das empres'as gove,:,namentais e do s~

, tor pl'ivado, que tem a garantia do Governo central. Então.

as dlvidas dos' Estados 'e tambêm dos ',lunicípios. Não sabemos

quais são as dívidas assumidas no exterior com a\;al do Gove!

no central. Isso superestimâ' a, farticipa.çE'o da divida piíbl.i

ca. Em 1982, por exemplo; tínhamos uma dívida de setenta b.i.

lhões, de longo prazo. Disso aí, quarenta e sete bilhões !

~am a chamada divida publica. Agora) dTvidt:l publica do G~

verno, emp~esas estatais e tudo o mais? 'Não, uma parte di.

vida privada, com a'val oficial. Nrlo se sabe, as estatfs ti-

cas não revelar.l isso. Agora, essa dívida publica. de qual

quer: modo. ê g:-ande. Po~ quê? Porque. a.ssim que o Bra.sil

começou a te~ difiêuldades de financiamentos internacionais.

não eram dificuldades do lado dos bancos, os bancos estavar.l

loucos para emprestar. Internamento. quem vai pagar os dõl!!.

res. O Banco Central precisa de dólares para vender no gui

chê daqueles que iMportam mercado'rias. que pdgam juros, que

pagam prestações da dívida vencida. Corno é que o Banco Cen-.

tral atende a uma procura de dõla~es? Vendendo dólares. CE,

mo obtem dólat·es? Uormlllmente. podel·ramos dize," que a5 e~

se

uma

Ele

Por

al tos

uma chantagem internacional. Agora. veja bem. existe

te essa questão do 'pagamento de altas taxas de juros.

vel confessar a verdade, A Vl?rSdO distanciada do fato

ciedadc, dizer assim: "Errei. Não era nada daquilo."

isso que se sustentou essa versão t'! com ela pagamos

spreads. porque assim se vializaria o quê? Niio viabilizou o

ra as impo~tações~como neste ano. e vamos ter um defi ci t .Ide

quantq? sã 10 bilhões 'de dõlares, basicamente. juros sobre

a dívida acumulada. Então. de vez em quando. identificamos

alguma c,oisa, mas ~e.po,i,s, fic.a mais difícil. Po~ .que import,!

nacional da SEPLAN.

choca com a realidade. As pessoas percebem isso como perc.Q.

bEim hoje a nlvel de Governo. Não se tcm como, perante à SQ.

,mos. há alguns anos, um déficit do Japão de 300 milhões de

dólares? Por que surgiu de repente. se er:a equilibrado? Di
go que surgiu por:que fizemos impo~tações ext~aor:dinãrias do

Japão. aqueles equipamentos ligados ao p~ojeto do Ludwig.

lã no Amazonas. Então, importamos industria de celulose

mais um navio para ger:ação de energia. Qual foi d déficit.

naquele ano. com o Japão? 'T~ezentos milhões de dólares. EE.

tão, existem casos que conseguimos perceber com <ilareza, o!!,

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professor. qua.!!.

do esteve aqui o Embaixador José" Botafogo, levantei exatam0..!l

o SR. DEPOENTE (Dercio Garcia Hunhoz) 

posição do Governo era exatamente esta: "Vamos pagar altas t~

xas de juros, empréstimos de cu~to prazo. quando não tiver

de 10n{10 prazo, porque 'isso viabiliza o fui.uro, Era uma vi

são fora da realidade, porque pagamos muito mais do que os

outros bancos. do que 05 outros países, para um mesmo prazo,

procurou justificar-se dizendo que o Brasil não tinha comose

esquivar dessas altas taxas de juros, porque era a unic:a fo!.

ma po:.sive1 de oBra.:. il assegurar o desenvolvimento da nossa

economia.· Gostaria que V, Sa. fizesse uma apreciação dessa

colocação do Embaixador Jose Botafogo, que ti assessor inter.

, .
tros ficamos num bolo muito grande.

r:a que uma parcela ponderável desses ~ecursos captados no e~

terior foram destinados para investimentos produtivos no País?

O SR. OEPUTADO.ALOO ARANTES - V. Sa. conside-

o que significa que estamos sendo alvo de uma agiotagem e de

questão também muito importante, que 'é, pa~a quem falava d!!

~ante muito tempo que tinha uma est~ategia de crescimento co,!!!

patrvel e que irlamos ultrapassa~ essas dificuldades a 2 ou

3 anos, como s~mpre fo'i a tõnica do Governo, e;a difícil ch~

gar, de \~epente, e fala,r assim: "Não era nada daquilo". E.!!.

tão, passa-se a sustenta,: a mesma estratê9ia a.nterior por uma

questão de necessidade de coerência. Por quê? Seria imposs!

o SR. DEPOENTE (Dêrcio Garcia Munhoz) - Impa!

fãvamos, em 73. 36 milhões de toneladas de petróleo; em 79,

estãvamos importan~o 59 milhões de toneladas de petróleo; a!!

menta prôximo de 60%. flenhum país do mundo fez i sso. Uma

par:te gr:ande da nossa drvida se deve ao fato de que tivemos

uma política de petrõleo fácil quando os p1"eços tinham mud~

do. 'Po~ quê?, Pat"ece que era no contexto de uma estratti 9 i a

política de que a sociedade devia ter impressã~ de que tudo

estava bem com o modelo - e quando digo com o modelo, digo

COI:l a orientação da política econômica. E para isso lanç~

mos o âl cool no automóvel; permi timos o consumo fãci 1 de co!:!.

bustível; permitimos que veículos a gaso1 ina fossem transfo!

mados a diesel, desapareceram os caminhões leves a gasolina.

Tivemos um consumo perdulãrio. Isso foi uma parte da conta.

De outra parte, pergunt<lmos: IIE esses investimentos ociosos)

hoje? Esses investimentos foram svpcrdimcnsion,Jf.~os. Quanto

~epresentam? Não representam o que a empresa deve ao ext!.

rior. Itaipu pode deve~ 5 bilhões de dõlares e pode ter iE:!,

portado apenas 2 bilhões de dõla~es de equipa'mentos. ~las 2

bilhões daqui. 1 bilhão dali, 8 bilhões de excesso de impo!.

, tação de petróleo totalizam 10 bilhões. Isso, com os~ juros

que se vão acu~ulando nos perl0dos futuros, constitui a dív..!.

. da. As importações de aço feitas n.aq~ele período. como di

zem, das empresas inter:nacionais, dã um .,Somatório" que gera

uma dlvida e gera os juros. Então, vemos que. ba?icamente •

o que houve .ãlem do descontr:ole foi uma estratégia econômica

totalmente incompatível com a econ~mia dos anos 70, para Ma!!.

ter a ilusão da viabilidade de um modelo de crescimento ec~

nôrni co.

d~

Com!.

nossa

77. 78, 79 e 80, pratic2.

gora, o que aconteceu com o Brasil foi interessante.

Estamos fazendo saldos no mundo todo para pagar a

vestimentos e cobrir uma parte.

mente, foram 4 anos com deficits comercia·is pequenos e

çou engolindo a conta de petrõleo dos outros e passou, em s,!:!.

guida~ a transfer:i~ a sua conta de petr:õleo para 'fora,' r o

que fazemos hoje, 1i.s vezes, e·stou participando de algum d!,

bate e me dizem assim: 110 Brasil deveria partir para acordos

bilaterais de comel·cio ll
• E eu digo: IIFala baixo ll

• Por qu~?

de 700 milhões de dólares. Existe uma serie de fontes em

que identificamos a especulação. as importações desnecess!

rias. mas, no contexto global, digo que toda a polltica ec-º.

nômica foi orientada no sentido de manter um crescimento em

níveis qU~ seria impossível manter. e com uma estrutura de

produção que era incompatível com o mundo dos equilíbrios. ~

ficits de serviços. juros" crescendo bastante. Mas dé"fic i t

comercial de quê? r muito difTcil dizer de que, porque se

tem 10 bilhões de importações; sobem, os preços:, passa para

12 bilhões. A quan'tidade diminui um 5~, percebe? Quer di

zer, sobe a conta e diminui a quantidade. Então, vemos que

o País foi importando cada vez menos. mas, em função dos: pr.,2,

ço::., f,:d gastundo CâGa vez mais. Foi gastando menos em ser.

viços: transportes internacionnis: assistência técnica etc.

Tudo isso está' parado há vãrios anos, em torno de 4 bilhões

de dõlares. Mas; o déficit aUr.Jenta. Por quo? PorquCl aume.!!.

tüm as taxas de juros. Então, a partir de determinado mame!!.

to, ê difícil r>abe~ o que está acontecendo. Restringe e P2.

conta "Petrõleo ll
• Estamos empurrando a nossa conta li Petrõ

leo", h'oje, pa~a a ,Eur:opa. para os Estados Unidos. para

Ame~icil Latina. par:a os países socialistas e para os pODres

do mundo. Estamos transferindo a nossa conta de petrõleo c.Q.

mo? Vendendo mais e comprando menos. Entrlo, veja que aqu1

10 que fizeram com o Brasil nos primeiros anOS ê que nos j~

gou num processo de endividamento. depois víramos e começ!

mos a transferir a nossa conta para fora, Assim mesmo, t~'

mos problemas acumulados na ãrea de serviços, problemas de

juros. Então, hoje. apesar de transferirmos a totalidade da

conta de petróleo p,,l):-a o resto do mundo, não nos ~ consegui

mos equilibrar devido ã conta de juros da dlvida acumulada.

Então, h5" um problema de formulação da estratégia econômica

ao lado da descontrol13 nos investimentos. nas importações de

setores, nas importações de emoresaS. que geran"l um p~oce!.

o SR. DEPOENTE (Dercio Garcia Munho:z) - Qua.!!.

to aos outros 50%, os dados 'indicam' que foram. nos primeiros

anos. 74 e 75, déficits cómerciais. Em 76 tivemQS déficit c~

mercial, mas jã conseguimos, com o capital estrangeiro, i!!.

lado demanda significa mudança estrutur:al no lado da renda e

significava uma l~evolução econ~mica. praticimente. ainda que

fosse o início. assim. mo~est"o. Siglrificav~ uma mu,ança pr.!!,

funda na orientação econ?~ica. Ora~ como e que nós ~oderr~

mos ter esse ti po de mudança. ,se as pessoas que e~tavam no

Governo tinham ~ma visão clássica Qa economia e achavam que

era posslvel prossepuir assim. 'A indiístria automobilísti ca

se impôs um limite de crescer apenas 15% depois de 74 e não

um crescimento próximo de zero. ou seja~ não se reorientou a

economia. Então. falamos que estão ligados a isso os gran

• des projetos. Se a economia vai continuar crescendo, porque

nós estamos com administração perfeita da dívida publica; se

nós estamos com o modelo de absorção de poupanças externa.s.

nem mesmo devemos falar alto, porque eles escutam. vão descE.

brir - ê isso o que se falava, como se fosse uma coisa tão

boa. Se isso tudo era feito, os projetos. os grandes proje

tos como Itaipu e Tucurul eram conseqüências. Então, parte

dos equipamentos que importamos era necQssâria, para proj~

tos desnecessãrios, mas compatíveis com o Brasil grande com

que se p~etendia subsistir no futuro. Estamos vendo que !!..

xistem casos isolados. como o caso das importaçõe$ especul!
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que era para girar a dTvida, pOI~ interesse do rals,

não querer.1 trazer os papõis aaora. para fechil.r as coisas,

,o dirigente de estatal, sem cruzeiros, que recebeu uma ordem

sentado ao Pais como inadimplente. Então, ontem se dizia al

sim: "Var.10S multar os dirigentes das estatais". Uão sei se

a gente ~i ou char:a. c um negõcio cômico mesmo. mas e trag.!

p~imeira e gir:ar a dívida êxterna. Estamos num mundo que,

sempr:e digo, não sei se é cômico ou trágico. Um dirigente

de estatal recebe um telefonema e diz assim: "Não pagu€ sua

dívida externa, porque o Pais não tem dólares. Não queir,a

bi-ilusão. Os cálculos do DIEESE quanto dão? Dezessr!te

lhões de dólares, de:tesseis bilhões de dõlares. A perda vai

ser: muito mais. po~que não nos po~emos esquecer dE! que o D!

creto-Le,i nQ 2045 fala que a correção dos salarios e de ,80%

da va~iação dos p~eços. Com o sistema de aplicação da lei s,!

la.rial. com o sistema de levantamento de preço do IBGE, que

pâ'·a no di o'J 15 de c4da mê!'> ~ com os axpurgos e· depoi 5 se apli

cam 80% s.obre isso~ O que estã acontecendo? No Rio de Janei

ro, estamo's tendo a correção salarial correspondente a ap,!

nas 65% da variação dos preços, ou seja, perda de salãrio que

estã i11)posta com a aplicação do Oecreto~Lf!i nQ 2 045: em 'ap,!!.

nas um semestre 15%. O~~, o que e"stamos pe.~cebcndo e que. o

Decreto -Lei nQ 2 045 provoca um problema gravíssimo·a nível

de renda, porque, aplicar neste sistema e no próximo seme~

tre, teremos, no Rio de Janei~o, uma p~rda de renda real de

26,5%. sã em um ano deve dar os cálculos do DIEESE, que ele

estima para o p,eriodo todo. O que está' acontecendo? N6 Rio

de Janeiro ê assim. E em outros lugares? Os '1ndices de são

Paulo ~evelam um quadro um pouco .[lIenos s,ombrio, mas fora do

Rio de Jan~iro o quadro e muito mais sombl~io. Fora do Rio

de Janeiro e S~o Paulo os preços sobem mais, já que recent.!

mento um jornal noticiou: liA carne congelado'J vai para o Rio

e para 580 Pdulo ll
•• Po~ quê? Porque a carne congelada, vai .!

t~ãs dos indices que pesam muito no INPC. Significa que f2.

~a do Rio e de São Paulo as perdas s,alariais são muito maio

res. Então. li uma grande ilusão o que se está fazendo com o

Decreto-Lei nQ 2 04~, porque a conta do Fundo, que vem ar.

muito maior do que a possibilidade flsica de se pagar via 5~

lãrios. Acho que esse programa e que está' desarticulando a

economia do País, mas e muito ~apiddaiente. Estamos vendo que,

aplicando num semest~e, dã 15% de perda salarial, e estamo s

vendendo essa lei com base em quê? Grandes exemplos são as

outras economia!l, economias ricas, porqua no país talos tr!

balhadores perderam 11: do salãrio. E. o exemplo que foi apr~

sentado ao Brasil. Em outros palscs os b~abalhadores ate g~

nharam a,lguma coisa no salãrio, IX. Países em recessdo e!,

tão dando aumento de salários reais. Quem está provocô n d·o

perdü de salãrios rea-js no mundo? Em nTvel maior são a su-ª.

cia e a Bélgicd, que estão provocando uma perda de salário

real em torno de 3.5 ~ no ,a.no. "O Brasil es.~ã p~ovocando, com

essa lei, uma pe~da de 15% em seis meses e mais de 25~ em !

penas um ano, o que significa que, ao longo do pe:riodo,

per:da estimada inicialmente em 30% serã muito maior.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria de 2-

gradacer ao Professor. Encerro. aqui 3 as minhas indagações

fazendo uma solicitação ao Professor no sentido. de que nos e~

vie elementos sobre a questão das',importações especulati vas

ferÊincia de renda? As minhas estimativas, na ponta do lãpis.

estão dando trinta e poucos bilhões de dólares que entram na

contabilidade, custos do sistema êconôlllico. fora outros que

vi~ão por fora. Quem fi que vai perder trinta bilhões de dõ

lares, no Pais? Quem tem que perder são os assali'riados

mais aqueles que são economicamente fracos dentro do sistema

econômico. E a influção sobe para resolver esse problerna.

Então, o problema da inflação se coloca di reiti nho no probl!,

,ma do ajustamento. Veja bem: tirar do assalariado, tirar do

pequeno Qmp~e5ã~io não significa que estejamos fazendo dõl~

~es par,a transfe\ir para o exterior. Nô vordade. êstamos f,!

.lendo o saguinta: jogando ,i! conta pa.~a é5S~ pessoal, de.sa~t.i

culando a economia, mas sem fazer dõlares. Ha apenas coinci

dência nos valores. Por qu~? A recessão vai solta. Quando

chega~ lã em cima, em certo ponto. ela pã~a. Já resolveu o

problema dos trinta e poucos milhões de dõlar:es, encontrou

quem perde. E, qual e. a situação externa? A situação externilt

a divida com dez bilhões de dõlares a mais, os atrasados mais

, do que ~stão hoje, os empréstimos de curto prazo dos bancos

num montante maio~ e ,\Pa~s com viagens tnais freqüentes a N~

Vil !o~que pi1ra tenta~·~l'~olYer. Ou seja, um programa doe .!

justamento que desajusta intern?-mente não resolve nada. E o

que e o Dec~eto-Lei nQ 2045? E uma tentativa de dizer: "P.!!

xa, a inflação est~ muito a.lta. Como ela baixa? Vamos t2.

mar a renda d.efinitivamente. Na hora do reajuste vamos da.r

um reajustamento menor. 1I Porque a inflação só cai quando al

guem perde ~enda em carãter definitivo. Não ha nenhum azar

nesse negócio da inflação bi'asileira. Então, vejam que 'ê Ull.tJ

tr.i

SlJbsI

um trilhão com a maxidesva1o\izaç~o de feverei~o. Um

se consumia mdto pet~õleo internamente, devido aos

cômico, ou seja, as estatais, alem de terem servido para fi

nància~ o balanço dê pagamentos do P'aís ••• A PETROI:lR1\S e~

cer:r:o,u o. ba1a~~o ,de d.~~e,~b,\o c~m sete ,bi.lhões de dôla~es de

dlvida, Ul\la empresa que não tem p~oblemas de caixa. Set~ bi

1hões de dõlares pilt:ã financiar: o Pals. A PETROBRÃS perdeu

Monetario Interndcfon4l, na ver:dade, manda que se faça um. re,!"

justamento econômico interno. Em "1961, o Brasil ouviu e pr,!

ticou um p~ograma de ajustamento que, basicamente, dizia que

dios, e muito .t~igo, internamente~ devido aos subsldios. EE.

tão~ no inTc1o. o Governo Jãnio Quadros, com Clemente Mari

ani na Fazenda e o Dr. Bulhões na SmfOC, foi aceit.'Jndo um pr.Q.

grama de ajustamento econômico igualzinho ao atual. O que!

~a a,que1e programa? -'De repente, o preço do trigo, do petr.§.

leo~ do fertilizante e tudo o mais dobrou s, logo depois. o,!!

tro aumento. Ingressamos num processo inflacionário inconti

do e incontTvel que, naturalmente, desequilibrou o País e~2.

nômica, social e politicamente. ~ntão. os problemas poHti.

cos dos dnos sessenta têm, na raiz, um programa de aju~t,ame.!!

to que desastabili~ou País, como agora. O que é que prov.Q.

ca ele? Transferências de relida, internamente. Por que tran1

o SR. DEI'OE"NTE (Dãrcio Garcia Munhoz) - O pr~

g~ama dê ajustamento inclui o 2045
17

Por que? Porque o Fundo

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professo,-,

ültima indagação. O DIEE5E calculou que. com a aplicação do

fami!Jerado Decreto~LE'i nQ 2045. qUê 'nós. Deputados, vamos e..!!.

can'egar-nos de \"ejei tal" no Congresso, os trabalhadorr.:.. per

derão cerca de 10,3 trilhões de cruzeiros, da massa de salE.

rios. Este valor ê equivalente a dezesseis bilhões de dól!

res. mais ou menos, o valor dos debitos com o pagamento de

juros e õ amortização da nossa dívida. Qual é a relação, do

ponto de vista de V. Sa •• entre esses dois valores..? Isso 5i.[

nifica dizer que os trabalhadores estarão pagando, pratic!

mente. sozinhos por uma divida externa que não e dales?

1hão de cruzei~os C1)m isso. As emp~esas fo\am usadas, abus2.

das e são apontadas como g~a.ndes ~esponsãveis. Então. vê-se

que esse 'ê um 'aspecto da questão que tem que ficar mais cl!

ro. O segundo, das empresas estrall,geiras; Empresa estra!! .

geira não traz capital próprio; de modo algum. a menos que a

legislação diga assitm: "oé cada dois dõlares de investim e ,!!..

to-s. traga um do exterior, em moeda". Se não fizel" isso,'

elas trazem capital de te\ceiros. ,Por qu~? Imaginemos uma

emp~esa francesa se.m ca1xa, mas que pode instalar uma fãbri

ca qualquer no Brasil. Eloa vai a Londres. ou mesmo a Paris,

ao sistem<l. financeiro, toma emPr:estado cem milhões de dõlE..

~es e manda para o Brasil; a empresa. no Brasil, e!itâ faze!!.

do te~r:aplanagem e 'começa a pagar" juros pat'a o exterior, e o

balanço da empresa sempre d~ficitã~i'o, acumulando prejulzos.

Po~ Que mandar capital prõprio~ mesmo Que tivesse 3 sem rec,!!

be~ d~videndos, durante dois, t~ês, quat~o anos? Se tivesse

não mandava, e ge~almente fazem investimentos sem recursos

prõp~ios. Então. as empresas tendem a maximizar a particip~·

ção de emPt:estimos (1e terceiros nos investimentos inte~naci2.

nais. Ago~a, fo~am obrigados, no caso brasileiro, a pegar

também em dólares no exterior, mas não se sabe quanto. O que

Sf1 diz eqüe_as empresas privadas têm vinte bilhões de dõlares

de dívida externa, mas se sabe que e mais, porque alguns ,9ra.!!,

de~ investimentos feitos, principalmente na irea de petroqui.

mica, parec&-me. ben.s de capital, ~,las fi ze~am com aval do

Governo brasileiro. Então, deve ser-muito mais do que vinte

bilhões de dólares, mas emprestimos que fora~ obtidos também

nesse contexto. Uma parte delas, lançando ações internamen

te, o que não e permftf.do às empre~as estatafs, e 4 outra pa.r:.

te buscando finanei,amentos internacionais.

O SR. PRESIDEnTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Deputado, peço v~nia para inter~omp'~r a sua arg{lição, porque

o nosso segundo convidado. para hoje, o economista e Profes

sor Lauro Campos, aCfba de chega~ a", este recinto. Convido-o

a tomar asse'nto ao lado dos Srs. Deputados. Quero dizer que

muito nos honra a sua presença e pedir-lhe descu1pas tambem,

. porque, quanto ao nosso tempo. vivemos uma .angústia dentro

dele. Estamos muito honrados com a presença e o depoiment o

do Prof. Del"cio Munhoz e S. Sa. hã de aguardar um pouco mais.

para acolhermos o seu depoir.:ento. Tem a palavra V. Exa.

as

porque

mostrando

pagar, e uma ordem." Ele pensa assim: ItAinda bem,

não me engano, dados da Fundação Getulio Vargas

empr:esa privada, com o mesmo nivel de fatur:amento, o mesmo

nível de eficiência, o mesmo ~c:s~ltado, uma empresa que tem

que buscar recu~sos de terceiros. ,não pode lanç.ar ações, PE.

de ser uma empresa falida, uma empresa 'inefieiente, uma e!!!,

presa mal administrada, porque um balanço de empresa privada.

com capital próprio, fecha com lucros e depois paga uma par

te, como dividendo, aos,acion1sta.s.. Uma empresa estatal que

não pode lançar ações tem que buscar emprestimo5 com tercei

res e gastul'", como juros, e pode ser o resultado final, pr!

julzo. Ao lado de uma empresa p~ivada, com a mesma e:ficiê~

cia~ o mesmo lucro operacional, o mesmo nível de faturamento.

o mesmo niime-ro de emprega dos. uma efi ci ente. outra i nefi ci sE.

te. Uma pegou capital prõprit'.; outro'J, capitú.l de terceiros,

As emprr:sas governo'Jmentais foram proibidas de lançar ações.

podiam buscar emPr:éstimos internos? Tambem não. Elas foral'l.

ob~igada,s a. praticamente, sõ bU!icar empréstimos externos o

também tiS empresas estrangeiras. As faixas de recursos que

podiam ser tomadas intarnamenta foram estreitando-se. Por

que isso? Porque o Banco Central queria que alguém fosso ao

exteriot' tomar ~mprestimos em dõlares, para que ele tivesse

(lolares para vende~ nos gui chês. O que queria o Banco Ce~

traI? liA minha ,s,ituação e de in.so:vên,cia, a menos que aI

'guem busque dõla~es." hAl as empres~s estatais entraram bem.

As empresas est~angei~as tambem. Ehs podiam ser obrigadas

a buscar recursos internos, mas sempre elas têm uma forma que

e, po~ exemplo, financiar-se com os prõp~ios fo~necedores,

ampliando prazo; reduzir o prazo para os distribuidores dos

seus p~odutos: semrH:e' existe e-strategia desse tipo. As e,!!!.

p~esa5 estatáis se vit:am compelidas, por:que tinham bom cada.!

b~o, e se endivida~am. Quando,elas ap~ofundaram o endivid!

mento, ingressaram num processo de,desajuste inevitavel e ir.

reversível. Nesses ultimos anos. ate 1982, elas estavam p!

gando uma correção cambial sobre a dívida externa em torno

de 100%, mais spread e outras coisas, aplicando cumulativ~

mente, e a custo final ficavd acima de 130% e próximo de 140~

çomo'é que empresas que tinham correção de preços de 100X p~

deriam, ll.s~umi,:, um endividamento externo c.rescente, com custo

de 140%? Não poderiam. E muitas delas aindo'J tiveram preços

fixados politicamente abaixo das taxas de inflaçã0 3 então p!

nalizadas nos dois lados. As estatais estão, desde um certo

tempo, ainda que tenhan ate fechado o balanço de 1982 super~

vitárfas. com dcsequilibrio potencial inevitável, dãda a es

tr:utu~a do passivo. Elas só podem sair desse problema se ti.

verem possibilidade de lançar aç~es internamente e restabel!:;

cer uma estrutura de passivo, em que capital próprio figure

novamente com uma participação maior. Outro dia,.o Oro B!:!.

lhões, inclusive, apresentou, e acho que foi nesta CPI, se

despesas financeiras de Elmpresas pr:ivadas. Então. elas e~

tão num desajuste estr:utural. Por má gestão? Não. Pode h~

've\ mã gestão de muitas êmPr:es~s; pode haver abusos. mas elas

estão com problema fundamentalmente generalizado de exc.es s o

de endividamen~o exter:no, pa~a atender às necessidades do b~

lanço de pagamentos, para que o Br:asil não tivesse entrado

em solv?ncia hâ dois, tr:~~' quatro anos. ~ssa situação das

empresas estatais r:eque~ algum tipo de s·olução. A solução

não tenho cruzeiros, já que o meu custo finãncairo aumentou

e 11 recessão me tira fregueses. Ainda bem que recebi essa

ordem do Banco Central. 1I Não pode pagar. Não tem cruzeiros.

O'; ~epentc, recebe outro telefonema que diz àssim: "Você não

pagou a divida?" Ora. a divida foi t'oladd com os bancos i!l

ternacionllis por interesses do Pais. Os [)ancos assinaram,

que as empresas estatais têm despesas financeiras, para

me.smo nive1 de faturamento, que representdm três. vezes
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e das imp0t:tações 'desnecessárias, jã que o Professor fez r~

fer~ncia ao p~oblema da impol"tação especulativa de açõ. Acho

absol utamente i ndispensãvel que tenhamos elementos concretos

sobre essas duas questões.

SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'AIINA - Sr. Presi.

dente, peço a p'alav~a pela 'ordem.

O S~. PRESID~NT~ (Deputado ,,\lencar Furtado) 

Tem V. ~xa. a palav~a, pela 0t:dem.

O SR. DEPOENTE: (De~cio Garcia Munhoz) - Sõ

que~ia acrescenta~ que posso, mas eVidentemente não tenho c~

mo fornece~ dados que a prõpl"ia CACEX não informa. Então.d!,

dos de 1974. tenho lista ate po~ empresas. aconteceu isso e

iss'o. mas não ten~o dados de 1975 e 1976 de importações. "s~

b~e as impo~tações de aço. evidentemente não posso dizer neE,.

sa guia numero tal l1
• porque não conheço. mas posso ver que

importamos dois milhões de toneladas. passa~am para cinco,

quatl"o e meio e depois vo1ta~am pa~a o nlve1 no~mal: Essas

info~mações sob~e impor:tações eu posso, as evidências de qU,e

os gastos das importações fo~am •••

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Profossor,

que nos interessa ê ir identificando,.. os Dantas de .;.'st~angul.!

mento que nos pe~mitam aprofunda~ o processo de pesquisa. E,!!

tão. isso ê um indicado~ que nos vai da~ incl~sive elementos

para pedi~ oficialmente as informa~ões aos õrgãos competeE,

tes.

o S~. PR~SIDENTE' (Deputado Alencar: Furtado) 

Tem' a palavra. pela o~dem. o Deputado Fernando Sant'Anna.

O SR. DEPUTADO FER~ANDD SAIIT'ANNA - Sr. Pres;, ' .-
dente. a minha que~tão e a seguint;: sem quere~ cercear a P2.

lav~a dos nossos queridos"~ eminentes co1ega~, eu teria uma

Pr:oposta a fazer a V. Exa., iS,to e, a de que fosse logo co!!.

vidado a expor: o Prof. Lau~o Campos com a permanência na r'l!:.

sa do Prof. De~ci~ qarcia Munhoz,' e ~epois as perguntas pod~

~iam se~ dir:igidas a um e a outro. Aqueles que tivesS'em per

guntas a fale~ ao P~of. Munhoz poderiam fazê-las e tambem. !.

p~oveitando. fazê-las ao Pl·of. Campos.

O SR. PRESIDENTE (D~putado Alencar Furtado) 

Hi dificuldade para o atendimento da questão de ordem de V.

EXil •• porque estamos procedendo a um inquérito e. como tal,

nos disciplinamos pelo Código de Processo Penal e pela legi~

lação que nos subsidia autonomamente. Não sei se a1cançarí2.

mos os objetivos discipíinares do inquerito com dois de po e.!!. ,

tas ao mesmo tempo sendo inquiridos .. Contudo, submeto ã co.!!, .

sideração da Comissão a questão de ordem de V. Exa •• porque

tenho dúvida acerca do seu acolhimento. em razão da rigidez

da norma processual de inquerito.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - Então, Sr.

Pr:esidente. se hã duvidas, não quero ser responsãvel por quaiE.,

quer defeitos na inquiritlão. A minha resposta e justamente

po~que não sou advogado. sou engenheir:o e não entendo nada

dessas coisas. Já' que V. Exa., como advogado. tem dúvidas.

retiro a questão e espero que os colegas faça~ as pergunt as

que. queiram faze~ jã# conside~ando a presença do Prof. Ca,!1

pos, na Cas a.

a SR. PRESIDENTE «()eputado Alenca~ Furtado) 

Aproveitando a questão de ordem de V. Exa., peço aos S~s. D~

putados o maximo de objetividade na elaboração das perguntas,

pa~a que possamos aproveitar o tempo, que nos ê escasso. Com

a palavra o Deputado Aníbal Teixeira.

o SR. DEPUTADO ANIBAl TEIXEIRA - Professor. a

minha primei~a questão tem uma preliminar. Acho muito cõm.!!.

da a colocação da ideia de que existe uma conspiração contra

o'Br-asil. E' uma forma boa para o Governo brasileiro. que c.!!.

meteu céntenas e centenas de irresponsabilidades e que qU.lr

jogar agora o peso da dívida externa sobre o assalariado.' f!,

zendo um aeroporto de duzentos e v'inte milhões de dõ·1ares,em

Minas Gerais, que serã usado daqui ti, 'dez anos, ao invês de

fazer-mil e quatrocentos grupos esco1a.resi fazendo o progr!,

ma atômico de trinta bilhões de dólares, quando isso repr~

sentaria uma casa para cada brasileiro, sem prestação do BNH.

Então. uma sucessão de erros do Governo hoje vêm sendo ac~

'be~tados na idéia de que existe uma conspiração internaciE..

nal. E me, parece que o Professor insistiu nessa te'5e, aqui.

dizendo, po~ exemplo. que o aumento do preço do petrõ1eo foi

uma IIjog~dall para beneficiar g~upos internac1onais.
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SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANIIA - Isto

verdade.

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Foi uma "jE.

gada ll política que acabou falindo•.Exatamente a ele se ant~

P?s a lei da ofe~ta e da p~ocu~a. Hoje, o petr:õleo e mais

barato do que hã aluuns anos. O nosso endividamento, se ch!,

,gãssemos a um bom entendimento Com o Fundo Monetãrio, que i

ria dar ao Bras·il. v~ja~ V. Exas., conforme disse o Profe,!

,so~, apenas setecentos milhões de dõ1a~es líquidos este ano,

poderia se~ sanado sem custo ne'!hum para o Brasil, se a Pol].

nia, po~ exemplo nos pagasse um bilhão e oit~centos que nos

deve. Estamos de joelhos diante da comun'idade de banqueiros

internacionais. Estamos de joelhos, diante dos Estados Uni

dos, numa posição ~x,tremamente vexatória, 'porque compro,!, ete

a nossa soberania, e faland,o numa conspiração. Serã que essa

cont>piração partiu tambem dos paises socialistas. que, eM

vez de nos pagarem um bilhão e oitocentos mil dõlares, como

e o caso da Polônia; não fazem esse, pagamento?

,O SR .. DEPOENTE (Dercio Garcia Munhoz) - Evi

dentemente. a tese conspiratõria ê uma tese que tem mui tas

variantes. Já ouvi de autoridades do Governo o seguinte:"Os

bancos estão fazendo chantagem conosco ll
• Já ouvi de dentro

do Gover:no isso, na posição de devedor. Sobr:e a questão do

pet~õleo. apenas digo que. quando um produto atravessa qui!!

ze anos com preços decrescentes num mundo de preços cresce!!.

teso os inte~esses econômicos se articuJam no sentido de r!,

verter isso. ~ntão. não há tese conspir-atõr:ii1. Havia um iE,

teresse de da~ viabilida'de econômica a um p~oduto que era co,!!

tr:o.lado po~ poucas empresas a nível internacional. Tanto h~

, ~i,a in~~~esse que só ,a,p~s a inde~aç~o do,s .p~eços do petrõleo

pela p~imei~a vez no põs-guer:ra. ao que eu saiba - ~ se

fez um gr:ande aco~do internacional entr:e empr,:sas petrolífe

ras e governos dos países Pr:oduto~es. A indexação dos pr!,

ços do petr:ôleo no inlcio de 1971. Acompanhei bem. porque

ate a Vale do Rio Doce pretende'u pegar carona nisso.

era? Era uma tentativa"de contratualmente se viabilizar

Mar do Nor:te, onde existia pet~õleoj mas não existia condi

ções de as emp~esas se lançarem ali;' havia petrõ1eo no Ala!

ca. Então, se fez um contr:ato inte~nacional de que anualme.!!.

te os preços 'do petrõl eo seri am aumentados.. E foram aumeE,

tando em 1971, 1972 e 1973. Sõ que. em 1973, o governo bri

t~nico já' havia encontrado empresas internacionais que se di~

puse~am a ir ao Bar do Norte localizar o petl'"õ1eo. Nessa a1

tú~a do campeonato eles descobr:iram que. quanto ao preço do

petróleO, com os cont~atos assinados' em 1971. depois da re

volução da L'lbia. tinham jogado o petróleo (l' tr:~s dólares o

bar:r:i1. E ~uanto custava tirar petrõ1eo do Mar do Norte?

Ninguém sabia. Então, não e tese conspiratõria. Foi um m~

vimento que deu viabilidade econômica, A indexação con.:rat!

da em 1971 jogou uma serie de empr~sas no Mar do Norte e

governo britânico, pelo amor de Deus, oferecia áreas para

peSq~iS~;"~ não encontrava ni·ngUem. Assinado o contrato em

1971. as emp~esas internacionais corre~am para o Mar do No!.

te. po~que era um p~ocesso racional de tentativa dQ v'iabili.

zar economicamente um empreendimento. Em 1973. descobriu-se

que pet~õleo existe. E a90~a? Ago\a ê que se gasta na hora

de tíl'"ar. Descobr:iu-se que não era viável economica mente.

Então. assil'l num co'ntexto internac"i,onal, com a Ct:crra do Ori

ente f·fedio e tudo mais, tivemos um aumento de preço e se deu

·a viabilidade econômica. Basta dizer que o oleoduto do Ala!.

ca foi const~uldo num tempo ~eco~de.. Era estimado em sete

bilhões de dõlat:es. ficou em nove e se pagava seis dõlares o

pet~õleo pa~a transpo~tar para o oleoduto. Basta dizer que

as emp~esas oei'dentais perderam o cont~o1e político do petr!

leo no O~iente Médio e fica~am muit().sati~feitas, po~que as

estat'isticas internacionai~ ~eve1avam que elas ,tiravam deze.!

seis bilhões de dõla~es. em 1973, e em 1974 passaram para vi,!!

te e cinco bi'lhões. Não e uma. tese conspi~atõria. O que qu~

ro dizer: e que o aumento do pr:eço do pet\óleo não se d~u por

uma razão solta no tempo e no espa~o. Foi uma articulação P!

rI'. viabilizar-se economicamente um b~m de uso gene~aTiza d o

Que era a sustentação da industria. Isso não retira a res

ponsab.i1idade da polltica econômica do Brasil e eu nunca r~

tirei a ~espon$abi1idade. Eu disse que, autocraticamente. se

impôs um tipo de politica econômica no Brasil, se impediu a
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discussão interna e se fizeram grande's projetos na suposição

do Brasil grande e com isso nos endividamos. t:xiste o pr!!.

blema de endividamento em cru.zeiros. Quanto ilO gasto para

fazer um empreendimento qualquer, quanto ao gasto para gerar

papeis da, dívida publica. Vejam bem: quanto. este ano, o Br,!

si1 estâ gastando com os papeis? A dívida publica começou o

ano com sete trilhões e oitocentos. Vai terminar, contabil!

zado. em uns vinte e cinco .. Uma dlvida de fato. porque há:

uma parte cambial na contabilidade de trinta ·tri1hões de cr'y'

zeiros. Quanto vai aumentar? Hais de vinte trilhõe's de cr'y'

zeiros. Dois .Orçamentos da .~epub1ic\a. Então. vejam que, It!

ipu foi um absurdo. estava no ritmo do Brasil g~ande7 e oci~

sa e hoje não temos dinheiro para pa.9a~. Es'se tipo de di

nhéiro continua acontecendo. e mais .p~esente do que nunca.

Congresso se r:euniu e votou um Orçamento: oito trilhões de

,cruzeiros. Votou para este ano~ Depois. jã estã ·sendo r.!.

visto para onze' trilhões e meio. E a dívida publica. quanto

vai crescer? Mai!; de vinte tt:i1hões .. Para quê? Para cobrir

subsídios? Não. Par.a pagat: ju~os. correçõe·s. descontos etc.

Acho que a mi gestão. a 'forma t!omo foi feita responde pelo

fato de não termoS" os" reoursas para construi r casa própria

para a classe operã~ia. mas não sõ ,~espondendo no passado c~

mo responde mais do que nunca no presente: O que obriga.por

ex.emp10. a que, para solta~mos dados do BNH. como vamos f!,

zer, se não construlmos casas: populares? Hã muitas estatí~

tica's~ casas populares atc a faixa tal. E,stou de acordo com

V. Exa.: a mã gestãô. Eu estava lembrando que. a nível i.!!.

ternacional, houve, de fato# uma ação deliberada não contra

o B~asil. uma ação de defesa de interesses econômicos, na

tcntat:va de se tÍl'"a~ o pett:õleo do Mar do No~te. como,

no próprio caso dos juros internac'ionais, ouvi uma autorid!

de da área financeira dizer exatamente o seguinte: "0 probl! _

ma da:taxa de ju~os. na verdade. era uma articulação intern,!

donal. ll E ouvi de dentro do Governo isso: uma articulação

dos bancos.. Por qu~? Po~que nunca ganharam tanto dinheiro.

e verdade.

O SR. DErUTADD ANIBAL TEIXEIR.A - Quando com!!

ça~os a nos endividar, os juros internacionais eram muito b!,

~atos. por: .uma lei da .oferta e da f?r:ocu~a. Quatroce~tos ,bi

lhões de dõla\es fo~am jogados na majo~ação política que se

fez do preço do pet~õ1eo. A1iãs. V. Sa .. não ~onseguiu. no

meu entende~, escla~ece~ o que 'veio antes: o ovo ou 11 ga1i

nha .. Se, com o dinh'eiro disponível do petr:õleo car:o. fiz!,

ram investiment.os que viabilizaram o Ma~ do Norte. nós fiz~

mos o pt:0g~ama do á1 cool e outros palses fi ze~am outras a1

ternativas energeticas, ou se foi antes de qualquer dessas

medidas que se aumentou o pr:eço ~o petróleo. Na ve~dade, vi!,

bilizou-se também o gasoduto da Rússia. viabilizou-se o Pr~

grama do PRD~lCOOl, no B~"ã.sil. cÓm o aumento do preço do bar

ri1.. Acho que o Que falta realmente e uma sensibi1ida~de p!.

ra a lei da oferta e da procura. ~ssa lei não pode' ser rev.2.

gada e a autocracia brasileira, desde 1964. vem tentando iE,

sistentemente revogar a lei da ofe~ta e da procura. E a pe.!:

gunta que faço e ex~tamente uma que ago~a foi dita pelo ilu~

tre Professor: o que e a d'ivida externa. o que é esse corte

nos salã\ios em relação ã díviàa publica, que não passa pe

10 Congresso? Vale dizer: a dlvida das estatais. que

coisa realmente hntãstica. Para que V, Exas. tenhãm

idéia do Que e ~ dlvi.da - e o Professor sabe muito bem

dar:ia. po~ exemplo. para acaba~ com o problema do ensino pri

mãrio no.Brasil, Jlara dar habitação decente a seis milhões

de brasileiros.. Sõ a dlvida das estatais. E a coisa e tão

g\ave que malhamos aqui permanentemente o Fundo Monetário. Eu

jã fiz muitos discursos sobre o Fundo J.lonetãrio. .Entretanto,

o que o Fundo Monetãrio chega a exigir do Brasil é qlJe o o!.

çamento das estatais e o orçamento financeiro passem pelo

Cong~ess~ Na~i:~n.a.l,. p,~,:que ele não ~tem .aut~nticidade. Então,

estamos realmente p~estigiando e for:ta1ecendo a posição do

Gove~no brasi1ei~o ao jogar: a culpa da ir:~esponsabilidade i.!!,

te~na em fatos externos que fo~am, do conhecimento dessas a,!!

toridades. em 1973. com o primei~o aumento do pett:õ1eoi em

1979. com o S~gUndO aumento do' petrõl eo. O que há ~ea1mente

fi um escapismo. tenta.~ joga~ em out~os fatos "a re6ponsabili

dade. Então, vamos jogar 'em cima da Po1~nia, coitada. A P.2,

1õnia nos deve um bilhão e 800 milhões e nós estamos de jo~
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a das estatais. Veja bem, as estatais têm um déficit muito

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - D.5eu1 pe-rne

a interrupção, mas urna das causas da nossa divida externa e

9\ande. O Fundo Honetãrio Inte~nacional quer que se reduza

as estatais, mas essa e uma posição ideológica do Fundo, não

dosGarcia Munhoz, que nos trouxe dive.rsos dados, muitos

do Governo. Po~ exemplo, o ex-~1inist~o Mâr:io Henrique Simo,!l

sen tem dito isso também. E sobre isso estamos de acordo. r

O SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - ••••• ( Início

,inaudível) - ( •• 6)ã p~imeira Carta de Intenções não sobre

a for:li1a express·a, mas dizendo que deve haver um orçamento .!:!.

nificado do Pais, o orçamento fiscal junto com ~ 0t:ça:nento fi.

nanceiro e junto com o orçamento das estatais. Então. está

posta lã uma imposição que acho que é fundamental. porque n!.

nhum pil1s pode ter ~m orçamento que só 1/3 dele ou menos de

1/3 dele e aprovado pelo Congresso. Está posto na Carta de

Intenções e estã posto at~avés de memorandos técnicos que f~

ram feitos. colocando essa questão da unificação dos orçame,!l

tos do País.

SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY -Qu.".

ria colocar a minha atençd"o sobre o depoimento do Sr. Dêrcio

dado oficioso, o maior valor que o~vi e que estaria em torno

de dois e meio bilhões de atrasados.

SR. DEPUTADO ÚUARDO HATARAZZO SUPLICY - Em

artigo publicado no uNew Yor" Times" de ontem, o P~êmio N.Q

bel de Economia Vassile Leontieff faz uma comparação entre

a crise de liqUidez que ocorreu com a Alemanha, logo após a

Primeira Gr:ande Guer\a Mundial, e aquela dos paTses em dese.rr

volvimento hoje. E menciona que, após a imp"osição de progr2.

ma severo que os Aliados impuse~am ã Alemanha, que depois r~

rie de evidências indicando isto. Dados oficiais não.

o SR. DEPOENTE (Der!=io Garcia Munhoz) - Isso,

na verdade, e o seguinte: fiz as estimativas do balanço de

pagamentos, montei-o e montei o f~uto das negociações inte!.

nacionaili. que recursos ger:ariam, e pur:a e simplesmente eE.

cont~ei deficit de caixa. Qual era a necessidade de caixa,

a cada t~imestr:e. do Brasil, de recursos adicionais? Tanto.

Quais os recursos lTquidos 'que sobr:am das negociações com o

Fundo Monetãrio Internacíonal e com os bancos ~nternacionais?

Quanto nós temos que pagar, a cada trimestre, ao BIS, ao 9E..

verno ameriGano e aos bancos comerciais do emprestimo- ponte

de dezembro? ~ntão, fiz um fluxo de necessidade de r~cursos

e estimei. De vez em quando. pro~urava ve\ se tinha algum

parâmetro que orientasse. Então. uma informação recente, por

exemplo. do Governo e de que há um mês estãvamos com os j.!:!.

ros atrasadas 53 dias. A media de juros por mes li um bi1hão

de dõlares. Então. de juros, como tinhamos atrasados men,2,

res,: era prõ:dma de dois bilhões de dDla~es. sõ de juros !

trasados. Esses dias. li, acho que na imprensa brasileiraou

em alguma publicação estrangei,"a, que seria de dois e meio

bilhões. Então. existe uma serie de evidências indicando r~

alml!:nte que. quando estamos com a parcela preferencial de p!

t~õleo e. juros assiM, os dados sobre o balanço de pagamentos,

comportamanto do balanço. os recursos que o Brasil obteve, e

levando em conta que as estimativas brasileiras estavam s.!:!.

peres.timada:>. na parte de investimento estrangeiro estavam s!!,

perestimadas, na parte de fi nanei amanto de exportação, uma

sprie de publicações jã indicam a superestimação. Há uma si.

quais não são normalmente divulgados oficialmente. Gostaria

de perguntar ao Sr. Dercio Garcia f·lunhoz Se S. Sa. pode rev..!:.

lar aS' fontes desses dados, para que os tenhamos como ofi ci

ais. Por exemplo. V. Sa. citou que o Brasil. hoje, estã

descoberto num valor de 3.8 bilhões. de dólares (' que esteve

em cerca de 1 bilhão de dõlares. Esse dado ã revelado ampl.ê,

mente pelo Governo, ou resulta de uma fonte de infol1Jlaçôes que

V. 5a. obteve junto às autoridades monetã~ias. em função de

seu trabalho específico?

claro que o Congresso Nacional de~e~ia ter um controle muito

melhor. Também tem sido objeto de assunto do Senador Satu!.

. nino Braga e outros. Foi uma e·xceçâo. um parêntese.

o que estavam conversando com o Governo brasileiro e arred!

ram o pe, não quis~ram conversa. E se o Fundo Monetário I,!l

ternacional realmente tivesse )"espeito pOI'" este Congresso,t2,

~ia dito que a Carta de Intenções com O HU deveria ter sido

aprovada por este Congresso. E o Governo brasileiro e o Fui!.

do Monetãi~io lnternacional. em conluio. não qucreD1 saber diE.

so. Acho que há' um erro na sua afirmação. Quem disse que as

contas das empl·esas estatais muit.o mais dêvcriam ser fiscal.!.

zadas por este Congresso foram os membros deste Congresso .N.ê,

.,~ional. isto sim,. inclusive este Parlamenta~ e ,:,ut~os mc::-!lros

que, quando o Fundo chega, fala a~teoria conspi~atõria.

tatísticas, ou sei lã o que se vai fazer. alguma coisa. mas

Estamos impo~tando quanto? Tirando '.combustivel e lubrif.i

cantes, não devemos estar importando nem 3% do produto. E!

te Pais não está gastando demais e o Fundo vem e diz qlle e.!.

tá, e a dieta de emagrecimento de ajustamento ••• Então. di.

go assim: "Há evidências de que o Fundo Monetário Internaci.2.

nal tem muito·mais má fe do que incompetência no trato dos

problemas dos palses em desenvolvimento. li

çamento e pegarmos. a.s. astatais e ·.~issermos que:! infli'lção 'é

70% e que ela vai gastar isto, e tudo o mais. e a infla·ção

ê 140%, ê impossTvel que elas cons-gam fica~ dentro daqueles

limites, mesmo que o Fundo queira. Então. oU se manipulam e!

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - A ultima per

Qunta. peço desculpa~ ao Presidente. A teoria co!,spiratõria

volta ã baila: o Fundo Monetãrio Internacional estaria exe.!'.

cendo il pressão no sentido de que o Brasil dimi nui sse os ill

vestimentos das estatai$, ou então que até transformasse eE,.

sim: "O seu p\oblema de balanço de pagamentos 'é porque v.2.

cês estão impo~tando demais. Po~ que vocês estão importando

demais? r porque vocês estão consumindo ·demais. 11 Quando

olho 41% da população ocupada ganhando salãrio mTnimo. digo:

"Acho que estão consumindo de menos". Quando vejo que a iE.

djjst~ia está paralisada, alguns setores, com 50% da sua cap!

cidade não utilizada. e eles dizem que. nós rlão cqnseguimos e~

porta r porqu~ estamos comendo tudo. es tamos consumi ndo dE

mais internamente. eu digo: "No m'lnimo. há uma imprecisão nos

levantamentos do Fundo". Vejo tanta coisa. no Fund,º.' assim

imprecisa e equivocllda. que tenho que concluir e falar assim:

nEles não podem ser assim tão despreparados. eles não têm se:!!

sibiTidade pa~a os problemas do Terceiro Mundo. Na verdade.

eles não podem ser despreparados para não ver. 1I Um país que

paga 60~ das ~úceitas de exportação de ju~os ê um país que

tem a economia mais fechada do mundo talvez, hoje, o Brasil.

Presidente, 'é necG:S5ãrio fazer uma observação sobre uma afi!.

mação do Deputado Anibal Teixeira, de que o Fundo Monetã~· i o

Internacional tei·ia solici tado que o Congresso Nacional apr.Q.

·vasse aqui as contas das empresas estatais e de outras. Não

conheço nenhuma afirmação de membros do I:undo Monetário I.rr

ternacional nesse ·sentido. O Fundo Honetãt:io Internacional,

ao que se saiba, tem um medo que se pela do Congresso Naci~

na1. Foram convidados aqui os membros do Fun.do para exporem

e um problema de que a inflação foi estimada em 70'l: e está

em 140%. Entao, e~ não posso dizer> com convicção. qual

situação das empresas estatais, porque eu estou fazendo UM

trabalho nesse sentido. mas examinar qual ê a situação do pa!

sivo. Emprestimo das estatais e dife\ente das empresas pri

vadas? Parçcg que não. porque as emp~esas priva~as atrasam

mais os pagamentos. alongam mais, como maneira de se capit!

lizar barato na fase da crise. Então. a questão da~t est~

tais misturada com 05 orçamentos fiscais. misturada com o o.!'.

çam.ento monetã~io, parece que se confunde, não existem 'el!

mentos) de todos que o Governo colocou a ,Publico até hoje,

que permitam que se fale alguma cbisa sobre responsabilidade

das empresas estatais, sobre quaisquer problemas da economia

brasileira. Só um, o de que as emp~esas corno a SIDERBR~S fQ

~am -ob~igado'is a fazer grandes projetos, como Tucurul E! tudo

o mais. ou como a ElETROBIÜtS. obrigada na base de uma estim!.

tiva de demanda que não existia. e que agora se vêém com os

custos disso. Então. o que fazer?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a pa1av~a o Deputado Eduardo Mata~azzo Suplicy•. :,"

O SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZll SUPLICY -Sr.

sas estatais em empresas p~ivadas. Entretanto. pergunto a

V. Sa.: cinco países comunistas fo~am ao Fundo Monetário, n!

gociaram e levantaram dinheiro. Serã que a esses paises foi

feita a mesma exig~ncia de desnacionaliza~ a sua industria?

O SR. DEPOENTE (Dercio Garcia Hunho,) - Eu

n~o sei. caso d.a Pol?nia, por exemplo. fi uma situação mui
to c~ítica. s~ nõs quise~mos usar a Polõnia como um grande

exemplo pa~a o mundo. Quem foi mais recentemente foi a HuE.

g~ia, que parece que tem uma economia diferente, pa\ece que

~ urna economia bem ajustada, não tão interligada: q...caso da

Polônia, acho que 'é uma cUl'"iosidade saber corno a p'~1õnia vai

~eal~ticula~-se economicamente. Agor:a. o caso do Fundo não ê

50

não

Houve

prim!

Sempre

outra questãoca,:tel" porque acha que ele pode vender.

é um·a posição econ?mica, e uma posição ideológica.

restante do mundo - matêrias-p~imas, evidentemente.

o p~eço muito barato dos nossos produtos primários.

realmente um massacre sucessivo nos nossos produtos

o SR. DEPOEIHE (Dercio Ga~cia Munhoz) - Eu

acho que as economias indust~ia1izadas, quando fazem uma r!

cessão. estão tr:ansfe\indo uma pa\te da conta para o seu tr!

balhado·~, mas com o auxí1io~desel:1prego e a renda bem distr.:!.

burda e tal as coisas têm menor efeito. Todavia. a maior pa,!:

te da conta vai para o Ter:ceiro Mundo, aqueles que vendem prQ.

dutos pa':i1 um mercado meno~ a preços menores. Não tem como

reagir a isso. Fazer aco~dos. carteis de vendedores mui

to dlfícil, porque são p,:odutos perecíveis. produtos que não

são estocáveis e assim. de pais que não quer fazer parte do

çorneça a comprar mais barato. nós perdemos renda. Então. a

a~ticulação da economia internacional se dã com essas que,!

tões.

um grilnde cliente. r aqui que eu estou fazendo mau saldo.

tenho que continuar empur~ando pa\u eles. ll Essa. porém.

outra questão. EU,acho que, quanto ã Polõnia. não há essa

questão conspiratõ~ia. Há uma forma de funcionamento da ecE,

JJomÍll internacional, em Que os Estados Unidos, quando fazem

uma ~ecessão, começam u comprar os p~odutos mais barato do

nhamos um saldo negativo com a ã~.ea do petrõle·o, tTnhamos Que

encontrar alguem no mundo pa~a fazer saldo positivo, para ve,!l

de~ e não compra~. E a ãrea socialista - e não era sõ

pego o jornal, diariamente. e guardo alguns balanços nos meus

a~quivos para consultar de vez em quando, vejo •. e não fico.

t~iste, porque e uma realidade. que as grandes empresas pri

vadas nacionais e as grandes empresas e~trangeiras que publl

caro o balanço no Pais. porqlJ~ 11 maioria não publiJ:a. têm

passivo, empréstimos e debitos fornecedores. cada ano maior,

no mini mo em termos nominais. Então, e prõprio da vida da

emp~esa. Agora. o que acontece e que. se nós pegarmos um o.!'.

lhos par:a arranjar 411 milhõe~ de dólares. Por que ela não

paga? Então. ê ela que está .cohspirando contra o BrllsiT1 Eu

volto prililei~a pe\9unta: serã 'que li. Polônia ê que estã con~

pirando contra o Brasil?

o SR Q DEPOENTE (Oêrcio Garcia nunhoz) 

Polônia fi um pais que ••• Poucas coisas tenho visto que est!!,

dam o p~oblema da Polônia realmente. A Polônia ê um dos pal

ses que. embora da Europa Oriental. se integrou ã economia ~

cidental, à economia industrializada, inclusive tecnologic!

mente. E há" uma coincidência de que todos os países que sE..

frel"am problemas de receber a conta são pa1ses que se int~

gl"aram ã economia ocidental. Todos eles. inclusive 05 paI

ses da Eur:opa Oriental, Polônia e Iugoslávia. Então. quanto

ã questão da Pol?nia, a Polônia estã na situação brasileira.

Agora, a Polônia teM uma vantagem em relação ao Brasil: om

padrão de vida elevadissimo antes da crise. Então, eles têm

o que nós di rlolmos , usando esse jargão aí que tanto se fala

na ãrea oficial, gordura. Ele!> tinham gordura para col"tar •

nõ5 não temos. Então. na verdade, .foi um caso que' intere!,

sou ao Governo brasileiro financiar a Polõnia. ~orqué nós ti

prando a 160 dõla~es, a Polônia comprou o nosso minério de

ferro, comprou os nossos produtos primã~ios pelo mesmo preço.

Nos queremos desprezar a idéia do mercado. e a1 estã o gra.!!.

de equívoco nosso.

rios. Nenhum pais faz favor a outro. O Theodoro Roosevelt

dizia que os palses não tem amigos. têm interesses. A Rü~

sia também. Nós sabe~os que o preço de uma tonelada de açú-

car custa 300 dólares E' nós estamos vendendo no merc~do l,!!

ternacional isso a 160 dõlares. A Rússia tambem estã com~

Polõnia ~ era das melho~es ~egiões pa~a vende~mos e

comprarmos. Paises do Terceiro Mundo, a América Latina

mais dificil de "manter pe\manenteMente~ mas a Europa Ol"iental.

, .Nós vendemos bastante para' a Rússia também e para outros paI

ses e não comp~amos quase. Então. vejam bem. quando eles c2,

meçaram a abrir o bico: á' questão de vender: llPuxa. aqui
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to obri gado.

Os bancos internacionais se valeram dessa conjuntura para

(O SR. DEPUTADO SEBASTIM NERY assume a Presi

o SR. DEPOENTE (Dercio Garcia MUllhoz) - Ev,i

dentcmente, pa!isa~se a exigir do economista cxtro.polo.ções de

.'
não com essa Visã~ que tive dessa sua palestra?"

O SR~ DEPOEUTE (Dê~cio Ga~cia Hunhoz) - Co..!},

cordo, po~que3 na ve,:dade, nós aceitamos .todas as imposições

internacionais. Por quê? Porque convinha politicamente acei

tar~ pois, como disse, as negociações exte~nas passaràm

ser feitas vendo nisso um meio do fortalecimento de posições

políticas internas. Então, a primeira Carta de Intenções,

apa~t!ntemente, era tão inviável quanto a terceira. Não c!!,

nhecemos os dados da terceira. No entanto, foi assinada, eE.

quanto a terceira teria si do recusada. Ora, ti nha que ter si.

do ",:ccusada aquela carta, mas pol~ticamente interessava. E!!,

tão, houve ~espaldo interno pela omissão dos representantes

brasileirosG Agora, existe um aspecto histõrico de história·

recente~ Se durante muito tampo se disse qUe tudo isso era

viável, as mesmas pessoas que não tinham condições de, de ri:.

pente, dizer que não era viãvel ..Então, a questão política

ê que só novos negociadores pode~iam ~ealmente impor condl

çõcs difel~entes, melhor, só novos negociadores e que podem,

realmente, impor condições diferentes o

~ SR •. D~PUTADO JOSE .FOGAÇA - Ai eu chego na

minha segunda e ültima colocação. V. Sa. dã o gancho exato

que preciso para ent~a~ nessa segunda pe~!Junta: Esses negS!.

ciador:es que fizc~am, assinar:ant esses contratos e prometeram

aos bancos que i~iam paga~ essas altíssi.mas e escorchantes

taxas de juros, obviamente jamais pode~iam dizer a esses me~

mos banqueiros que n'io tinham condições de pagar. Isso nos

remete novamente a uma questão te 0r:dem política. Recent~

mente, a Bolívia. um pais em fase Ide' democratização. que h!!,

je tem um govc~no democrático, resolveu abrir espaço no g~

verno para participação da central operãria, com o objet.ivo

de legitima~-se diante da nação para enfrentar os banqueiros

,internacionais, para ganhar respaldo interno. Estamos assi~

tindo a que a Argentina tem eleições diretas para Pres.idente

da República marcadas para 30 de outubro próximo. Corrige

me o Deputado Fernando Sant'Anna no sentido de que e 10' de

outubro. A informação que tenho E de di.a 30. De qualquer

forma. o importante e que aquele país: está em busca de 1eg1

timidade instituclonal para, também, se fortalecer intern2,

mente e enfrentar os banqueiros internacionais em condções

da fo~ça Dara renegociar a dlvi.da. Essa questão e da maior

impo~tãncia para o noSSO País. Os homens que hoje c5tão oc,!!

p~ndo o poder, que hoje estão no Governo, não têm condiçõ (!·s

de ~enegociar em termos amplos a dívida externa brasileira,

exatamente porque não têm credibilidade, não têm sustentação

e legitimidade internas~ A conclusão que extraio,' tambem,

dessas colocações ~ que nós, para que cheguemos a esse nivel

de negociação. ou seja) negocia~ em condições de fo-rça - jã

':Iu.e. y...sa. disso, q~e. o cnfrentall\e~to será incvit:1vel em boas

ou em mãs condições ou em condiç~o de absoluta debilid2

de... Entr:egaremos, ao fim e ao cal:! o I todo o Pais nas m1íos

dos inte~esses internacionais. A 'questão qua para mim se

coloca, do pont~ de vista político, e bastante clara. Nece~

'sitamo,s de um Governo leg1timo,' com respaldo i.nte.rna, para

negociar em condições de força ;om os banqueiros. interna'i!?,

,nais. V. 5a. concorda ou ndo
'

com essa ext~ação de concl,!!

sões que faço da sua palestra?

nha que massacrar setores menoS favorecidos. No caso, n2

ções ricas o fizeram em relação a nações pobres. O que acho

dr:amá'tico, em relação ao Brasil e que, aqui mesmo, dentro do

Pais, houve quem aceitasse e se submetesse - e essa E uma

, decisão politica, não e econômica - a taxas de juros exo!

bitantes, muito acima dos níveis que eram aceitos em outros

palses em iguais condições de debilidade, fi!1anceira e econ-ª.

mica. Então, a conclusão que extra.io do depoimento de V.5a.

,ê .de qu'a eS,se imper:ialismo, ou seja,'~ san,ha e, a c,ob,iça dos

banquei~os inter:nacionais, dos palses ~icos em relação a pai

ses pobres, sõ encont~ou gua~ida no B~asil, porque aqui deE.

tro encontrou quem lhe desse ~espa.ldo, isto e, o ill1periali~

mos sõ viceja po~que encontr:a seus serviçais 'nos países sul

'desenvolvidos. E me, parece que isto e uma constatação polI.

tica~ um e;.:.tt:ato político da maior impor:tância, que eu, pa.!:

.ticularmeníe, retiro do depoimento,qe V~ 5a. E nesse senti

do gostaria de 'colocar a minha pe!gunta: llV. Sa~ concorda ou

um

evi dênci as

dos pequenos come!,

lia~ dada a proximidade do evento, mas todas as

da. E não só a classe assalariada.

são no sentido de que a legislação salarial, dentro de um prg

cesso recessivo como este. vem provocando, sem a 2045, so

com a legislação anterior, mas redução muito grande de sal!-

rio, um empobrecimento quase generalizado do Pals.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLlCY -t~ui

o SR. PRESIDENTE (Deputado Sebastião Nery)

Com a palav~a o Deputado Jose Fogaça.

O SR•."O.EPUTADD JDSE,FOGAÇA - Sr. Presidente,

prezado economista 'Oercio Munhoz, acredito que o depoimento

que V. Sa. trouxe a esta ·Comissão e basicamente ônalltico, ou

~eja, mais impo~tante do que as informações trazidas, os d!

dos, 05 conteudos que V. Sa. t~az, e o cotejo desses dados

e a extl:ação de conclusões a partir de uma anãlise que repu

to p~ivilcgiadà, pela inte1ig~ncia e capacidade de V. Sa. Di
ferentemente dos out~.os Pat1amenta..res que o inquiriram, vou

di~igir minhas perguntas no sentido' político, porque acredi.

to que o objetivo desta Comissão da Divida Externa e le~an

tar os fatos relati .... os ã d'lvida exterM,) mas ta.mbém preci.s~

mos ext\aIr dai' algumas conclusões de o~dem politica. V. Sã.

mostrou claramente que há' uma ação deliberada dos países rl

cos~ desenvolvidos, no sentido de tirar proveito da recessão.

que tenha havido uma conspiração ampla, internacional, m3S.

por uma lei natural do capitalismo, quem tem capital proc~

rar tirar dele" maior rentaoí1idadt', mcsno c:ue com isso t.!:.

dantes, dos aut~llomos não qualificados, porque, na verdade,

quando se trata de perder r'anda em função de um p~ocesso r,!
. .

cessivo, temos muitos outros set~r:e·s da sociedade que perdem.

E:ntão, temos jã um empobrecimento muito grande, mas não tE

mos visto quantificações assim_, exatamente porque dependem

de estatísticas mais globalizadas, e sabemos- que as estatí~

ticas brasileiras estão bastante atrasadas. A Fundação Get,Q

lio Vargas não abr:e para dizer: "Isto e renda de salãrio. i~

to e. rt'nda de autônomos ll
• Acaba jogando tudo junto, renda

de t~abalho e capit.al, que faz com que se tenha quase sempre

visão dlstorcida das ~e"das. Não te-mos elementos para av!

d~ncia.)

cobrar altlssimas taxa!; de juros no mercado financeiro inter

nacional. Parece q'UE' isso e claro e indubitavel, ,ou seja,não

salto incrlvel no número de pessoas ganhando ate um salãr i o

mlnimo. Então, tt legislação não impediu aquilo que a rece~

são estã provoc.ando - 'aliás, a legislação até contribuiu

pa~a isso - ° empobrecimento crescente da classe assalari,ê.

outro lado, diminuiu a propor:ção de todas as outras faixas

de ~endimento daqueles que ganham ~c,ima de um s11lãrio mlnimo.

Isso significa que, em geral, caiu o r:endimento de toda a P2.

p.u1 ação assal a r:i ada e, Pt:i nci pa 1mente, aumentou si gni fi cati

,vamente o numero de pessoas ganhando na fai x.a de apenas um si!.

lãrio mínimo. 'Gostar:ia de saber a sua avaliação no sent;'·ilo

,de como ê que esta ~ecessão, juntam;nte com os diversos ins

trumentos de política econômica, estão afetando o conjunto da

população brasileira, em p'ar:ticular os aSSaial"'i,ados.

O SR. D~POENTE (Dêrcio Garcia Munhoz) - A 'lei

salarial, que dilva 1.1 ao pessoal ~e baixa ~enda., de fato,

não foi implementada, a não se~ nas empresas que tinham qua

dro es:trutur:ado de pessoal. As demais pura e simplesmente

dispensavam, po~que a lei era incompleta e permitia rotativi

dada. Não ê que a lei simulava rotatividôl.;de, como se diz na

versão oficial. r que a legislação incompleta permitia rot2.

tividade e frustrava o objetivo da lei. Se a legislação ti.
vesse estabelecido pisos so,lariais a, cada negociação, em que

o salã~io minimo da categoria seria, a partir daquele mome,!!

ío, o novo piso cont~atado, teria permi tido o objetivo redi!

tributivo, ainda que ~edistributivo não legítimo, dentro dos~

salários, da política saladal. Como ela foi incompleta e o

Governo nunca s'e interessou pela complementação da lei, a lei

não surtiu efeito. Recentemente, participando de um debate

com o Presidente do IBGE, ele mostr:ou uma transparência di

zendo que de ,população ocupada no Brasil, em 80, nós tính~

mos 332: ~u 34% mais ou menos, ate um salãrio mini mo e que,em

SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - Fi

nalmente, queria fazer uma pergunta sobre ti e .... olução da polI

tica salarial e dos efeitos dessa recessão. Os dados do

PNAD -82 demonstram que a recessão de 81, prolongando-se p~

ra 82, provocou uma mudança no sentido do aumento das pes

soas que ganham apanas ate um salário mínimo. A proporção

de pessoas que ganham até unI salário mínimo aumentou de 20%,

'em 81, para 23%, em 82, não em termos da população economic.!!.

mente ativa. mH de toda a população de 10 anos ou mais. Por

sultou no su~gimento do Nazismq e de Hitler, John M:ynard Kex.
nes renunciou ã ~hefia da delegação inglesa, emVersa.illes,

por discordar do programa proposto: Lebntieff cita, no seu

artigo de ontem, e ~e1atado em "O Globo" de hoje, que, no c~

50 do Brasi,l, o acor,do com o FMI impõe ao devedor limitações

econômicas quase tão severas quanto aquelas que foram impo!

tas ã economia alemã~ em Versail1es. Diz ainda que Carlos

Langoni, Presidente do Banco Central, renunciou, assim como

Keynes o fez há muito tempo, porque estã convencido de que

os efeitos políticos e sociais serão, neste caso, igualmente

perversos. Pergunto ao Prof. Dercio Garcia Munhoz se acredi

ta que esta avaliação do episódio da demissão ou renúncia cto

Presidente do Banco Central, Carlos Langoni _ e correta ou se

terá' havido, na sua avaliação, out~as razões que ainda .não

slio do completo conheci.manto da o'pinião publica.

O SR. DEPOENTE (Dercio Garcia Munhoz) - Não.

Não tenho conhecimento assim dl1 outras questões, mas, evidel!

t'emente, pa~a mim foi surp~eendcnte .que alguém que tenha CO!!

tardado 'com tudo, de ~epent~ passa ~ nã~ ~ol1corda~ com nada.

Então, po~ que teria havido uma mudança de posição? Acho'que

f~i importante pa~a o País que tenha feito uma renuncia. sob

a alegação de que era inviável, por,que sempre ·nos resta a e,!

pet:ança de que hã uma convi cçaõ - em uma nova ãrea do Pal!>,

acadêmica, que tem um posicionamento bastante ortodoxo - de

que o p~og~ama'5 inviável. Isso ê uma esperança. Agora, pa!

ticu1armente, o que vejo e que as negociações inrternacionais

fora~ feitas. Inicialmente, os. contatos do FED - Federal R~

serve e os contatos com os banqueiros int-ernacionais foram

feitos de modo a que fortaleciam o posicionament? interno do

Presidente do Banco Central, que assumiu uma posrção de negE,

poio externo, que se dava na medida em que o Presidente do

F'ED veio aqui e dê que os banqueiros ·vinham. Isso gerou

fato po'litico internamente no Brasil, que foi o Presidente do

do Banco Cent~al a;sumir quase que a orientação da polít'i c a

econômiCti, já que o grupo de orientação mais ortodoxo passou

a dominar. Como vejo as coisas mais recentemente? A nego

ciação foi. mal feita, foi assodada, porqua sã foi viU:-- o a~

pecto de que a negociação fortalecia internamente e não se

p~eviu que uma mã negociação poderia enfraquecer os negoti2-.

dores futuramente. Quando os negoci adores estavam enfraqu!!.

cidos pela mã negociação, ou seja, por estimativas irrea i s

do balanço de pagamento, por assinar acordos que l1ão asseg.!:!,

ravam nenhuma ob\~i.gação do fundo e dos outros países, s.ó !!.

brigações brasileiras, nêsse momento, as p~õpria5

çõe's, nessa segunda fase, trouxeram um enfraquecimento dos

..negoci,ador,f.!s. E o que fizemos? ~ notíci,a. o(i(:\,:l diz assim:

liA partir de agora o Ministro do Planejamento ê o negociador

brasileiro; !lÕ ele fala". Então, esse rearranjo político il!

terno fez com que o negociador brasileiro, Presidente do Ba.!l.

co Central, perdesse, de repente, terreno~ Ir constantemel!

te a New York para ~alar em nome de quem, se não mais falava

em nome do Pais'? Acredito que tenham criado uma situação il!

sustentãve.1 para o Presidente do Bal}co Central, que, de neg!?,

dador qua fala em nome do Brasil, de repente" foi desautori

zado publicamente, se não me ongano pelo B.re"sidente da RepQ

blica ou por ,um porta-voz que disse: "A partir de agora sõf.!

la o Ministro do Pl.anejamênto u • Vejo, portanto, a renuncia

ligada a um problema de posicionamento polT.tic.o_intern·o, de

espaço pol'\tico interno. E....idel\te~ente, foi mui.to importan

te que o Langoni publiC<imente tenha dito que o programa e il!

viável. Porque sempre resta a esperança, como disse, de que

alguem ligado a uma· instituição conservadora_ que sempre viu

isso como mundo róseo, ainda que possa não h,)ver convicção,

admita que, da fato, as negociações .e o modelo imposto e !

ceito e algo que não serve ao Pars, ê inviãvf'l.

, ,dador-chefe do Brasil, assumiu espontaneamente, dado o
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, Presidência.)

O SR. DEPUTADO JOSE MENDONÇA DE MORAIS - Prof.

indüst\ias, adubos e defensivos? ,Outra colocação: qual

SR. DepUTAOO JOsl: FOGAÇA - 'Considero-me si!.

tisfeito,eagradeço a V. Sa.

~(O Sr. Deputado Alencar Furtado ":-~~~

Di c I.:.s ondepor sobre assuntos a ela pertinentes, o Coronel

Helges Grael. Figura 'de prestigio na sua area,militar, pelo

desenpenho, honrado e patriõtico, nos misteres a seu cargo,

hoje prestarã compromisso legal de ,dizer a verdade sobre os

. assUntos que estão sendo, investigados nesta CPI" S .Sa. ê por.

tador de um currículo brilhante;. que, resumidamente, e os!,

guinte: hoje ê m.ilitar da reserva - transferiU-se para a re

serva em 1979, no posto de Corone1-do-Exército - tendo con

c1uido todos os cursos de acesso da carreira militar. Exer-

9' REUNIÃO, REAliZADA EM 21-9-83

(Leitura do expediente),

O SR. PRESIDENTE( .Deputado Alencar Furtado) -

Srs. Deputados, 'esta CPI tem a honra de receber hoje, para

O SR. PRESIOENTE (Deputado Al e~car Furtado) 

P~of. De~cio Munhoz, V. Sa: vaior:izou bastante os nossos tr!

ba1hos e a Comissão Pa~lamenta~ de Inquérito que investiga a

divida brasileira e o aco~do FMI-B~asil ag~adece a honra do

seu compü,:ecirnento e o en~iquecimento que trouxe a esta i.,!!

vestigação. A Pr:esidência convoca uma outra ~eunião para !.

manhã, às 9:30, quando J FPI ouvirâ b Cel. Dickson Grae:1. E~

tã encerrada a sessão. ~

Depoente: DlCKSON MELGES GRAEL
Coronel do Exército

Havendo nú.ero legal, declaro abertos os trabalhos desta re.!!,

nião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apu

rar as causas e consequência,s do elevado endividamento exte.!.

no, tendo em vista as negociaçõ~s com o Fundo Monetário In 

'ternaciona 1. Ouviremos, hoje, o Coronel Dickson Melges Gra ..

el. Antes, a Sra. Secretãria procederá ã leitura da ata da

reunião anterior.

(E lida e, ar~rovada, seM restrições. a ata da

reunião anterior).

O SR. PRESIDENTE( Deputado Alencar Furtado)

Solicito ã Sra. Secretãria que proceda i leitura do expedie.!!.

te.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtadõf'?

ciada po~ Carlos langoni e que não foi a termo ate agora. e

nem i rã a termo.

O SR. DEPOENTE (Dê~cio Garcia Munhoz) - Acho

que jã falei, em uma Comissão da Câmara, lembrando que o r.!:.

latõrio dO'Banco Mundial de 1980, se não me engano, dizia il,!

sim: 1I0 S países que estão sofrendo dificuldades maiores de

endividamento nessa c~isQ mundial são os paises que deram,

,~~'p,o~s d.o agr.ava~e~t?, d~s des~quil~~rios" pouca ênfase à agri

cultura. 11 O Pr:ôPr:io Banco Mundial advertia sobre isso. P.!

radoxa.lmente, o Banco Mundial quer: que, no Br:a~i1, se dê j.!!.

~os de mer:cado pa~a a agricultu~a. Mas vemos que, realmente,

pode haver espaços na ~~ea de exportaç;ro ag~co1a. prE,

blema maio~ não, e qU'e possamos fazer divisas com a ag~icultE.:'

~a, muitas divisas mais, jã que o mercado e ~estrito, 05 pai

ses em desenvolvimento t~lII um pr:ob1e"ma. de estagnação e os

paises pob~es e fainintosl utão exportando alimentos. A que!,

tão que talvez ele tivess,~ pensado ê que estamos correndo o

~isco de nos 'tranSfo~ma\ em importadorE's de alimentos. Pod!

mos pe~der: a opb~tunidade de faze,: r:eceitas, mas estamos cor.

'rendo o ~isco Muito g~ande de fazer despesas com a import!,

ção de alimentos. ~ por: isso que acabamos vendo uma coerê.!l

tia perversa na politica econômica. A agricultura est~ se.!!.

do sUbm~tida a isso: Vai reduzir a produção? Vai, mas', em

compensaçio, isso estã casando com uma lei salarial que, . no

mínimo, vai reduzir em 30% a massa de sa1ãrios, talvez em 40%.

Então, com um salirio de fome agravando ainda mais as c.ond!

ções de subsistência, se 41~ das pessoas estão ganhando esse

salário minimo, imagine o sa1ãrio mlnimo depois de aplicada

essa política econ~lftica: Isso vai reduzir a demanda de pr.!!.

dutos agr:lco1as e, com isso, talvez, essa desarticulação. !

g~íc.ofa acabe se conciliando perversamente. Enquanto o prE,

cesso estã no início, estamos entrando, talvez, no" risco que

o Langoni via. Não fi tanto a impossibilidade de fazer recei

tas, mas o fato de que um país que jã gastava em torno de

500 milhões de dólares por ano, com importação de áUlIIentos,

de Pr:o~utos ~~ qu~ ~~a, expor:tador: tr:adicio~al, !"c,ssa i~po!:

tar muito mais sem ter dólares.

A

inc~

qual

enco!!,

O SR. DEPUTADO JOSé MENDONÇA DE MORAIS -

centemente. Quanto custa a agricultu~a? Em dõlar e:

nos valores 'de hoje. são valores inexpressivos para

não representa ~nus significativo pa~a o Pais" E meSmo po,!.

que podemos fazer: aquela compa~ação c1ãssica: que são 600 bj,

lhões po~ ano, par:a um país qUê estã gastando um trilhão

• 200 .. estava~ ago_~a está gast~ndo um trilhão e meio - p!.

r.a t:emunerar: a especulação financeira? Dentro das P~opo!/i ..

,ções-, v!-se que ê uma questão de 3t:\anjQ intet:no. Eviderft~·

mente, a quutão de se usar a agricultura e a mesma estrat!,

gia de se usar as estatai~~; ê a' ~eiftlla es'tratégia de. ,
t,:a~ alguém que seja ~esponsabilizado pe.los ~esulhd05

nais de um tipo de politica econômica seguida.

da ag~icultu~a p\asileir:a?

O SR. DEPOENTE (Dêrcio Garcia Munhoz) 

agricullu~a b~asi1eira e um setor altamente superaviãrio. f,'!

tade das receitas do Brasi 1 e ap~oximadamente com produtos

ag~lcolas .!E.~, ou produto,!> se;itranSformados. A -agri

cu1 tura pra ti camente não importa. 'Importa ferti 1i zantes, Mais

o qu~? Defensivos, Il)as as impo~tações são inexpressivas. Em

1982, em que lIS impo~tações foram o dobro deste ano, no p-ri

m'eiro semest~e impor:tamos cento e poucos milhões de f~rti1i

zantes: Impo~tamos mais alimentos, não que a agricultura não

seja capàz, Jnas por: p~oblemas de ma política a.grícola. Então,

temos impo-t:tado milho, arroz~ sója e uma sêrie de produtos.

Sõ estou citnndo p,:odutos dos quais somos exportadores trad!

cionáis. Temos importado ce\ca de 500 milhões de dõlares de,!

ses produtos por ano. ~ntão, v~-se que i mã gestão de polI

tica agrícola.. Neste ~omento, estamos, segundo os jornais

indicam, impototando milho a duzentos e poucos dõlares a ton!:.

lada, que foi ~ecentemente expor:tado a 150. O fato de se e~

po~tar a 150 não ê nada, mas o fato de não se ter ·tido uma

política adequada' de abastecimento interno, de estoques reg,!!

ladores. Então, vemos que a agr:icu1tura ê grande geradora

de exc:dentes em divisas. est~angeiras. Praticamente não d!,

_.p,~nde de il!1po~taç.ões e ger:a, po~ tipo, em ,to,:no 11? 10 bilhões

de dõ1 ar:es, mesmo com preços depreci iveis, como ocorreu re-

ultima pergunta que faria e sobre o aspecto po1itico da dívi

da externa com referência ã agricultura brasileira. O ex..prE,

si dente do Banco Ce.ntr:al, Carlos langoni,'certa feita, ao

voltar de Nova Io~que, teria declarado aos, jornais brasilei.

~os que era netessãrio o Governo aplicar seus recursos com

mais benavolencia na agricultura bra'sileira, como meio de 2

para,: um pouco o nosso endividamel)to externo. Que pensa

nob~e Professor a respeito dessa pe~spectiva que foi anun-

p,:csSivo. Temos o caso de fertilizantes e defensivos, de que

não tenho dados exa tos, mas que deve te~ chegado, em 'épocas

anormais, a 500 mi l,hões de dõ1a~es e, em epocas no,:mais,

300 mi1hõu de dõ1a~e!i, ge~ando 10 bilhões de dõla,:es de r!,

ceita. Segundo depoimento do Presi.dente do Banco Centra1 .. na

Escola Superio~ de Guer,:a, recentemente, a ag~icultura vai

ter seus subsidios reti,:ados, no.a~o que vem. A agricultura

e os setores' exportadores vão perder um' trilhão e 200 bilhões

de cruz,eiros de subsldios, no ano que vem. Como e metade e

metade aprox.imadamente, podemos dizer que vamos economizar

600 milhões de cr:uzeiros para a agricultura, no ano que vem,

dife~encia1 ent~e o que impo~tamos para aumenta\ ti. fronteira

agt:icola e o que exportamos, em decor~~ncia do traba 1ho br!

sileiro na conquista da nossa te~~a? Tem sido drãstico para

O Pals essa divida que vem embutida ou exteriorizada em nome

quer confr.onto. O Orçamento des te ano ti onze tri 1hões e p0E

co, ê 5% o subsídio que a agricultura vai perder. Em termos

do País, não dá nem 1% do produto nacional a elevação da t!

xa de ju~os. Agora, pode desarticular a agricultura. Por

quê? Não ê possive1 que o inJividuo vã hoje ao Banco do BrE.

sil e descubra que o gerente não sabe qual e a taxa de ju

ros. Eloje fi de 130% sobre o saldo devedor, este mês; no mês

que vem, 140%, ninguém sabe como. O prôp~io gerente pode

info~mar:: "Se você quiser um cheque-ouro, ou uma duplicata

em 60 e 80 dias, pode ser de produção de bens supêr:fluos, eu

lhe dou a 60'; ao anO. Se fo~ pa~a compra~ feijão, ê 130%

neste mês. Então, veja que tipo de política se e~tã fa2endo

pa~a impoto a incerteza no setor agrlcoh, p'a~a se economizar

, ~~at~ camente nada,' , ,~~b,s,i_di o, bem a,p1,i cada" ~om c,:i tê~io, f,i1.

caTizado, ê um 5ubsldio que se pode defender, mesmo porque

quanto ao respaldo político interno~ digo que temterno.

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencat· Furtado) 

Continua com a pahv~a o Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Considero ance.!:

, rada a minha pi1~ticipação, Sr. 'Pr:esidente.

• O SR: PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com a pahv~i1 o Deputado Flãvio Bier,:enbach • (~.) Ause.!!.

te. Com a palavra o Deputado ~osê Mendonça de Morais. QU!

~ia, antes de S. Exa. 'i ncjui r:-i r' o depoente, comunicar aos s!;.

nhores membros desta CPI que, tendo em vista o adiantado d'a

horll e o depoimento do P~of. Lau~o .'te~ de mui to peso, de r.lUi

ta ,:esponsabilidade e muito importante, enfim, combinei com

S. 5a. uma outra oportunid,ade pãra o seu depoimento, !lue d,!

lJI.anda~ã a ocupação de um espaço razoável pa~a que exponha as

suas' i dei as e se submet1'1 ã i nqui ri ção dos, 5rs. Deputados. En.
tão, fica~ã convocàdo o Prof. Lauro Campos para o dia 20 de

Dutub~o, às 9:30. Have~ã apenas o seu depoimento nessa d!.

ta, pode ficar tranqOflo. Com a palavra o Deputado José He,.!!

donça de Morais.

Derci o Garci a Munhoz, preocupa-me a i nformação de que a agr!,

cultul"a brasileira esteja contribuindo para com a dívida e~

terna e para com a inflação interna - denuncias feitas por

~linistros e ex-Ministros desse sistema aí implantado. Pergu.!l

to a V. Sa,.: pelos estudos feitos~ pelas anãlises a que V.Sa.

·se tem dedicado, quanto o Brasil deve internamente re1ativ!

mente a recursos que tenham vindo para o desenvolvimento da

, f.r~mteira, ..agrlcola brasileira, atraves de cotação,: know-how,

ordem política, ou cientistas políticos P?deriar.l tirar co!!.

c1usões mais pr:ofun?as. Quandó se começa a se aventurar mui.

to, corre o risco, então, de ir alem do sapato. Evidenteme!l'" ' 'te, o que posso concluir da apreciação da forma como o Br2-

sil vem enfrentando esses problemas internacionais e da for

ma como pol1ticamen'te se co10c'a o Governo brasileiro fi que e
impossível enfrentar a negociação sem um r:espa1do po1itico i,!}

que haver: uma forma dt:! união dentro do Pais, ou seja, levar

às negociações internacionais opinião de que aquilo e do i.!!.

te~esse da Nação. Então, vê-se que não hâ possibilidade de

que as negociações sejam feitas com esses homens sem ore,!

paÚlo interno, 'ou com outros homens sem o respaldo interno,

po~que elas correm o risco de não representar os anseios da

Nação, que são gene~alizados,. Por quê? Os a!>salariados~ que

, pe~dem o emprego; ti. agr'icu1tura que v~ o mercado ser reduzi.

do po~ uma po1itica salarial que vem penalizando os trabalh!,

d~~es. ~a a!Jr:icu1tu~a,' punida po~ u~a po1.1.~i,cü de ju~OS que

faz com que ela esteja pagando o dobro de outras atividades

econômicas - ju~os ag~lco1as;o industrial, que vê, pela pri

mei ~a vez, no Páí s, no põs -guerra, que a po1í ti ca econ?mi ca

da negociação internacional põe em risco o seu patrimônio.

A p\imei~a vez.que acon.tec"!;! no B~a5i1, ê um fato politico mui

to importante. Antigamente, os empresãrios, quando viam m,2,

vimentos soei a is', ~eivi ndi ca~ões, ll!ta cont~a a ~ecessão, fi

cavam a cava1ei ro: IIUão temos prob1 emas". Agora não. A rece,!

são ent~a nas fãb~icas e pa~alisa as máquinas; o risco de sE.

cateamento 'é um ~isco de fato, o atraso tecno1õgico. Os em.

, p~esã~ios vêem que podem, amanhã, esta~ atrãs de um balcão,

se tive,:em a felicidade, ou em outros países. Sei lã como

as coisas ,funcionam. O prôp~io setor industrial, então, tem

interesse em ve~ algo dife~ente. Todos os segmentos da s2

ciedadc' sentem que .0 caminho e um caminho 'da autodestru'ição.

o q.u~ pode~íamos classificar como um verdadeiro genocídio,

o que estã acontecendo em termos politicos. Não existe um

ter:mo! mais apropriado, mais adequado. Então, vemos que hã

um co-nsenso interno pa~a mudança. Essa mudança pode ser fei

ta - repetindo o início - com os mesmos homens, eventual

mente, mas com um posicionamento político interno comp1et,!.-

mente dife~ente, o que parece difl~i1. Como homens difere,!}

tes, sem esse consenso interno, não serã feita, ou seja, hã

necessidade de uma união interna em torno de um prl:lgrama que

viabilize alguma coisa e não em torno de nada.



~etembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC.rONAL(Seção I) Suplemento T~~-teira 3. 111

p'eço a palavra para uma questão de ordem.

ceu, ate 1981. o cargo d~ Diretor de Administração e Finan M

o SR. PRES IDENTE( Deputado A1 enca r Furtado)

Tem a palavra V.Exa.

ças do Centro Internacional RIOTUR S.A. - RIOCENTRO M e a Vi

ce-Presidência do Conselho Internacional do Desporto Mili-

um Presidente oriundo da carreira militar. generalato natu 

ra1mente ? Por que não um outro tambem 7 Então, tivemos a i

deia, ·despretensiosa em termos de exito, mas nos pareceu uma

contribuição. Consultamos todos os companheiros da ativa. 0l!.

de nos encontrãvamos, da reserva, e escrevemos o que pensávÊ.

mos, mostramos a vários chefes e passamos a ver que sempre

existiram e existirão, debaixo da farda, elementos prepal'a

dos e desejosos ate de uma oportunidade válida de põstu1arem

tambem o mais alto cargo. E encontramos um. Não que ele o d!!,

sejasse, a primeira reação dele foi contrária. Ma:: lhe leva

mos o que pensávamos, por escrito, depois de OUV~I""10S compa-

nheiros, ainda que com pensamentos não idênticos, que, ~

certo modo, achavam vã1 ida a iniciativa. E quase que por un!.

nimidade - isso foi uma coisa espontânea, e acredito que

autoridade até nos acompanhou - chegamos ã conclusão de que

deverlamos fixar-nos em um nome, levar esse convite ao Gene-

nossã preocupação, em que seria o caso de, mais uma vez, um

candidato representativo d~ sistema militar. prestante da e.!

trutura militar. Não seria o caso de um candidato civil. De

fendiamos essa ideia em todas as oportunidades, revelando aos

nossos ch~fes essa nossa ideia - não· há segredo nisso. Esse

grupo não constituiu uma hierarquia paralela, não. era um

grupo que existia, cujos nomes tÓdos sempre foram e serão c.Q.

nhecidos. Nenhum deles se peja de que apareça o seu nome. E!!.

tão, fomos ate auscultados, na modéstia da nossa função, de

posto de Coronel, que, no entanto, sempre .considerei grandi.Q.

50, quanto ã hipótese de mais um candidato mi1itar - não uma

consulta oficial, não!,- que possivelmente deveria haver mais

um, do que sempre discordamos. Pouco poderia valer, mas

nossa discordância sempre foi registrada. Sentimos ate que

se cogitava - e fácil dizer isso hoje. porque foi o que oc0r.

reu - do lançamento, mais uma vez, com o aval da força mili

tar, como foi feito. Pareceu-nos que alguma coisa 'dever1"amos

fazer. E o que poderiamos fazer dentro da lei e dos regula 

mentos ? Por que não incentivar e empolgar que, se não pud'5.!

semos contribuir, houvesse um desengajamento das Forças~

das dessas responsabilidades, que nos pareciam extraconstit.!!

cianais, ate, de certo modo, extra1egais, partido do pressu

posto da origem da legalidade 7 Este é um ponto de vista pe~

soa1, não vou me demorar muito nisso. Mas pareceu-nos, na e

poca, que uma contribuição de militar e de cidadão ao nosso

grupo poderia ser ••• Sim, as Forças Armadas, historicamente,

refletem a Nação. Haja vista a origem dos seus quadros, dos

membros dos seus quadros de oficiais, e diria ate que cada

vez refletem mais, ~e observarem essas mesmas origens. E e
bom que continue assim. Então, deveriam refletir: se existem

dois grandes partidos, duas grandes posições, por mais res

peitadas que sejam uma e outra, por que isso não se refletir

tambem nas Forças Armadas? Por que tem que haver somente um

candidato 7 Não digo das Forças Armadas, mas por que, aberti!,.

mente, não podem militares revelar o seu desejo, mesmo na hi

põtese de, por razões alegadas, ainda da necessidade de mais

ra1 Euler Bentes Monteiro, coisa que me coube fazer. Foi

segundo contato que ti v e com esse homem, na minha vida, com

esse alto chefe. Q primeiro, na sua despedida do Exercito; o

segundo, lã no seu retiro de São Pedro da Aldeia. Numa con

versa muito curta, 1eu o que pensávamos, pediu tempo pa ra

ler novamente, levantou-se na presença de algumas testemu

nhas e disse: "'E este o propõsito por que vocês acham que 'd.~

vem 1lI~ indicar ãs -oposições 1" Eu falei: llSim, muito pouco

conhecemos das oposições, nunca tivemos contato com e1as.'~

Pouco tt:!mpo antes ••• Acabei de m~strar uma fotografia para o

nosso ilustre Presidente, convivlamos juntos, no mesmo ambi

ente. e nunca o procurei. Então ela falou: 1ft: es:te o prop5s.!.

to 7 11 Falei: "E" este o propósito, o nosso propõsito' e levar

o seu nome, ter a coragem de levar o seu nome às oposições. 1I

-Mas não tonho contato, mal OI conheço". 1ft: este o nosso pro

posito, o senhor aceita 1" Ele falou: llt: dentro disso que eE.,

tã aqui 7" Falei: IlExatamente. Por isso trago a V.Exa.,escrj,

to, a nossa proposta." "Pode 1evar". Acabava de se distanci

ar do Governo, por problemas que todos conhecem,' o General

Hugo Abreu, com quem também não tlnhamos nenhum erlVô1vimento

,nesse quadro. Procurou-nos, aceitou essa nossa iniciativaÜJ!!.

be-1he. então, porque, evidentemente, reação natural. é me M

1hor que seja assim, dos militares ••• II Q senhor v!" levar es'-

se nome, tem aceitação dele •. " ~le 'procurou,então, O" pa~

:.>

i nevitã -

ã perfejção do respeito ã legalidade e do res-te chegar

sou dos que se alheiam dentro dessa conjuntura

encia na Comissão Interministerial para a Economia de~

dos de Petróleo, isso foi sempre em funç~es militares e re

presentações militares. Naquela. oportunidade, no Departamen.

to de Engenharia e Comunicações, eu integrava. pertencia, a

nimava um grupo de oficiais que muito se preocupavam, como

possivelmente todos os outros, com o desgaste que já vinham

sofrendo as Forças Armadas. Isso meses antes das eleições do

que deveria suceder ao Presidente Ernesto Geisel. Então, pr,!

ocupãvamo-nos e muito, sempre levando aos nossos chefes essa

mais vivia na carreira, mais cursos eu fazia, aumentava

nanciamento que teriam envolvido responsabilidades parale

las. Em razão de os destaques da investigação serem estes

-polonetas U e -Re1atõrio Saraiva" - que chamo de tópicos ep.!.

sõdicos, eventuais - e devem surgir muitos outros, daqui pa

ra a frente - parece-me que, no que disser respeito ã área a

que me re,feri na resposta ã questão de ordem de V.Exa., os

depoentes poderão nela se fixar. V.Sa. tem a palavra, e fi

que bem ã vontade, dentro deste descortino que fiz da mate

ria a ser investigada.

ve1, e sõ com o desenvolvimento deste Pa"l., se poderá realmc.!}

peito ã destinação histórica, no seu todo, das Forças Arma

das, a dias melhores. Então. vinha~me envolvendo, sim, em tE.

dos os fatos, envolvendo decente, aberta e lealmente, levan

do sempre aos meus chefes o meu ponto de vista. Ã medida que

Engenharia e Comunicações do Exercito, aqui, em Brasl1ia.Eu,

o mais antigo dos coronéis. lã; Coronel Saraiva, reéem-chegi!,.

do de Paris, da brilhante comissão militar de que se desin

cumbira: Adido do Exército em Paris. E por que teria ele-não

convivemos antes na escola militar; não servimos .~r.tes jun

tos, mal nos conheciamos ali - vindo a mim fazer reve1~

Devo lhes explicar, e assim explicarei também por que, ·mais

unia vez, está ilqui o Coronel Dickson. por que se envolveu ne.!

se fato que podem chamar de acontec.imentos com o Embaixador

Delfim Netto ou IIInformação ou Relatõrio Saraiva 11. Coerente

"com as minhas posições anteriores, na carreira - sempre as

sumi, dentro da carreira - posições diante de fatos po1iti

cos, não partidários e institucionais, uma vez que, histori

camente, as Forças Armadas,. ou porque se envolvem, ou porque

são envolvidas neles, os Srs. Oficiais tambiR1 o são. E não,

o SR. DEPDENTE{ Dickson He1ges Grae1) - Exmo.

Sr. Presidente desta Conrissão, Exmos. Srs. Deputados. senho

ras e senhores presentes, por Sel" de praxe, direi uma~

vras iniciais ã guisa de apresentação daquilo que diz a mi-"

nha consciência devo relatar nesta oportunidade. Quanto aos

objetivos, às razões da Comissão, que todos acabamos de ou

vir, parece-me que ,-.sa1vo melhor juizo - o que justifica.-

ria a minha presença nesta oportunidade se refere ao chamado

"Relatõrio Saraiva l1
, que, no correr da minha explanação, ve

rão que melhor fora chamá-lo de IIInformação Saraiva ll
• E por

que o Coronel Dick.son - como acaba de dizer o Exmo. Sr. Pre

sidente M na condição de testemunha, se ouvi corretamente,se

ele não testemunhou nada, em Paris e· mesmo aqui 1 Sim, mas

eu visto chapeu da condição de testemunha mesmo assim, po!:.

que tudo o que vou lhes expor vem de relatos que me foram

feitos. O primeiro espontaneamente, e o segundo porque o prE.

curei. 'No primeiro de ·parte do pr.õprio Coronel Raimundo Sa-

. raiva; e no segundo procurei - foi esta primeira vez, na mi-

nha carreira militar e fora ~e1a - o General Frota. E para

chegar a ele, passei, antes, pelo General Fiuza, ambos jã na

reserva - eu tambem na reserva, quando lã estive. E por que

teria se aproximado de mim, espontaneamente, o Coronel 5araj,

va, qua ndo a inda estãvamos na ativa 7 Eu já no fim, nos últi

.05 meses de minha carreira militar. Não hou~e nisso nenhum

relacionamento funciona 1, serviamos ambos no Depa rtamento de

~inha responsabilidade. Isso ê do estatuto dos militares. E.

como tal, mais eu assumia as minha~ atitudes regu1amentarme!!

. te, sempre que possível - nem sempre o foi - seguindo os di-

tames da minha consciência. Assim e que, naquela conj untura

do último pos.to e da pltima função na carreira militar,

momento, no Exercito••• Nunca estive na vida civil. Quando foi

citada, no meu currlcu10, a iniciativa privada, onde estou,

dizendo que estive junto ao Ministerio dos Transportes. como

membro do Co-nse1ho de Direito dos Transportes. representante

do EMFA, e ao de Minas e Energia - uma desagradâvel experi -

ao

conti ne!!lhe possibilitaram viajar por palses de todos os

essencial quanto ao seu mérito; o segundo diz respeito

tar-CISM. Teve oportunidade de exercer flonções de resp~

1idade no Exército. no Estado-Maior das Forças Armadas, na

Presidência da República e junto ao Ministerio dos Transpor.

tes e das Minas e Energia. em organizações internacionais

que lhe deram experiência em planejamento, administração

chamado e j'ã também conhecido popularmente "Re1atõrio Sarai

va-, porque estariam embutidos nele algumas operações de fi-

o SR. DEPOENn~( Dickson Me1ges Grile1) - Faço

sob palavra de honra e sob as penas da lei, a promessa de di

zer a verda"de do que souber e me fõr perguntado.

O SR. PRESIOENTE( Deputado AlencarFU~

t praxe, em nossos trabalhos, ilustre depoente, que os inic!

t!JIlOS com uma exposição, se interessar ao depoente, sobre 05

assUntos objeto de sua convocação. Caso não seja do interes-

se do depoente essa exposição previa, a CPI iniciarã seus

trabalhos de inquirição. Fique V.Sa. ã vontade.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente.

não sendo integrante desta Comissão e, portantto, não estando

no de.ver de conhecer. os seus objetivos e levando em conta que

o espírito regimental e da Lei n9 1.579 estabelece que as

pessoas aqui inquiridas o são na condição ou de indiciados QJ

de testemunhas, ·perguntaria a V .Éxa., apenas para me dirimir

a dúvida, em que condição comparece o depoente de hoje

qual o objetivo da convocação que determino!, a presença de

S.Sa. nesta Comissão.

tes. Participou? como sõcio. da organização e implementação,

do EXRID M Comercio Exportador ltda. Os cursos e estágios

Escola Preparatória de Cadetes, Escola Militar, Foto-inform!

ções, Metodos e Processos de Instrução, Educação Fisica

Desportos,pãra-quedismo, P1anadorismo, Tecnica de Ensino, E!

tágio em Administração, Piloto Civil, Estágio em Educação FI

~ica, Curso de Informações Estratégicas, Escola de Comando

do Estado-Maior, Ciclo de Estudo da Escola Superior de Guer

ra-, Curso de Comercio Exterior da Fundação Getulio Vargas

Curso de· Estudos de Problemas Brási1eiros, Encontro sobre a

Metodologia do Ensino. S.Sa. é1etentor de inúmeras comendas

e distinções nacionais e internacionais. Enfim, trata-se de

uma figura de rêlevo na vida publica deste Pai"s. Ilustre de

poente, nós nos regemos, nestes trabalhos da CPI, pela 'legiJ.,

lação autônoma que a discip1 ina e do Cõdigo de Processo Pe

nal e do Código Penal. Os nossos depoentes prestam o compro

misso legal de dizer a verdade, sob as penas da lei. Convido

pois, o ilustre depoente a prestar o compromisso regimental,

com todos os presentes de pe.

o SR. l'RE5IDENTE( D~putado Alencar Furtado) 

.Permita-me, ilustre depoente. Já tinha concedido a palavra a

V.Sa.,mas. em razão da questão de ordem levantada, a Presi 

dência faz questão de esclarecer ã CPI os objetivos da sua

convocação. Todos os convocados o são para prestarem depoi 

mentos a esta CPI sobre os assuntos que ela se propõe a in

vestigar. Esta CPI, como sabe V.Exa., Sr. Deputado, tem um

univel'so muito grande de' investigação. uma vez,ue procura

causas, origem, natureza. aplicação. responsabilt-dade no que

diz respeito ã divida brasileira tanto ex~~~;~to~
na. A par disto, também se propõe a investigar o acordo FMI

Brasil no que diz respeito também ã divida brasileira. Então,

como disse, o universo a ser investigado e muito grande. Evi

dentemente, no curso dessa i nvesti-gação teremos a pauta téc

nica, que está sendo objeto de requisições às autoridades oo!!!.

petentes e que será' também analisada, contendo documentos ,

contratos, etc. Os casos episõdicos, tópicos. assim chama

dos" que surgem no curso da investi gação e que ,dizem respei-

to a comprometimentos com a dTvida, também a ela interessam.

Aqui, ate agora, surgiram dois casos de relevo para esta in

vestigação. O primeiro diz respeito a operações com o leste

europeu, ou, mais especificamente ~s já popularmente chama

das llpolonetas", as quais ao ver da Comissão, têm um alcance
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o Coordenador da Assessoria da Engenharia de Comunicaçõ~

Exército. Então, hoje. cheguei a Brasllia. Não consegui fa-

ção. Tenho 1imi te 1

O SR. PRESIDENTE( Deputado Alencar Furtado) 

Não. fique ã vontade.

O SR. DEPDENTE( Dickson Melges Grael) - Não

me estenderei muito. Mas, com este relato que. espontaneamen

te. me fez ó Coronel Sal".aiva. pretendo que a minha fala, ne.§.

ta oportunidade, também seja a mais espontânea posslvel. Ac!o

bo de fazer um esboço· do que vou dizer, enquanto lia o meu

currlculo o nosso i1ustr-e Presidente. E dos relatos qu~

foram feitos ... E nadil mais tenho do que relatos. Isso não

quer dizer que eu vã fugir das perguntas, mas nada mais te

nho do que tt'és relatos~ Coronel Saraiva - na ordpm'cronoló

gica - General Fiüza de Castro e General Frota. Então,eu di,!

se que a prova •.• Pa ra ser ma i s espontâneo. vou 1er a s a not!.

ções que fiz na oportunidade. na frente do Coronel Saraiva,

por respeito ao chefe, não na frente do General Frota, mas

salda, no carro. antes de ir para casa, porque a memória

fraca. a memória dos homens e fraca. Não me refiro ã dele,

que me foi relatado, quero dizer que a natureza dos fatos

vem de iniciativas de documentos que não conheço. Conheço~

vou revela r. relatos que me foram feitos por pessoas da maior

res))Onsabi1idade, pelas funções que exerceram. pelo nome que

têm e pelo posto que ocuparam. Quanto ã classificação dos dQ.

cUme.-ntos em que se baseal·aID para me informar. isso 'ê probleM

ma dessas entidades. Qua.nto ao meu propósito. por ter acei

to. e não cons.trangido, muito a gosto esta oportunidade de

tentar ser util - não sei se o serei - estã ele contido de,!!

tro de uma frase que peço permissão ao Sr. Presidente para

ler. nesta oportunidade, para não me alongar mais e . passar

aos fatos: t de John Pimm. bastante conhecida, e me parece

aplicável: uPrefiro sofrer por dil;er a verdade, a deixã-la ~

decer com o meu si1êncio."Passemo$, então. ã oportunidade em

qUe~ no dia 13 de fevereiro de 197B. o Cel. Saraiva me avi

sou que vinha ã minha sala revelar uns fatos. Nesta data, r~

cebi no nosso Departamento, na minha sala ••• Na 'época eu era

da

não

concorda r

no meu entender, correspondia à de Ministro da Fazenda

tro. do jantar com o Sr. Broissiard, eles preferiram

se dizia ligada a Delfim e que o procurara para

se, ele próprio daria todos os pormenores. No ent6.nto. info.!.

mava que o seu banco, o Banco de Credito Comercial d.a Fran

ça - quem conhece Paris bem conhece a sua sede, tradicional.

num daqueles ediflcios do Champs Elysees, perto jã do Arco

do Triunfo; e um dos grandes bancos da França - se negava a

prosseguir como conivente nas comissões. Não mais podia dã

las, s·)bretudo nü. formü desejada, corno normalmente fazia coJ:'l

•..Ai citou determinado grupo de p~lses. que, por motivos Õ.!?

vios, não vou citar. Está aqui. São palavras do Sr. Brois

siard. Era o caso de o banco não mais se interessar pelo fi

nanciamento. Era· o caso de um grande financiamento que fora

levado, qual seja, do grupo, para as obras de Tucurul, cujos

6% somariam cerca de 60 milhões de ·dõlares. Repito. era o C!

50 de um grande financiamento do grupo para as obras de Tuc,!!

rUl, cujo percentual parece-me que são-6%. por favor, se fo

rem cinco ou dez ••• Pode ter havido um erro - C010qUe~

interrogação aqui - ao anotar esse dado. Por enquanto ~Õ te

nho dúvidas quanta a esse dado, nenhum outro mais, do que me

disse o Ce1. Saraiva. Mas, se não '(ar isso, deve ser êoisa

parecida. Não erraria muito. Então ••. cujos 6% somariam cerca

de 60 milhões de dólares. Dal, e fácil chegar-se ao financi.!

menta previsto para esse contrato. Prosseguindo. o Sr. Broi~

siard, depois de insistentes pedidos de uma senhora, que se

dizia ligada ã Embaixada, que queria ter uma audiência com

ele na sede do banco, acabou tendo que recebê-la, pela forma

como tal senhora insistia. Tambem não me interessi::i nem ano

tei o nome dela. Parece que foi dito, mas não me interessa.

Essa senhora dizia s~r 1 igada a Delfim. Então, dizia o Sr.

Jacques de Broissiard que. depois, disse àquela senhora, que

com aquele financiamento _. conseqlientemente. com aquela co

missão - que não a reconhecia com qualquer condição para tal

- ela não figurava na lista dos funcionãrios da Embaixada

não era sequer funcionãria - e que se retil"asse da SUa sala.

O que jJrovidenciou fosse feito. In~ormou, ainda, o Sr. Jac~

ques de Broissiard, na oportunidade, segundo me relatou o Cel.

Saraiva, que voltou a ser visitado por Vilar de Queiroz e o,!!

tro. reiterando que o seu banco não mais seria conivente. AE!,

bos reclamaram do não atendimento do negócio e, particular 

mente, de possiveis maus-tratos que teriam sido dispensados

ã senhora que havia procurado o Sr. Díretor do Banco. Infor

mou, ainda, o Diretor que quem conhecia bem outros casos de

transações com o Governo brasileiro N sempre com exigência

de comissões e controle desse grupo 1 igado ao Embaixa~

que se dizia ligado ao Embaixador - era o próprio Raymond

Barre, no momento, numa função, como me disse o Saraiva,que,

prosseguir no contato. Achavam que as dados que haviam rece

bido jã eram suficientes para conclulrem que as suas suspei

tas teriam procedencia ou pelo menos encontravam eco no que

acabavam de ouvir, e s~ deram por satisfeitos. pelo que - no!!

nhum dos três deixou de concorda r - cada um cumpriu o seu dQ.

ver. D Cel. Saraiva me informou que ainda teve o cuidado de

telefonar para o Adido, não sei se das Forças Armadas ou do

Exercito - possivelmente das Forças Armadas - na SUlça, en

tão o Coronel Leo Etchegoyen. hoje Gúnera1 da Reserva- tranJE,

fel·iu-se hã pouco tempo - Adido na Su1'ça. Vamo-nos ater exa

tar.1cnte ao que ele disse. Consultado o Cel. Leo Etchegoyen,

Adido na Sulça. informou ao Cel. Saraiva que o Presid~

banco su"fço - ele tinha sido informado por alguem ligJdo

Presidente - possivelmente desse banco sulço, importante

daria toda!> as informações ao Governo brasileiro. num caso

hipotético criado pelo Cel. Saraiva. sem nomaar a autoridad&

França, ou algo assim. Coloquei uma interrogação aqui. O Sr.

Raymond Barre, jã era na 'época, candidato a candidato a can

didato a Primeiro-Ministro. tendo al1as, sido eleito na cor

rente polftita do Sr. Giscard OIEstaing. Disse o Sr. Brois

siard que os levaria â presença do Sr. Raymond Barre, desde

que essa decisão fosse tomada o mais breve posslvel. Dentro

de poucos dias, ele não mais teria condições de revelar

. que ele, Broissiard, achava que Raymond Barre iria revelar

quanto a outros negócios. Então, encerro aqui o que disse o

Sr. Jacques de Broissiard. e já agora uma conclusão que me

foi relatada pelo Cel. Saraiva: face ao desejo manifestado~

los dois diplomatas, logo após aq~ela oportunidade do encon-

Rio

mais

Brois-

que estava previsto para ser indicado para a Ordem do

de fornecedores franceses ao Governo brasileiro; que

sente o diretor do Banco, afirmou o Sr. Jacques de

desconfiavam pelo fato de que não iabiam a razão pela qual

um diretor do Banco de Credito Comercial da França, de nome

Jacques d~ Broissiard, Diretor, segundo o meu colega. Admi

nistrtltivo de Assuntos Internacionais,muito vinculado ã ãrea

da América do Sul. particularmente ao Brasf1, casado com uma

irmã. cunhada ou concunhada do Presidente Giscard D'Estaing.

via em Paris ã época dos acontecimentos. Hão tive tempop~

verificar isso ao chegar aqui. E que - dizia o Cel. Saraiva

procurado por esses dois diplomatas, eles dis.seram que a e

quipe do Embaixador - parecia a eles, os dois diplomatas- e,!

taria recebendo comissões de fornecedores franceses ao Gover:

'no brasileiro e que ••• Agora, e~ vez de prosseguir , fiz um

asterisco, aqui, porque, ·no fim da conversa. houve um compl~

menta. O Saraiva, então, tomou conhecimento de que eles. os

dois diplomatas, suspeitava.m do procedimento de dois assess.!!.

res, da confiança pessoal do Embaixador Delfim Netto. cujo

procedimento lhes parecia estranho ã rotina de traba lho nor

mal da Embaixada. Em conseqUência, passaram os dois diploma

tas de carreira a real izar acompanhamentos - estou usando as

palavras Que ouvi. na oportunidade, do Ce. Saraiva - e averi

guações que os levaram a suspeitar que os mesmos poderiam e,!

tal' levando vantagens pessoais em transações entre os dois

palses. Não especificou o tipo de transações. E que a equipe

do Embaixador poderia estar - hipõtese - recebendo comissões

Saraiva - foram depositados. em conta azul numerada, em ban

co sUlço~ em cuja conta figurav.1l.f,l os nomes de Delfim Netto.

do Sr. Vilar de Queiroz. seu assessor e outro nome que não

me mencionou na oportunidade, o Cel. Saraiva. .. Disse, ainda o

Sr. Broissiard que, se o Presidente do seu banco o autoriza,!

Branco e para a lista de convidados especiais às solenidades

promovidas pela Embaixada~ depois, por determinação da mesma

fonte, de S.Exa. o Sr. Embaixador, não teve mais encamin~

a proposta de inclusão de seu nome na Ordem do Rio Branco ~

Forças - que se reportam aos Estados - Haiores de suas For

ças. Quando há um sõ~ e chamado de Adido das forças Armada:"

que se reporta ao Sr. ~tinistro-Chefe do EMFA. Então~ os três

combinaram e se reuniram. na casa de um daqueles dois diplom!!,.

tas brasileiros. onde, num jantar só para cavalheiros, pl"e-

bem como por que o seu nome foi retirado da lista de convid.!

dos especiais ã solenidade na Embaixada. Informaram ainda os

dois diplomatas ao Cel. Saraiva que as suas suspeitas 05 le

varam a procurar o Sr. Broissiard. com quem marcaram um con

tat.o. a pedido ou por insinuação do Sr. Broissiard. num bar

discreto nas imediações do seu banco, o qual, num contato,

muito curto, adiantou re.conhecer irregularidades de fornece

dores franceses ao Brasil, atraves do grupo de bancos finan

ciadores - o seu banco era o representante dos bancos meno

res, qUQ constituíam o grupo. Encurtando esse contato,talvez

pela pouca discrição· do local, prometeu dar pormenores,desde

que em lugar mais seguro e - coisa que me alegrou muito ,;ua.!!

do dela tomei conhecimento - com uma condição, desde que ho,!!

vesse a presença do Adido Militar. ~ uma coisa que nos fica

muito bem. um diretor de banco informando a respeitáveis di

p10mata~. Mas queria que um dos Adidos Militares.:. éstivesse

presente. No 'caso, eles foram ao Adido do Exercito, o CeT .S.!

raiva. E assim decidiram juntos. 0.Ce1. Saraiva. que era um

dos três Adidos ... Lã temos o do Exército. um da Marinha

em da Aeronãutica - não há Adido das Forças Armadas,das Três

siard ter transferido várias comissões para o grupod~

fim - são palavras que anotei na oportunidade - sempre, no

entanto, sem qualquer contato com o próprio Embaixador 

alegado, natura1m~nte, grupo de Delfim. Foi. segundo ele me

disse na oportunidade. o, caso de 6 milnões de dõlares do fi

.nanciamento de fornecimentos para a Usina de Ãgua Verr.lclha~

em são PauTo. Esses seis milhões de dólares que, segundo

Sr. Jacques de Brolssiard - contava-me na oportunidade, o Cel

curado - continuava dizer o Ce1. Saraiva - por dois diploma

tas dos mais antigos da Embaixada - não sei precisar se anti

guidade na Embaixada oü antiguidade na hierarquia diplomáti

ca - do Brasil em Paris, de nome Guy Pinheiro de Vasconcelos

. e Fontoura •.• Perguntei. ontem, a um Embaixador amigo, e pa

rece que o Fontoura que servia lã. no Itamaraty, era o Fer

nando Fontoura. Por favor. anotem o nome Fontoun. que ser-

dominha, em particular. Então, antes de passar ã leitura

lar, do Rio, com o Ce1. Saraiva, para dizer-lhe que. etica 

mente, dentro do que tínhamos combinado. porque iH anotações

qUe tenho aqui as fiz. na oportunidade, na frente dele, e eu

iria revélã-las 7 porque me parece do meu dever de oficial

de cidadão. Então, fiz as anotações das explicações do Cel.

Saraiva sobre o affaire Delfim Netto, hoje o Exmo. Sr. Mini,!

tro Delfim Netto, em 13 de fevereiro de 1978. às 17 horas e

30 minutos, no gabinete do coordenador da Assessoria. Então,

eu podaria fa1ur iss(l de cor, porque sei de tudo isso. Eu d,!.

ria talvez um encadeamE:nto ate melhor. mas talvez não tão r,g

a1, porque eu poderia, inadvertidamente, fugir .da B;(atidão

dos fatos Que me foram revelados. Não repetirei apenas a1

gu'ns detalhes pessoais 7 porque não é da minha educação~ nem

da de V:Exas. , se fossem revelados aqui, e não terão ma ior

interesse. A primeira coisa que ele me disse e que não tinha

cópia da sua informação, mandada ao Estado-Ma ior do Exerci 

to, quando era adido IHlitar em Paris. Ma.s hã aspectos já di

vulgado!õ e ele sabe que existem cõpias desses documentos no

Estado-Maiol'" do Ex.ercito, no SNI e no Itamaraty. Segundo.prp-

e o que aconteceu dal para a frente todos sabem. Então, abe.!:.

tamente, dentro da discrição que fica bem a um militar da a

tiva, mas. sem jamais esconder, estãvamos engajados nessa li_o

nha. O meu Genera 1. d'e qua tro estrelas, do Departamento o s!.

'bia, o nosso Vice-Chefe, de três' estrelas, o sabia. e acred.i.

to Que os do setor. de infqrmações do Exercito, do SNI o sa

biam tambem, mesmo porque. nem que se queira. não se fazem

ma is essas coisas com a de~ejada discrição - se fosse esse o

objetivo, e não era também. O Coronel Saraiva. de Engenharia

da Arma do General EUler. um dos mais prestigiosos chefes,

particularmente da Arma de Engenharia, me procurou e até se

integrou dentro da i.deia - isto não ê uma hierarquia parale

la. repito - dentro da idéia de contribuir abt!rta e 1ivremell

te. como cidadão, legalmente par,a isso. r: um direito que teM

mos. nós votamos também. E. dentro dessa idéid.. dessa chega.!!

ça dele - a nôs, pura e espontâneamente - decidiu me revelar

fatos que eu nem conhecia. Soube por ele ql!e ate jã tinham

sido revelados alguns tópicos do fato. Não tinha a menor no

ção. E este ~ o motivo pelo qual vou começar a minha exposi-
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segundo me disse o Cel. Saraiva depois, em outra oportunid!

mo era de seu dever, ainda" que as informações ..•Ainda~

completadas, talvez antes até daquela verificação, daquele

t~lefonema para a Suiça. Ele me foi mostrado,nas mãos do

Gal. Fiúza. que. em seguida fez até algumas anotações, o s!:!.,

fi ciente para lhes dizer que ali estava a espinha dorsal do

que me contara o Cel. Saraiva e que acabo de lhes relatar.o

importante, o bãsico e fundamental. o arcabouço estava no

rádio. O Cel. Saraiva e bastante inteligente. Tem capacid~

de de concisão muito grande. E o rãdio estava muito bem

digido. Estava tudo ali. O essencial. t fácil de se ver que

l'iIuita coisa .que ele me .relatou não era essencial. O essenci

al todo estava nesse rádio. Ele o leu e ainda pude verifi 

caro Não sei exatamepte que tipo de documento. Sei que era,

porque mais tarde o Gal. Frota me confirmou, o único docu 

mento que lhe chegou ãs mãos. Mas disse-lhe: 110 senhor não

perdeu muito." O documento que ve
4

io depois. a informaç-lo

respeito por você e o receberá. 1I Então. fui, fiz um contato

formal, e o General Frota prefeJl'iu que eu falasse primeiro

com um Oficial-General muito ligado a ele, em várias oportu

nidades. nas importantes comissões que. ele, o General Frota.

exercera. e que era o General Filiza de' Castl·o. Vou passar às

anotaç,ões que fiz ao· sair da casa do General Fiúza de Castro

naquela oportunidade, no dia 5 de abril de 1979, ao meio-dia.

Comprometi' até o almoço do nosso caro Chefe. Era o General

Adyr Fiúza de Castro. Deseâava o General Frota que eu rala§..

se primeiro com ele. Desculpem-me Excelências. eu não tive

tempo .•. Talvez seja ate bom. A mesma coisa, as anotações que

fiz no carro ao sair da casa. Dai. não hã embaraço nem há dª

vida, há segurança no que vou lhes.dizer. Respondo pOl' elas.

Agora. está tudo abreviado. Disse-me, na o~ortunidade. o Ge

neral Adyr F'iúza de Castro: "Frota não deiJt'.aria, perante um

org':;o de alto nivelo dE' confirmar toda a verdade contida no

documento. do qual ele tem a cópia, 'que rnt) foi mostrada pelo

Gal. Fiúza, um documento do tipo t~legrãfico, que me foi li

do pelo Gal. Fiúza. Tive. ate oportunidade de vislumbrar rap!

damente, sa não todo, pelo menos o sufiCiente para lhes di

zer que esse primeiro documento anviado pelo Cel. Saraiva,cQ.

""'=
O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado), -

agora ou depois 7

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)"

Não. não deu o nome, mas V.Exa. terá oportunidade de inqui

rir o depoente.

Pode responder. mas gostaria de. que não houvesse interfer~T

cia no depoimento. Que o fizessem depois, no tempo destina':'

do às inquirições. Agora. dúvidas como essas, quando não

ouvem bem o que V.Sa. disse, podem ser esclarecidas.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Para

encurtar, também perguntei ao Gal. Frota. Ele me disse que

não. As contingências do quadro ... t fácil de lembrar. Com~

çaVil. talvez, as dificuldades. dentro daquela conjuntura. !.

le pl"eferiu não mais fustigar. Ele tinha consciência de que

cumpl'ira seu dever, etc.

dia 9 de abril de 1979, que fora informado de que o Hinist-ª.

segu indo. Nessa segunda opor tunda de. de importante Merece

destaque mesmo sõ uma coisa. Disse-me o Cel. Saraiva. j,i no

O SR. DEPUTADO JOl'i"o CUNHA - Ah, n~o deu?

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)- Pros-

(Aparteante não identificado) - Coronel, ele

nã.o voltou a cobrar 7

O SR. PRESIDENTE( Deputado Alencar Furtado)-

O SR. DEPOErnE (Dickson Melgos Grael) - Ele

mandou uma segunda vez Um emissário seu lã. Ainda não tinha

resposta. Sr. Presidente, para não ser indisciplinado - há

aqui, uma pergunta complementar - ifldago se devo responder

o SR. DEPUTADO JO}l;O ·CUNHA - Eu ndo pude apr,ê,

ciar. no que diz respeito ã citação do Ccl. Dickson. quanto

a uma mulher ... Não sei se ele deu o nome de uma mulher. na

Emba ixada.

de, tenho aqui ela - a informação é isto. COm recheios. Na

da de fundaMental falta naquele docuf:1ento cuja cópio me foi

lida e mostrada. Então, dizia o Gal. Fiuza. outros esclal"e

cimento.s devem ••• O Gal. Frota teve ate o conhecimento de

que foram mandados. mas não tinham passado pelas suas mão!>,

do Ga 1. Frota. Fomos. em segu i da, ã ca sa do Ga 1. Frota.

pela primeira vez pude falar com esse homem que exercera fu!!.

ções tão importdnte!i no Exercito. E 'T'le recebeu muito cordi

almente. Senti até desejoso desse contato. Ele me reiterou

o que já me havia dito o Gal. Fiuza, e eu lhe perguntei:"G.!

neral, posso lhe perguntar. posso saber que providências o

senhor teria tomado na oportunidade. de posse desses i~

mes que deveriam ser o do rãdio 1" Em linguagem militar ai.!!.

da hã uma pequena diferença entre informe e' informação. In

teressa aqui. Disse:"Sim, como não.1 Mandei o Gal. Campos.••u

O nome inteiro tenho aqui, atrás. Querem agora ou depois7CE.

mo Virão perguntas. eu lhes darei. de qualquer maneira, no

fim. Dizia o Gal. Frota: "Ao Chefe no meu Centro de Inform.!

ções - CIE - mandei que levasse esse rádio ao Galo Figueir~

do, então Chefe do SNI a, naturalmente, ao Presidente Gei

sel. 1I E disse-me ainda o Gal. Frota - não me lembro se por

que perguntei ou espontaneamente - que, dia: após. cobrou.

Mandou a Presidência saber se já havia algo sobre aquele dE.

cumento que ele transferira, como era de seu dever paN

escalão mais alto. Saira então, esse primeiro documento. do

Exercito. E foi informado pelo então Gal. Sebastião Castro,

se não me engano - tenho o nome dele tambem - Chefe di: Age.!!.

cia Central do SNI, que ainda não tinha uma resposta.Vários

outros fatos me foram contados pelo Gal., na 0pol·tunidade •

de menor importância, ligados a isso. e outros que não vem

ao caso, porque não estão ligados a.o que me traz aqui. Em

seguida, tive outra conVersa com o Cel. Saraiva, aqui. em

Brasil ia.

referência •.•

o SR. DEPUTADO JO}l;O CUNHA - r: que el e fez lX8

Mas ndo deu nome nenhum.

revelür. Evidentemente, seria também da Oposição. Ele apare

ceu e vislumbrou-se, na oportunidade, a criação de uma CPI.

com a aquiescência, segundo entendi, de elementos da SituaçãC\

amigo, cujo nome não interessa ••• Pediu-me, na epoca - não e~

tiVe mais com ele - mas não teria maior importância tambem

rio do Exterior tambêm era conhecedor de todo o fato, po~

velmente informado pelos seus diplomatas de carreira, que lã

jã estavam quando chegara o Embaixador Delfim Netto. Mas um

contato com O Gal. Frota, Excelências, foi de um parlamentar

temme disse: "Ele o receberã com a maior satisfação; ele

na frente. aqui, do Congresso. Perguntaram-me: "E você 1 11 Eu

disse: ·"Olha. tenho disciplina. o fato está com os senhoreSi.

o que decidirem ••• Se quiserem ate lhes entrego e façam

uso que quiserem, se o quiserem. 1I Então, por proposta~

homem. que consultei ontem - sempre e bom avivar as pessoas,

antes de voltarmos ao passado, que €i o Sr. Rafael de Almeida

Magalhães ••• Ele me disse que se lembra bem que ele próprio

propôs que não~ que os fatos só deveriam ser levados a pübli.

co em uma oportunidade do tipo Comissão Parlamentar de Inqu].

rito. Então, não me lembro bem se o- Senador Saturnino ou Te

otônio, alguem disse assim: lIBoro, depende da palavra do Cel.

Dickson. o fato e dele, ele que os trouxe. 1I Eu respondi:"Co.!!

cordo inteiramente e lhes prometo que, de minha parte, só r~

velarei de publico ••• 1I E, evidentemente, aos amigos que me

procuram e que privam da minha intimidade e da minha confia.!!.

ça nunca deixei de revelar o fato. Não havia por que não

fazer. e publico, já na imprensa de vãrias formas. Já houve

ate processos bilaterais, num sentido e no ol.ltro, com o Dep..!!

tado Francisco Pinto, etc. Então; por isso, mais por esta r~

zão. estou aqui hoje dando cumprimento ao que se decidiu mui

to a meu gosto. Excelências, já na Reserva, um General que

havia ocupado um cargo muito importante junto ao Gal. Frota,

meu am·igo. disse-me: "Por que você não se aproxima do Gene -

ral Frota 1" Ele era Ministro na época. Eu falei: "Bom. em

termos de completar o esclarecimento da verdade, se um dia

houver esta Comissão- Parlamentar de Inquérito. acredito que

.um dia ela serã constitulda ••• " Por isso, este e um dia. fe-

l iz para mim, não porque estou com rancor e desejo que seja

punido ••. Que seja punido, sim, mas, sobretudo, que seja es

clarecido, que o trabalho desta Comissão contribua para que

este fato. este episódio, como disse o Exmo. Sr. ('residente,

comece a se esclarecer, em beneficio do próprio Governo,~

beneficio do próprio Exr:to. Sr. Ministro, na epoca Embaixador

do Brasil na França. Então. Excelências, eu disse: uI: uma

contribuição." Não havia por que me aproximar do General Fr~

ta~ nunca tive mais intimidade com ele nem com o General Fi~

za. Mas, falei: "0 Senhor me levaria a ele 7'IEle consultou e

Pediria a V.Exa. a gentileza de não interromper o depoente.

Só quando da inquirição regular.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Exce

lência~ estava dando uma contribuição minha - até aqui eu só

fiz ver o que me foi contato - dizendo que V.Exas. devem ter

observado a personalidade do Cel. Saraiva. Ele 'não ser~
nos respeitável do que eu; e outro tipo de formação,outro tipo

de servidões, alem das servidões legais e regulamentares,que

são comuns a ambos, a nós todos. Não acredito, absolutamente

o SR. PRESIDENTE( Deputado Alencar Furtado) -

desde que isso fosse oficialmente, de Governo brasileiro. a

traves do seu Embaixador em Genebra. Naturalmente, esta

uma observação minha, passaria pelos canais competentes di 

plomãticos. Desde que devidamente solicitado, a que tambem

decidiram não o fazer. de lã. porque, primeiro. não lhes co,!!!

petia nem sequer propor. E. com isto, então, no dia 13 de fB.

vereiro .•• Encerro ·a leitura de anotações que fiz. na oport..!!

nidade, do que me disse o Cel. Saraiva. Há um ligeiro hiato

antes de passar ao s~guinte. Senhores, não sei - li ligeiro

extrato nos jornais - o que foi o depoimento do Cel. Saraiva

nesta Casa. Sei •••

(Aparteante não identificado - Int."rvenção fo

ra do microfone - Inaudivel)

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - De

1978. às 17 horas e 30 minutos.

(Apart~ante não identificado) - V.Sa. faz re

ferê.ncia a uma senhora •.•

que, inclUSive, tabalh"va conosco e esposava algl.,:<,; ideias.

sobrotudo na fase inicial; depois, ele procuro.u se re~ir. A

Ele era de um temperamento de não se expor. Ele é mais~

do ainda do que eu. Então, naquela oportunidade. pela terce.i

ra vez tomava conhecimento desse relato do Coronel Saraiva o

Gal. Euler; por exemplo. Depois que o Cel. Saraiva me rela-

tou~ fui ao Gal. Euler e lhe contei, por--t1ever ·de·lealdade -

ele é um chefe - e o próprio Cel. Saraiva foi ao Gal. Euler.

e também lhe relatou esses fatos. Disse-me o Cel.Saraiva que

também os relatou ao Ga 1. Hugo de Abreu, que, se não me eng~

no, faz menção a isso em um dos seus livros. De qualquer ma

neira, mencionou tambem ã imprensa. Tenho, se não me engano,

os recortes aqui. Então. não estou fazendo uma grande revel~

ção, apenas estou fazendo oficialmente, citando os dados to-

dos na forma que o faço. Nunca tive a preocupação de usar i.§.

to' ai ••• Não há nada de espetacular, muito menos num aspecto

odiento,' rancoroso. contra um Ministro, que. no rnTnimo, se

lhe há de reconhecer muita inteligência e dedicação ao trab~

lho, alem do fato de ele ser um coestaduano meu - sou de Ni

terói. mas considero-me paulista. Mas por -quo na oportunida~

de daq'uela reunião 1 Um Deputado também da ãrea da Oposição,

do PMOB, teve acesso a essa reunião e disse que sabia desses

filtos. Por isso que eu os apresentei na reunião. Falei: "Re

almente eu tenho, está aqui nas minhas mãos, este mesmo pa-

pel aqui ll
• E ai não li, mas fiz um resumo. E este Deputado

pretendia, naquela oportunidade, apresentá-los de público.

que ele venha a desmentir qualquer coisa do que eu lhe li,

por ter sido por ele me revelado. Não acredito nessa hipóte

se, não existe, para mim não ocorrerã. Passei para a reserva

sem outra idéia senão de contribuir, se oportunidade houves

se ••• Desculpem-me, antes de pa.ssar para a reserva, já naqui!,

les contatos com o Galo Euler, que os fazia de pUblico, qual!.

do ele vinha a Brapl1ia, numa reunião,com representantes de

várias·entidades pol1tico-partidârias que o acompanhavam na

campanha. presentes lá ••• Porque estavam presentes tambem tQ.

maram conhecimento disso aqui, só que não li com esta fidel.i

da'de, a Unica forma que me parec~ inteiramente correta nesta

oportunidade. Lá eu dei um resUmo disso aqui. Mas disse isso

mesll\o. Estavam entre outros, naturalmente do partido que o

apoiava, segundo me lembro agora, o Sr. TeotôniO Vilela,

Exmo. SenadorSaturnino Braga, qUe era Deputado na época.

Sr. Rafael de Almeida Magalhães e muitos outros.

(Aparteante não identificado - Intervenção fQ.

ra do mi crofone - Inaudlvel)

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - t po.§..

sivel que estivesse. Tambem tenho escrito - anoto tudo - mas

isto não iteressa aqui. Quero apenas dizer que lá dei um re

. sumo e lhes disse: "Senhores, este e um fato que conheço,que

cheyo!J-a mim de UnliJ fonte abalizada. Que é o Cel. Saraiva,
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do Governo. Então, seria uma contribuição, talvez. para

sua criação. se eu conseguisse ••• A.chavam o Gal. Frota muito

pouco accessl'vel. sobretudo em relação a elementos, digamos.

da ãrea poHtico-partidãria. Parece que teve algumas decep

ções nesses contatos. Ele me revelou, depois, que teve. ll E,!!

tão, o senhor podia voltar a ele. U Ai eu disse: "Não gosto

de voltar, mas vou. 1I Era para saber se ele daria sua palavra

de que, se fosse criada essa Comissão. se comprometeria

aqui comparecer. Ate disse: nA convocação não tem um caráter

de obrigação. de lei 1" Ele me disse: I1Não, pergunte a ele."

Então. por razões que não me interessam nem me permito aqui

latar, falei claramente com o Gal. Frota: llGeneral. acho que

e de todo o interesse da ftação se esclarecer. intêresse do

prõprio Governo, interesse da própria entidade que vem sendo

acusada, entidade maior, nesse envolvimento. o ex-Embilixador;

lei. Palavras do Ga1·. Frota. Assim. encerrei meus contatos

com o Gal. Frota. Mais um contato com o Cel. Saraiva; em que

nada de importante ouve, a meu ver. para lhes ocupar o tempo

relatando-o nesta oportunidade. Srs. Deputados. acabo de re

latar o que me foi exposto. Evidentemente, como todos os Srs.

Deputados e todo cidadão inteligente deste Pais, estou dese

joso de que o caso seja esclarecido. Não venho aqui com

postura de pretender dar uma opinião pessoal. ela e do con

senso nacional. Relatei tudo o que me pareceu pertinente

etlco. Não me ative a outras informações pessoais desairosas

que recebi, não a ponto de não merecerem menção. porque. se

não mencionadas, isso seria falta de contribuição para o es

clarecimento de parte da verdade, o que me parece ser a mi

nha contribuição. Era o- que tinha a dizer nesta opurtunida -

de. (Palmas).

o SR. DEPOENTE (Dickson Me1ges Grael) - Exmo.

Sr. Presidente, já os passarei às suas mãos. fto entanto, an

tes do fazê-lo. o que será a demonstração da minha contribui

ção. pedit·ia a V.Ex.!' que me deixasse verificar se, dentro

do qUe citei, hã qualquer fato etico ou ate de outro tipo.p!.

ra que pudesse extral-lo das notas, pois não seria uma con

tribuição. E e do meu desejo que não constasse do documento.

O SR. PRESIDEtHE (Deputado Alencar Furtado) 

Até pOI·que foram expungidos do testemunho do depoente~

aspectos de pessoalização. que S.Sa. não quis citar por fe

rir pessoas.

O SR. OEPUTAOO FLKVIO BIERRENBACH - Reconheço

que os documentos são de propriedade do depoente. Por isso ê

que fiz esta consulta.

O SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - Sr. Pre,idente.

das outras pessoas que, segundo relato. compunham seu grupo e.

estariam também envolvidas, que o senhor fosse, porque o se-

tanta: a oportunidade. pois disse que chegaria o dia em que il

lei deveria gerar a verdadeira forç~ e não a força gera~

buia - e de fato não o foi - ao Coronel. Não citou meu~

mas dessas coisas todo mundo sabe mesmo, na área que colhe

informações, pelo respeito que ele tinha pelo Coronel. pelo

nome do Coronel. Foi um elogio muito grande de um homem ••••

~nquanto na ativa não tive essa mesma oportunidade. Então.

ainda quanto a esse último contato, vamos ver se há algo

ma i s. Reiterou-me que não recebera quaisquer outros documen

tos alem do rãdio ••• o tal documento telegráfico que já ci

tei. que me foi mostrado. Mas soube que eles existiam. Reit~

tou o qUt: havia dito. Muita coisa mais se falou digna de no-'

'ta. Não e demais dizer qDe ele disse, na oportunidade, que

concordou que o Cel. Saraiva estava certo. no cumprimento de

seu dever. ao relatar como ouvira, como lhe haviam sido pas-

sados os fatos. quer da parte dos diplomatas. quer do $enhor

Jacques de Broissiard. e que cabi.a às altas autoridades fal!.

rem. Palavras do Gal. Frota. Pediu-me ate, na ocasião. que.

se tivesse oportunidade ••• Não a tive ainda - Moramos na me.§.

ma cidade. o Deputado Ulysses. Presidente do PMDB. as irmãs

dele siio- muito amigas de minas tias. Então. ele sabia disso.

eu havia lhe contado. Ele me Pediu 'que agradecesse as aten

ções que havia recebido ao Presidente do Partido,Ulysses Gul

marães e que estaria ã disposição para comparecer ã CPI caso

não houvesse agressões ao Exercito. I! evidente. um homem que

tinha sido comandante, Chefe de Exercito estava-se cuidando.

Acho vãlida ,essa posição dele. Tambem não vejo por que haver

essas agressões ao Exercito. Mas informou-me que o caso era

realmente importante, a seu ver. E que realmente era impor -

~
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

Foi concedida a palavra pelo Presidente Alencar Furtado

Deputado Jorge Arbage. Lider do PDS. Com a palavra V.Exa.

do Santana.

O SR. DEPUTADO JORGt ARBAGt - A Li dera nça do

PDS tem uma conclusão a respeito da materia. a qual caberá a

V.Exa. acolher ou não. Então. eu pediria a palavra para con

tra ditar_

concedeu a palavra para contraditar.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Antes de conceder a V.Exa. a palavra. pediria licença aos

meus colegas para me retirar por cerca de dez minutos, pois

estou 5endo convocado pelo Diretório Nacional do meu parti 

do. Passaria a Presidência dos trabalhos ao Deputado Fernan-

O SR. PRESIDENTE(Deputado Fernando Sa.ntana} .:.

Eu pediria ao Deputado Jorge Arbage que formulasse a questão

de ordem a que s"e propõs e aos nobres col.egas presentes que

criação desta Comissão, que são pressupostos •••

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Não e verdade.

O SR. PRESIDEftTE(Deputado Fernando :antana} -

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente,

N-obrc Deputado. pediria a V.Exa. que ouvissemos O~

Jorge Arbage. Depois, então. pediria V.Exa. a palavra para

contraditar.

peço a palavra para contraditar a questão de ordem levantada

pelo eminente Deputado Hel io Duque.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

A questão de ordem já foi deferida. V.Exa. pode apenas regi.!

trar o seu protesto. S.Exa. fez um requerimento, Sr. Deputa

do. tendo em vista os fatos anteriores e os ocorridos nesta

reunião, pois ambos se conflitam. a fim de que, nos g termos

da lei. se procedesse ã acareação. devida. A Presidencia aco

lheu o requerimento, porque ê do interesse da investigação

que se esclareça a verdade. Como os dois depoimentos são co

lidentes, o esclarecimento e algo precioso para esta investi

gação.

Srs. Deputados, a nossa preocupação na participação destes

. trabalhos tem sido sempre a de evitar que ocorra qualquer de~

virtuamento na finalidade da CPI. E uma posição que adotamos

tradicionalmente no curso de nove "nos de mandato. t: preciso

Sr. Presidente. que fique evidenciado de uma vez por todas

onde se concentram as limitações de competência de uma Comi!.

são Parlamentar de Inquerito. Em primeiro lugar. flui do art.

37 da Constituição o objetivo da sua criação. e nele estão

inseridos dois pressupostos juridicos. básicos e fundamen

tais. que não podem ser vulnerados nem após a criação nem a

pós a constituição da CPI. Refiro·-me ao fato determ1nado

ao prazo certo. Dentro dessa premissa constitucional. a Co

missão Parlamentar de Inquérito se cria e se constitui exat,!

mente para apurar fatos que possam interes!õar ã vida congre!

sua1. Têm-se observado - e nao diria que e fato inédito nes

ta Comissão - alguns tangenciamentos das suas finalidades o

riginais. Diria. em principio, que os depoimentos daqueles

que se estão reportando a informações prestadas pelo então ~

dido Militar na França. Cel. Saraiva, na verdade não "estão

respondendo aos interesses e objetivos do fato detenninado m

(Aparteante não identificado) - Eu pediria a

V.Exa. que limitasse o tempo de S .Exa ••

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE ~ Sr. Presidente,

. V.Exa. não pode limitar o meu tl!mpo se não limitou o de S.

Exas. Aqui não prevalece o poder discricionãrio. V.Exa. me

Com a palavra pela ordem, o Deputado Flávio Bierrenbach.

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado)

da sua responsabilidade. Tem guarida a questão de ordem de

V.Exa. Tem a palavra. pela ordem. o Oeputado João Cunha.

O SR. DEPUTADO JoA"O CUNHA. - Sr. Presidente,em

face do depoimento do Cel. Raimundo Saraiva Martins na ulti

ma reunião desta CPI. apresentei ã Mesa da Comissão requeri

mento de convocação de inumeras personal idades, entre elas o

Gal. Silvio Frota, ex-Ministro do Exercito. Hoje. mais justl

bastante flagrante entre o depoimento do autor, que,por que.§.

tões dt! desmemoriamento momentã~eo, não trouxe a carga de i!!.

formações extremamente importantes ••.Tanto qUllnto o Cel.Dic!:.

son e os Srs. Parlamentares que aqui se encontram, não dese

jamos que ninguem esteja nesta CPI na condição de reu. A no-ª.

sa preocupação ê a que V.Sa. aqui expôs: ti. de esclarecer um

fato que nos deixa tão mal que, a inda pelo testemunho do Co

ronel Dickson , fica-se a saber que tambem o Itamaraty é pO!

suidor desse radiograma que tem data e local oficiais":e e

missão: Paris. 6 de abril :de 1976.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Gostaria de responder ii questão de -ordem agora levantada.po!.

que a Presidência está' em condições de fazê-lo. Nós nos dis

ciplinamos pelo Código. de Process.o Penal, cujo art. 229 admi

te perfeitamente a questão de ordem do Deputado Helio Duque.

Port:tnto, ela serã atendida, porque e uma imposição da inve.§.

tigação e sobretudo porque. na reunião anterior. o depoente,

Cel. Saraiva. demonstrou clara e afirmativamente que sone'ga

rÍil as informações requeridas pela CPI. o que levou a Presi 

dência e a CPI ti. concordarem com ela no sentido da promoção

o SR. DE.PUTADO H[UD DUQUE - Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem. Esta CPI ouviu, na quarta.- feira,

da semana passada, o depoimento do brasileiro Raimundo Saral

va Martins e) hoje, temos o do Cel. Dickson Melges Grael .Qu~

1"0 dividir esta minha intervenção muito sucinta e rápida em

duas etapas. A primeira, para pedir a reconvocação. ainda no

decorrer ~a próxima semana, do Cel. Raimundo Saraiva Martins

para que S.Sa. concorde ou discorde dos termos do depoimento

cuja primeira parte agora ouvimos. A segunda, para pedir

realização de um depoimento simultâneo do Cel. Dickson e do

Cel. Raimundo Saraiva no caso de S.Sa. se dirimir negativa 

mente ã primeira indagação que aqui fizemos. Consideramos i~

,o fundamental para o bom trab.alho de,ta CP!. Há um c~

o SR. PRESIDEftTE(Deputado Alencar Furtado)

O requerimento de V.Exa. foi acolhido e deferido pela CPI.

O SR. OEPUTAOO JOI':O CUNHA - Acho e,ta medida

o SR. DEPUTADO FLA"VIO BIERREftBACH - Sr. Presl

dente, o depoente, ao prestar as suas informações a esta CPI,

valeu-se de anotações de próprio punho. Consultaria V.Exa .s~

bre" possibilidade de se pedir permissão a S.Sa. - visto

que os papéis são de sua propriedade - para se tirarem có-

pias xerográficas dos documentos que foram utilizados como

subsldio para o seu depoimento. uma para a Comissão e outra

para a imprensa.

oportuna. Hoje. mais do que nunca, criamos uma oportunidade.

para l? Ga1. Silvio Frota poder depor. E lembraria ao Cel. Di

{H::sl}n, que ê meu amigo pessoal e. que tem uma carreira das

mais marcantes dentro do Exercito. que a pessoa' a que se re

feriu ê a Sra. Harisa Tupinambã de Oliveira Campos.

ficadamente pelo depoimento do Çel. Dickson. reitero essa s~

1icitação.

umnhor e o ex-Mini5tro. e o home.m que recebeu pelo menos;

dos documentos. que o encaminhou. O senhor possivelmente, t~

rã outros fatos ate a revelar. lI V.Exa. me permita. eu~

caria no dia seguinte. eleito para um órgão internacional.Vi

ce-Presidente do Conselho Internaclona1 de Esporte. no dia

seguinte para a Slria. Damasco. Isso atê me atrapalhou bas 

tante. nos meus últimos preparativos. mas não deixei de me

desi ncumbir dessa Missão. Eu achei que era meu dever. Fui lã

e ele me disse: "Não e de meu gosto, mas pode dizer que, se

for criada esta CPI, eu irei depor na Comissão. n Não sei ate

onde teria ficado claro se - acredito que sim - só para aqu~

la oportunidade. Mas disse: "Não acredito que se crie. lI
• Pa

lavras do Gal. Frota para mim. IINão acredito que se crie, ta!!.

." to por razões de Governo como da própria Oposição." Palavras

do Gal. Frota. "Mas, por ventura, v,(tce acredita1 11 Eu disse:

"Acredito que se crie senão agora, em outra oportunidade.

Por isso concluo que a declaração dele deve ser vãlida tã.m 

bÉm para esta oportunidade. Se ê que precisaria •••Não seLOe

qualquer maneira. transmiti. por telefone. a esta pessoa a

qui, de Brasilia, a palavra do Ga1. Frota, coisa que o agra

dou muito. Ele era um homem da Oposição. Embarquei, na volta

soube que não foi passive1 criar a comissão e soube também

de algo desagradável: eu havia pedido que não fosse publica

do e o fo.i, no dia seguinte. O Gal. Frota foi muito decente'

comigo. Na minha ausência, por me conhecer muito de nome.

nada pessoalmente. podia ter-se desencantado e dizer que foi

~ra1do. Não era para tornar público, porque o que ele disse

ra era apenas para informar uma pessoa da maior responsabill

dade das hostes oposicionistas. A verdade e que ele foi ao

.jorna1 e disse que havia vazado para a imprensa. Não atri-
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o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Obrigado, V.

Exa. pela ordenação dos trabalhos.

(i\partE'ante não identificado) - Sr~ Presiden

te. o limite de cinco minutos e regimental.

ouçam S.Exa. e. depois, se for o caso. peçam a palavra. pela

ordem. para contraditar a questão de ordem do Deputado Jorge

Arbã ge.

proposta do nobre Deputado Hêlio Duque de uma acareação para

o exame e parecer da douta Comissão de Cons~it.~~ção e Justi

ça. Está feita a contradita e o recurso tempestivo ã decisão

da Presidência.

interessesrecem. na maior parte. não coincidentes com os

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Tem a palavra V.Exa.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Sr.

Presidente, o objetivo desta reunião de hoje e ouvir o depoi

menta do Sr. Cel. Dickson, que estã aqui. Esta Comissão não

faz apenas reuniões para ouvir as pessoas, ~sta Comissão faz

reuniões para resolver o seu sistema de trabalho. Queria~

dir ã Presidência que encaminhasse a palavra para os orado

res inscritos. a começar do Relator. para inquirirem o Sr.

tel. Dickson e deixasse esse problema. como nós temos feito

de outras vezes. da vinda ou não vinda, para um segundo de

poimento.do Cel. Saraiva. para ser decidido em outra reunião

e não nesta agora, porque o ilustre e competente advogado de

defesa, Dr. Jorge Arbage, está. na verdade. tentando impedir

que se ouça o resto dos esclarecimentos do Cel.' Df.ckson. pa-

ra tratar de um problema interno da Comissão. A convocação.

novamente. do tel. Saraiv~ e um problema interno da Comissãq.

não e um probl!!m1l para ser tratado hoje. ao se ouvir o depoi

.ento do Cel. Dickson. Entáo, na co,ndição de Relator, estou

pedindo ao Presidente que me passe a palavra pela ordem para

completar as. perguntas que tenho a fazer, completando o de

poillento do Cel. Dickson. Isso por uma razão, porque,depois.

ordem..

nivel internacional. e a dlvida externa certamente estâ ligi!.

da intimamente com o tipo de trapaças. negociatas, negócios

escusos. jogadas e tráfico de influência que este senhor p01

sa ter feito. a uivel internacional, na captação dt~ t"ecursos

externos de dóla res, a preços ca rissimos. a juros c~

mos. para desenvolvimento de interesses internos que me pa-

nacionais. Pois bem, S.Exa. ê Ministro de Estado. foi Minis-

tro de Estado. A Lei nQ 1.079. de 10 de abril de 1950. esta

belece as responsabilidades dos Ministros de Estado e do Pr.Q

sidente da República. Entre os crimes considerados de respo!!.

sabil idade de Ministros de Estado estã o previsto nessa mes-

ma lei~ no seu art. 4Q, Inciso V: 1I"t crime praticar atos c0.!l

tra a probidade na administração.••11 E. na verdade. e a CPI.

Trazer aqui um parecer ,da Ordem dos Advogados que ressalva

este aspecto. ao dizer que a CPI tem poderes para sugerir ã

Câmara dos Deputados' a propositura de ação especlfica contra

autoridades de Ministros de Estado e ate. infelizme,~te ainda

não neste Pais. mas ate o Preside.nte da Repiíbl ica que comete

crime correlato. quando acontece de um seu Ministro ag ir in

corretamente, fa~e ao princlpio da culpa in vigilando. da

culpa in eligendo. Na verdade. e absolutamente compativel~c!

blvel. absolutamente adequado. absolutamente certo o pedido

do nobre Deputado Helio Duque. E. mais do que isso~ a contr!

dita e extemporânea, a contradita não se faz oportuno tempo

r.g. Mais do que isso. 11 decisão jã foi tomada pela Presidên

cia. A apuração da verdade não pode ser estrei tada nos 1 imi

tes de c"L1digos. não pode ser estreitaàa nos 1imites cinicos.

hipócritas daqul'!les que pretendem fazer do Regimento a forma

,de capa de manutenção da> impunibil idade neste Pais. Atraves

das preliminares'formais de um caso Lu"tfalla. ê que não se

meteu na cadeia gente que hoje e candidatoã Presidencia da

Republ i Cü; ê por questões forma i s que a Va 1e do Rio Doce'

meteu na cadeia ainda Ministros de Estado; e por questões

formais que esta República instituiu a corrupção como dado

fundamental deste regime nascido em 64. Esses dados formais

são rebatidos pela minha proposta, aqui, no sentido de que a

àcare~ção seja realmente feita. O Cel. Saraiva Martins fal 

tou com seu dever. desrespeitou esta Casa. ofendeu o Co'ngre.!

so Nacional e tem que vir aqui diante de um·colega seu. hon

rado e digno, que teve a coragem. nos mesmos parâmetros. de

cenunciar a vergonha que foi imposta ã Nação pela atitude da

Embaixada do Brasil, ã época, segundo o próprio Cel. Sarai

va, uEmbaixada dix pour cent ll
•

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)~

Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, gosta

ria apenas- de lembrar ã Casa que, a nosso ver. a proposta do

Deputado Hêl ia Duque não constituiu nenhuma questão de or

dem. S.Exa. se apegoH ao pedido de questão de ordem apenas

para ter o direito de falar, mas. na realidade. não ê ques

tão de ordem nenhuma.

O SR. RELATOR (Deput.ado Sebastião Uery) - Sr.

Presidente, quero falar pela ordem. não para uma questão de

vezdesmentir ou não o que afirma aqui o Cel. Dickson. uma

tos com bancos internacionais e fornecedores ao nosso Pais,

esteve marcada por atitudes criminosas e irresponsáveis que

estão estreitamente vinculadas com as causas da divida exte.t

ha brasileira. Isto. para nós. ficou bem claro e bem eviden

ciado nas palavras do ilustre Cel,. Di-ckson Grael. Portanto.

e rigorosamente pertinente a inquirição que. neste momento.

se faça e também e, no nosSO entender, de. rigorosa pertinê'n

cía o depoimento aqui feito pelo Cel. Dickson. Isto o coloca

não em confronto. mas diante da necessidade de acareação com

o depoente que esteve nesta Comissão em reunião antel"ior~

Ce1. Saraiva, que aqui não contradisse as palavras do Cel.

Dickson em nenhum mOr.1ento, mas que. obviamente. deixou de

,Considere iniciado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santaroa)-

que o próprio Ccl. Dickson se oferece pata este tipo de opo!,

tunidade.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)~

o SR. DEPUTADO JoA"O CUNHA - Ainda não comecei. >

mente convocado o Cel. Saraiva para uma acareação. uma vez

que não houve confronto de informações. mas há necessidadede

minutos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Peço aos Srs. Deputados que ouçam a questão de ordem. porque

todos os que estão ai dizendo palavras soltas estão inscri

tos para falar.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Requeiro a~

nobre Deputado Fernando Santana. que haja por bem decidir em

favor da questão de ordem levantada pelo Deputado Helio Du

que no sentido

O SR. DEPUTADO JOst FOGAÇA 'Era isso.

SR. PRESIDENTE (Oeputado Fernando Santan<:l)

Então. seguindo a questão de ordem em torno da questão do D!

puta do Jorge Arbage. tem a palavra o Deputado Jotro Cu~ha. S.

Exa. começará a falar exatamente às 11:30 e disporá de cinco

Eu lelnbraria a V.Exa. que seu tempo está praticamente esgot!.

do.

SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA- ... de que seja real

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Não h'ãquedesculpar. creio que seja do entusiasmo.

a V.Exa.

pronunciar-se. omitiu-se. apenas recusou-se a fornecer as i.!!, .

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Lembro ao Deputado Jorge Arbage qUe~ segundo decisão da Me

sa. não será" permitido o diálogo frontal. S.Exa. poderã pe

dir~ em seguidj')~ a palavra pela ordem.

ga 1.

O SR. DEPUTADO ·JORGE ARBAGE - Peço desculpas

formações a S.Sa. solicitadas.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Com amparo le-

o SR. DEPUTADO JoA"o CUNHA - Sr. Presidente~em

primeiro lugar, o requerimento do nobre Deputado Hel io Duque

não se constitui. como não poderia ser, uma questão de~

demo S.Exa. apenas requereu que se aplicasse o Código de Pr.Q.

cesso Penal, subsidiário dos trabalhos desta Comissão. no p,!

dido de acareação entre o Cel. Raimundo Saraiva Martins e o

Cel. Dickson. e ate usou de expressão que não chegaria ao

termo acareação e sim ao encontro entre ambos nesta Comis

são, numa oportunidade. Quanto ã outra manifestação de con

tradita do nobre Deputado Jorge Arbage. no que respeita ã f,!!

ga desta Comissão das suas finalidades, quero dizer primeiro

que esta Comissão busca a anilise do, fato do é·ndividamento

da diVida externa brasileira, do porquê o Brasil conseguiu

chegar, nas mãos· daqueles qúe lhe usurparam o poder ao longo

desses anos a uma divida da. ordem de quase 120 bilhões de d[

lares; do cDllportaJAento do Fundo Monetário Internacional fa-

ce a ess~s sucessivas cartas de r.endição, de agressão ã sob,!

rania ~acional e de submissão do Brasil aos ditames dos ban

queiros internacionais. Tenho a impressão de que esses fatos

se relacionalll intima.ente ao problema da dlvida externa e ao

fundo Mo-ne.tirio Internacional. A atitude do Sr. Oelfim Net

to, a queM se indigita não só na manifestação do Gal. Adyr,

Fiúza de Castro, posta ã i.prensa ontem. corno por vãrios ou_o

tros momentos da vida nacional, COitO pelas afirmações do

, Cel. Dickson. Na verdade, o Sr. Delfim Natto, ao longo dos

anos .desse~ regime. 'teM sido o gestõr de negócios :do regime' a

paratares não têm~ porem. caráter judiciário. não servem

o SR. P.RESIDEtlTE{Deputado Fernando Santana) 

Não sou regimentalista. nem estudante de Direito~ nem adv09!

do. Sou engenheiro e. como tal~ não estou preparadC' para re!.

ponder imediatamente às questões de ordem que digam respeito

ao Regimento. Peço ã Casa que respeite esta minha condição.

Deputado Jorge Arbage~ como o Regimento diz que nennum Depu

tado poderfi' exceder o prazo de cinco minutos para formular

questão de ordem. V.Exa •• tendo usado dois minutos, dispõe

de três para concluir.

O SR. OEPUTAOO JORGE ARBME - Obrigado.~

Presidente~ vou respeitar a sua determinação. Mas eu d~
Sr. Presidente~ que nada tem a ver com relação aos três pre1 '

supostos que fundamentaram a criaçã.o da CPI. Quais são eles?

A dlvida externa, a ação das multinacionais e o acordo com

o FMI. E está bem esclarecido que as investigações parlamen~

j}.llgar, para fundamentar processo por crime comum ou de res~

ponsabilídadfj! salvo quando se trate de competência da Câmara

dos Deputados. para denunciar, e do Senado~ para julgar os

crimes de responsabilidade. E ~ais: a Comissão não pode.pois.

concluir pela existência oU pela caracterização de algum cri

me, pois esta não e s.ua função~ invadindo. caso o faça~

competência de outro poder, o Judiciário. D poder de investi

gar - diz Duguit - deri·va do poder de controle. Não pode ter

maior extensão que este. Atendendo-se rigorosamente a esse

principio, resolvem-se facilmente todas as dificuldades que

se apresentem sobre o papel e os poderes das comissões. E.

por fim~ Sr. Presidente. chamo a atenção para este outro da~

do, que, depois. direi de onde part~. A investigação ordena~

da por uma Casa para o mero fim de descobrir certos fatos,ou

por fins politiéos não conexos com alguma pretendida em lei

ou algumamateria sobre a qual a Câmara possa agir, não é

procedimento qual a Câmara possa agir. Deve ser lembrado, o,!!.

trossim, que ê sempre privilegio da pessoa escusar-se de re!

ponder a questões cujas respostas poss~m incriminá-la ou fo!:.

necer indicio de evidência criminal contra ela .(Black~op.cit.

§ 136). Este, Sr. Presidente. e um paracer da Ordem dos Ad

vogados do Brasil. Não ê - veja V.Exa. - uma obra parti~

Portanto~ não se pode. em absoluto. estar pretendendo trans

formar esta Comissão numa comissão policialesca. Esta uma

Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar esses fa

tos. Dai por que registro o protesto da Liderança do meu pa!.

tido e recorro da decisão da douta Presidência em acolher a

SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)~

Quem primeiro pediu a palavra, para .contraditar, foi o Depu

tado Jose F,ogaça. Então. primeiramente, concedo a palavra a

S.Exa. Em seguida, darei a palavra ao Deputado João Cunha.Em

terceiro, ao Deputado Aldo Arantes e, em quarto ao Deputado

Genebaldo Correia. Com a palavra o nobre D'eputado Josã Foga M

ça. Aviso S.Exa.. que começa.rá a falar às 11 :25, pelo meu re

109io, que não e muito igual àquele ali.

O SR. DEPUTADO JOsE FOGAÇA - O nobre Deputa-

do Jorge Arbage afirma que esta Com.issão,está tangenciando e

,desviando seus verdadeiros prppõsitos. Muito ao contrãrio~Sr..

Presidente, nós estamos aqui, e este ê o objetivo precipuo

desta comissa.o,: ~ara investigar as c~usas da diVida externa

brasileira. Este o nosso objetiyo preclpuo, investigar as

causas da divida externa brasileira .. E, pelo' depoimento hoje

colhido pelo ilustre Cel. Dickson. nôs estamos a verficarque

entre as determinantes da dlvida externa brasileira estive

rUI gestos e atos fraudulentos, gestos e atos que contrariam

frontalmente os interesses nacionais e que configuraM~

de responsabilidade. Estalllos a conS'tatar que a conduta das·

autoridades brasileiras, nas gestões levadas a efeito na co.!!

dução da d,vida externa brasileira" na assinatura de contra-
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o SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - Permite V.Exa.?

'desta CPI. Gostaria de lembrar aos membros desta CPl que

Presidência).

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - 5 r. Pres i dente,

O· SR. PRESIOENTE (Íleputado Alencar Furtado)

Comissão. Esta discussão começou com a proposta do Deputado

Hélio Duque. Não fosse a proposta e não teria havido as que~

tões de ordem e a discussão. Sr. Presidente, nenhum de nós

jeseja que a impunidade permaneça; nenhum de nós, nes~

missão, tem contas a prestar a quem quer que seja. O que nos

não desejamos, Q foi esta a questão suscitada pelo Deputado

Jorge Arbage, e que se cometam injustiças. O que S .Exa. pro

pôs e que fosse ouvida a Comissão de Constituição e Justiça

pa ra debe 1a r uma duvi da. E V. Exa. a gora nega o reque;i mento

do Deputado Jorge Arbage. Lamento que V .EiCa. tenha tomado e1.

ta atitude. Sobretudo por causa das ligações de amizade que

me ligam a V.Exa., da admiração que tenho pelo seu talento e

por seu comportamento digno na vida pUblica, lamento que te

nha sido esta a decis1lo de V.Exa. Porque a Comissão de Justi

ça, onde o PDS e minoria, por ser um órgão tecnico incumbido

da decisão destils questões, poderia definitivament'i! esclare

cer sobre aca reilçâo. O que propôs o Deputado He1 io Duque, na

verdade, foi uma acareação. S.Exa. nio disse esta expressão,

mas propôs esta acareação. Esta era a questão.

não tomarei da Comissão mais do que um minuto, e este tem si

do meU hábito em todas as eomissões, Não desejo absolutamen

te obstruir os trabalhos, nem boicotar o funcionamento desta

dignidade da exposição de V.Sa. hoje nesta CPI. Primeiro: V.

Sa., 2 vezes, se referiu, ao rElahr a conversa do Cel.Sarai.

va com V.Sa .,ao Sr. Vilar de Queirós e outro. Este outro

porque realmente V.Sa. não anotou na época, ou porque o Cel.

Saraiva não disse o I)ome, ou porque V.Sa. esqueceu de anotar

o segundo nome? Farei lOQO a segunda pergunTa, qlle é pncart~

a ria . V.Sa. também d';sse nue uma senhora, das relações rio Em

baixi'ldor. esteve no banco para te·ntar negociar a propina em

primeiro lugar. Depois deh é que foram os outros dois. En

tão, pergunto também se, por acaso, V.Sa. ouviu o nome. ou

se o CQ1. Saraiva nao lembrava do nome, ou não disse o nome.

O SR. RElATOR (Deputado Sebastião Nary) - Sr.

Coronel, tenho apenas algumas rápidas perguntas para, ao meu

v:er, tentar deixar ainda mais clara a clareza, a bravura e ti.

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado) -

pilra acolher o requerimento do Deputado Jorge Arba~e e reme

t~.-10 ã Comissão de Constituição e .Justiça. Tem a palavra o

Sr. Relator, para iniciar os trabalhos de inquirição.

Indeferi.

rança mantem o recurso.

O SR. PRESIDENTE (De.putado Alencar Furtado) 

Perfeito. Tem a palavra V.Exa.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBÃO - Sr. Presidente,

Queria esclarecer a V.Exa. - e o faço com muito prazer, agr!!

decendo as referências elogiosas feitas por V.Exa. ã nossa

modesta pessoa, e com reciprocidade. faço-o tambem a V.Exa. -

o seguinte: a disciplina dos nossos trabalhos está definida,

em lei. Nós temos duas especies, poderia dizer, de legisla,:

ção sobre o assunto: uma autônoma, que diz respeito direto ã

funcionalidade da CPI, ou das CP.Is, que "é a disciplina etc.,

e a outra subsidiária, permanente, que se chama Código de

Processo Penal. A que nos dã guarida para resolver a questão

de ordem do Deputado Helio Duque - questão de ordem, não,

requerimento, porque jã tinha apenas a reiteração do anteri-

or - e exatamente o Cõdigo de Processo Penal. Estou es~

do nele e não vejo nenhuma matéria de caráter constitucional

ou indeferiu?

o SR. OEPUTADO JORGE ARBME - Então. a Li de -

SR. OEPUTAOO JORGE ARBAGE - V.Exa. deferiu

o SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

A Presidência responde a V.Exa. dizendo que as questões .i!!. 
terna corporis desta Comissão são de sua inteira responsabf

1idade e serão conclusivas. Não há porque merecer recurso chs

decisões interna corporis. são conclusivas, Sr. Deputado. V.

Exa.. tem o direito de protestar, de oferecer a medida que se

propuser, mas a Presidência, orientando os traba lhos da CPI,

reitera o que disse agora, que as decisões interna corporis,

ou seja, da sua funcionalidade, são .apenas dela, CPI, e se

rão conclusivas. Tem,a palavra V.Exa.

"so e espero confiante a honrosa deliberação de V.Exa.~

.co1hendo ou não acolhendo a nossa tese, porque também ê esse

um direito de V.Exa.se

as

aos

mento des ta CP I. Houve um bo icote, no primei 1"0 semest re,

instalação desta CPI. A partir do momento em que a CPI

instalou, houve um boicote do PDS na tentativa de impor

seu Presidente. Não conseguindo impor o seu Presidente ã mai

oria desta cpi, o POS simplesmente se retirou da CPI. Então,

o que quero levantar e uma denúncia po1itica da atitude do

lher, sem nenhuma duvida, e até regimentalmente, todas

questões de ordem pertinentes, sem nenhuma protelação

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente,

feri r a soHéitação do Deputado Hêl ia Duque, mas tambem des

te Parlamentar, ainda no exerclcio da Liderança do 5;U parti

do, de recorrer da decisão para a. douta Comissão de Consti 

tuição e Justiça. Foi esta a questão de ordem que su!ocitamos.

E queremos acreditar que V.Exa., que é um liberal, qu" c um

democrata, no m'lnimo submeterá a nossa proposta ou ã decisão

de oficio, ou ã decisão de Plenário, que poderá derrotá-la.

mas está levantada a questão de ordem. E quanto ã insinuação

de que estamos com medo de apurar a verdade, data venia, não

procede, Sr. Presidente. Nós queremos apurar a verdade pelos

caminhos legais. E. já disse e repito, nossa vigilância, ta.!!

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar fur~

Quero responder a V.Exa., Sr. Deputado, que esta Presidência

se precatará tl"'anqClilamente para que os seus trabalhos 'lejam

eficazes e que a investigação tenha curso tranqfJilo. Não ef!.

ti\l'arã, em verdade, qualquer cerceamento aos Srs. Deputados,

mas, ao mesmo tempo. não admitirá também nem tumulto, nem

obstrução calculada. Disso fique V.Exa. ciente. Tem a pala 

vra o Deputado Jorge Arbage, pelo tempo regimental.

fui citado peltl fato de, em primeiro lugar, reconhecer ao Do!

putado Hél io Duque um direito de requerer a V.Exa. a acarea

çlo e de reconhecer na autoridade de V.Exil. o direfto de de-

to quanto a de V.Exa •• visa a I'esguardar a integridade desta

CPI, porque não ê apenas a integridade da CPI que nos esta

mo!,; t'esguardando, nós es~amos resguardando a integridade. a

incolumidade do prestígio da in5tituição parlamentar que nós

representamos. Conseqtientemente, não fiz nada mais do que i!.

dente, faria apenas um apelo ã Presidência dos trabalhos pa

ra que não permi ta q~e tenha curso essa ação do PDS. 1idera-

da pelo Deputado Jorge Arbage, no sentido de tumultuar os

traba lhos dest.a Comissão. A pa lavra e essa. Por uma razão

muito simp1 es, emi nente Presi dent"e. V.Exa. bem se recorda de

que, no instante em que, na sessão em que foi ouvido o Coro

nel Saraiva, o Deputado Francisco Pinto solicitou de V.Exa.

a convocação do Coronel Dickson e, ao mesmo tempo, pediu

V.Exa. que, desde quando fossem con,traditõriOS os depcdmcn 

tos, fosse feita acareação, V.Exa. acolheu a sugestão do D,!

putado Francisco Pinto naquela oportunidade, isto e, em ses

são anterior. Hoje. o Deputado Hélio Duque repetiu a solici

tação. V.Exa. já decidiu na sessão anterior, questão venci 

da, e V.Exa. jã decidiu nesta oportunidade. Então, V.Exa .não

pode permitir que, atraves de questões do: ordem semelhantes.

para o mesmo assunto, o PDS pretenda impedir o normal depoi

mento do Ce1. Dickson.

o SR. OEPUTAOO GENEBALOO CORREIA - Sr. Presi-

nossos trabalhos, pois o tempo nos e quase que, eu diria, de~

favorável, porque pouco. Mas 2 ainda estão inscritos para

questões de ordem: o Deputado Genebaldo Correia e o Deputado

Jorge Arbage. Tem a palavra V.Exa. Eu pediria a V.Exa. que

fosse sucinto.

PDS e do Deputado Jorge Arbage, que, na verdade, estão, com

medo. O que esta CPI está fazendo não e se transformar numa

comissão policia1esca; o que esta Comissão estã fazendo e b,2

tar o dedo nas causas e conseq~éncias da divida externa. in

c1usiv,,: nas corrupçõe~ que ('nvolvem o alto endividamen~o ex

terno brasileiro. E o que S.Exa. o 'Deputado Jorge Arbage a

qui faz ê uma tentativa de torpedear e impedir Q pleno funci

onamento desta CPI, mas não consegui rã.

PDS tem tido uma atitude sistemãtica de boicote ao funciona-

o SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Quero fazer um apelo a todos os senhores membros da CPI e a

todos os Srs.. Deputados que nos honram com a sua participa 

ção, no sentido de darmos o"portunidade efetiva aos nossos tf!.

ba1hos serem executados. Porque nós temos 15 Srs. Deputados

inscritos para inquirição ao depoente. O nosso tempo~

guo, e muito curto mesmo, os senhores sabem disso. Eu me r.
mitiria, dando inicio aos nossos trabalhos, efetivamente ac,2

vai

pela

ordem,

rã convocado. Agora, poder-se-á encontrar é a forro.l

qual S.Sa. deve ser convocado, mas não mais decid:'

que até agora presidia os traba1hos,para questão de

(Aparteante não id~ntificado) - Sr. Presiden

te, e questão de ordem, não e falar pela ordem.

Pois não. Darei a palavra a V.Exa. logo em seguida, depois

das palavrtls solicitadas, já que não desistem, pelos Deputa

dos Aldo Arantes, primeiro, e Genebaldo Correia. Com a· pala

vra o Deputado Aldo Arantes, se achar necessãrio ainda con

tradita r.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

A materia realmente ê matéria decidida •••

(O Sr. Deputado Alencar Furtado reassume

ser ou não convocado. Digo isso apenas para não pairar~

das, porque estamos tendo gravação, quanto às palavras do ".!!.

bre Relator. t matéria vencida.

dois Deputados, Aldo Arantes e Genebaldo Correia. Com a pa1~

vra. para uma questlo de ardem, o Deputado Aldo Arantes. V.

Exa.. fica inscrito.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Eu gostaria, se me fosse permitido fazer uma sugestão, a de~

peito desta Presidência não ser regimerita1ista, mas diante

das contestações que jã foram feitas ã suposta questão de o.!:,

dem do Deputado Jorge Arbage, de dizer que ela já tem condi

ções de decidir. Então, pergunto aos que estão inscrit~

la. ordem, Aldo Arantes, Genebaldo Correia e, agora, o nosso

colega de Minas, se S.Exas. me permitem logo dar uma decisão.

para que o assunto fique definitivamente esclarecido.

(Aparteante não identificado) - Quero pedir a

palavra para levantar uma questão de ordem, em face do que

foi dito pelo Relator, pois me parece que S.Exa. cometeu um

lapso que não pode passar despercebido.

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Fernando Santana)-

Srs. Deputados, no meu entendimen·to, a questão, na verdade,

jã estã resolvida. Houve a decisão desta Mesa e, no momento

oportuno, hão houve nenhuma contradita por parte do Plená

rio. De qualquer maneira, gostaria de fazer algumas observa

ções às colocações do Deputado Jorge Arbage, porque S .Exa.

tem sido sistemático na tentativa de debilitar o trabalho de!

ta Comissão, e não só o Deputado Jorge Arbage, mas principal

mentê o seu partido, o PDS. Nas suas afirmações, disse S.Exa

que esta CPf estaria desvirtuando as suas funções. E óbvio

que parece um absurdo completo, porque os fatos que-envolvem

o depoimento do Cel. Dickson Grael, assim como do Cel. Sarai

va, envolvem empréstimos externos relacionados com as usinas

de Água Vermelha e Tucuruí. Então, nada mais claro do que e~

sas questões serem discutidas na CPI da dívida externa~

volvem, obviamente, tambem. não só os emprestimos, os juros,

os spreads, COmo as propinas que também aumentam e ampliam o

conjunto da nossa dlvida externa. Então, querer, aqui, negar

a ligação direta entre o,; fatos que envolvem o chamado Rela

tório ou Informe Saraiva com a CPI da divida externa e exat!

mente querer desvirtuar, isso sim, ai sim, o real objetivo

Se e questão de ordem, neste caso tem V.Exa. a palavra.

(Aparteante ni:io identificado) - Sr. Presiden

te, o nobre Relator, meu prezado amigo Deputado Sebastião N~

ry, amigo e colega de turma. levantou um problema tentando

solucionã-10 e acabou por complicá-lo, data venia,quando deu

a impressão a todo o Plenário de que Os Deputados desta reu

nião, encontrando-se após essa sessão, poderiam equacionar o

problema da convocação ou não do Ce1. Saraiva. Isso já ê ma

teria. vencida, já foi decidido pela Presidência e o Ce1. se-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Devo dizer a V.Exa. que não há apartes em questões de ordem.

Há inscritos antes de V.Exa., pelo que me disse o Presidente

se a Presidência quiser, encerrada c,sta fase, faremos um;llir~

união da Comissão para decidir, então, que dia, como, em que

condi.ções virã nova:mente a esta Comissão o Ce1. Saraiva,

ai o ilustre Deputado Jorge Arbage poderá levantar quantas

que!>tões de ordem quiser, pois e um assunto de outra deci-

são. porque a .reunião de hoje e para: ouvirmos o depoimentocb

Cel. Dickson. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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pondeu.

Maga 1hães.

SR. RELATOR (D~putado Sebastião Nery)- Ruth

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) ~ E e1

tão aqui as anotações que não deixam dúvida do que estou f!.

lando,

prefi roque teria que ser pela ••• Eu queria ler aqui, mas

lhões de dõlares, segundo disse V.Sa., 6% do total do finan-

dir desclassificar na classi!icação que ele teria recllbido,

ronel. eu teria outras perguntas a fazer. mas há muitos CO!!!

panheiros que vão fazer perguntas. Queria fazer mais uma só

pe'rgunta. V.Sa. acha que uma comissão de sessenta milhões

de dólares é tão desimportante assim para não fazer pa"rte

da dlvida externa brasileira? Eu quero Uma opinião sua de

cidadão, não e nem de Coronel. uma opinião de cidadão.V .Sa.

acha que a averiguação, por uma Comissão Parlamentar de In

quérito, de uma comissão, uma propina de sessenta milnões

de dólares. fora as outras. uma só no valor de sessenta mi-

ronel. para mim não ficou muito claro, talvez porque V. Sa.

tenha falado muito rapidamente, como o Cel. Saraiva contou

a relação dele com o Cel. Etchegoyen, que era, então. Adido

Militar na SuTça ? Eu gostaria que V.Sa. repetisse. porque

entendi que o Cel. Saraiva entrou em contato com o Cel. Et

chegoyen e o Cel. Etchegoyen teve inforMações tamb"é~ de lá,

da Suiça. Então. se entrou em contato mesmo - eu entendi aE.,

sim - que tipo de informações o Cel. Etchegoyen deu ao Cel.

Saraiva, segundo o relato do Cel. Saraiva a V.Sa

o SR. DEPOENTE ( Dlckson Melges Grael) -~

n~o. Como eu tive. Sr. Presidente. vãrios contatos com Cel.

Saraiva, a partir désse primeiro sobre o assunto em queJ•.tã'o

vou agora ••• O que realmente eu relatei. porque me foi rel,!.

tado. ê o que está aqui~ foi o que eu li. Agora, vamos di

Zer assim, eu vou compor um quadro para alargar um pouco

mais. que sinto, ê o desejo do Sr. Relator. Então. natural

mente. sobre isto aqui eu respondo, acareação, o que quer

que seja, e comprovo mais do que respondo a acareação. Fa

rei tudo para não precisar trazer as testemunhas. Se neces

sário for. comprovar~i também isto aqui. Agora. o que vou

fazer e tecer, assim~ dos vários contatos que nós tivemos.

todos eles testemunhados também. ou quase todos." mais ou m!

nos como foi esse fato. O Cel. Saraiva. no seu zelo de adi

antar até providencias, jã que ele estava no escalão diplo

mãtico, pensou: OISerá que isso é coisa difícil de se chegar

ã sua profundeza. ao fato mais importante?" Porque, se estJ.

ver registrado, como ele me relatou. em nome do Sr. Delfim

Netto. Sr. Vilar de Queiroz e o outro nome que n5'o constou!

qui .• : Eu ouvi também e me parece q~e ê do Sr. Carlos Albe!

to Andrade Pinto, mas, de fato. não li, porque não estava ~

qui. Sobre isso aqui eu respondo. Agora. ele me di::se ••• -e

me parece que e esse nome mesmo - em outra oportunidade ••••

E quanto ao caso do Cel. Etchegoyen, o zelo dele está as

sim: uPor que e que eu jã não adianto ?II E"stã lá o Cel. Et

chegoyen. que deve ser companheiro de turma dele, uma de

pois da minha. um bom relacionamento. ambos na mesma linha

de confiança do Governo, haja visto. que estavam C,',,·} missões

das ma i s importa ntes. Tel efonou pa ra el e e o Coronel p~

rou, então. se informar. E me disse ate. na 'época. o Cel.S.!

raiva que o Cel. "Etchegoyen tinha um amigo banqueiro de mu.:!.

to bom relacionamento lã, a ponto de lhe esclarecer alguma

coisa. E foi esse amigo dele que informou ao Cel.Etchegoyen

que, seguramente - numa outra oportunidade, ou atraves de

uma nova iniciativa telefônica do Cel. Saraiva, ou resposta

do p~õprio Cel. Etchegoyen - não era imposslvel de se cons!

guir. conforme está aqui. ou melhor, possivel de se conse

guir~ desde que no direcionamento correto, através do canal

competente. embaixador etc.

C·SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - COw

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Co-

não me alongar. Essa pesquisa pode não ser tão interessante

face a outros assuntos. Então, não lhe sei responder qual

seria a classificação. Segu'ramente sigilosa. Um documento

desses~ que não comprometeria o Exercito, inclusive em n1

vel mais alto, era um Embaixador ••• Ilsse e um n1vel muito

alto, um homem designado pelo Presidente da República. Quer

dizer. então, acredito ate que só quem pod,eria desqualific[

10 seria o Presidente da República, nesse caso, uma vez que

ele jã havia encaminhado ao Ministro do Exercito, para

Presidência. Ele e que mandou entregar para o Chefe do SNl.

Mas confesso que não tive acesso~ e mesmo 'o Sr. Cel. Sarai

va. quando me falou da informação. tudo qUe ele disse está

aqui. Evidentemente era um d<Jcumento sigiloso, confidenci 

al. secreto, ultra-secreto, nio sei.

dadecoro"0 sentimento do dever. o pundonor mil itar

classe impõe"':lll- mais embaixo - "os seguintes preceitos da

que o Sr. Ministro - não lhe pedi ~ tomou a iniciativa es

pontânea de me mandar mostrar o documento. Foi lido para mim

e me exposto. Então. devia ter uma classificação. Evidente

mente, quem o classifica pode desclassificã-lo, ou melhor,

vamos ser mais precisos. a autoridade militar - depende. ci!.

da caso tem as suas peculiaridades - pode desclasSificá'

Se o Sr. Ministro do Exército, por exemplo,. parece-me. deci

contrapõem, pelo menos permite a prevalencia", ou. de acordo

com a oportunidade, eu me escorar mais em um do que no~

tro. Por exemplo: o Cel. Dickson prefere: "Amar a verdade e

a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal l1 .NQ,

mero um. E vamos dizer que, mai; abaixo ...·~Hã tantos outros.

Há um outro que também prefiro estar enquadrado nele: IICum

prir seus deveres de cidadão" não põe no segundo plano os

meus deveres militares. Eles podem conviver. Mas o que mais

me inspira, e esse ao Ce1. Sirraiva talvez: I1Praticar a cam2.

radagem e desenvolver cooperação", e muitos outros. Não

critica, Senhores. IlAcatar as autoridades; abster-se de tr!

tar, fora do ãmbito apropriado, de materia sigilosa de qual

'quer natureza". E agora, então, eu entro na outra pergunta.

Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, ·de 1977

- por si.nal. essa.ê uma cópia que consegui aqui na Câmara.
I

foi ate a gentileza de um Deputado, hã âlgum tempo. na Câm,!

ra dos Deputados - que:eu tenho aqui, responderá a sua per

gunta. E podemos pesquisar juntos. Evidentemente, o documell

to telegrãfico, o rad1ograma, que seguramente deve ter vin

do cifrado, que deve ter sido decodific~do no Estado- Maior

do Exercito, "é um documento si9110S0. Sigiloso é um nome 9,g,

nerico de todos os documentos sob controle. Agora. a class,i

ficação dele, confesso que não me foi informado, nem eu ti

ve interesse em saber. nem talv'ez me ficasse bem saber. já

saiu, justamente porque cumpriu o seu dever. Agora, vamos

tolerar a sua personalidade, o seu rigor. ou talvez a minha

tolerância. Aqui, no nosso Estatuto dos Militares, eu não

diria que há itens conflitantes, mas poderia ill l aos que e!!.

tendem de jurisprudencia ••• Há uns que permitem que a gente

escolha. de prevalência a uns sobre outros. Por exemplo. si:.

nhores, não me vou alongar, Sr. Presidente. Por exemplo, .no

Estatuto dos Militares~ na parte do, dever militar, do valor

militar~ "São manifestações essenciais do valor militar

patriotismo, traduzido pela vontade inabalãvel de cumprtr o

dever militar e pelo solene juram~ento de fidelidade ã pá

tria. até com o sacrificio da própria vida. O civismo.

culto às tradições." Mais embaixo vem 11 0 espirito de corpo,

orgulho do militar pela organização onde serve." Senhores,

não vamos julgar o Cel. Saraiva. mas não seria o Cel. Sarai

va mais pelo espirito de corpo e o Cel. Dickson mais pela

vontade inabalável de cumprir o dever militar? Estou con

vencido de que esse ê o meu dever militar, não só de cida 

dã'o. Senhores, quando vem a ~tica Mil itar, ela diz assim:

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - E não

lhor que o Cel. Saraiva. Eu tenho um tipo de personalidade,

que l1e custou também a não ser promovido a General. O iilti

'IDO Ministro ainda me abriu esta possibilidade. O mesmo oco,!:.

reu com o Cel. Saraiva. Cada um no seu ponto de vista. cada

um na sua posição. O Cel. Saraiva era um general certo, nos

seus quadros de engenharia. Custou-lhe também. Vejam que há

forças atuando. Há muitas forças atuando no mesmo quadro.G~

neral certo, o Cel. Saraiva. no conceito de todos os seus

colegas. Ele 'é ate mais moderno do que eu. Os seus colegas

de turma todos sabiam que sairia general. Ele próprio j~

mitiu esse conceito, se não me engano, na imprensa.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)- Exmo.

Sr. Presidente, não me cabe julgar ,o Cel. Saraiva. Não me

fica bem, inclusive trabalhamos juntos. no inlcio desta lu -

"ética militar•••" )l;s vezes, em determinado caso, se não se

ta~ e, ao apresentar o trabalho que eu ia discorrer, eu cí-

tei, Acabei de dizer até: será que no "'intimo da sua forma 

ção. do seu discernimento. ele não estará contente que os

fatos tenham vindo por meu intermedio e não pelo dele? Quel

tio de personalidade. E de se respeitar. Não me considerom~

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- Ele

disse aqui •••

quese lI e o outro". "E o outro ll
• Então, realmente. como o

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)- Exata

mente. Sem o que ele não teria ditado. Concordou em não dei

xar dúvida. E, egl vãrias outras oportunidades. testemunhado

por amigos comuns. companheiros do mesmo ideal, pelo menos

na 'época, e acredito que ainda o sejam hoje, voltamos a re

buscar. a falar sobre esses mesmos fatos. e ele, em nenhuma

das vezes discordou. Quanto ã segunda parte da sua pergunta~

•••ah~ Dcsculpe·me. já respondi. Se seria •.•Não sei preci

sar, mas isso ê fácil. Inclusive. ao sair daqui - não hã ar

rufo$ entre nós - eu telefonarei para ele e perguntarei. A

credito ate que eJe me vai dizer. Se.rá que essa postura dele

não seria uma postura não vou dizer de exagero, mas urna rigi

da postura profissional? Não considero que seja melhor do

que a minha. Não considero minguem mais bem formado mil itar

mente do que eu. Conheço bem o nosso estatuto. Agora, eu a-

cho que ••. Será que ele estará triste porque eu vim aq~

le só podia esperar isso de mim. Esse fato estã em aberto.I

le estã sabendo que a uma Comissão eu revelaria. Ele e to

dos os que trabalharam conosco naquele sonho, que foi a ca.!!

didatura Euler. naquela contribuição, porque. em termos de

eleição,. dentro daquele quadro. seria um sonho mesmo .Então.

será ate que o Cel. Saraiva não estará ate contente 7 Por

que aquela verdade, no fundo, e possivel que ele também al

mejasse que fosse tornada públicn atraves desta Comissão. r
posslvel até que ele se esteja sendndo bem. Eu vou sair di!.

qui e depois telefonar para ele: "Escuta. para evitar düvi

da~ qual seria mesmo o nome da senhora?" E poss"lvel ate que

ele me de. Veja qual é o estado de ânimo entre nõs. Então

creio que respondi ã~ perguntas.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- ReE.,

prometi era a leitura pura e simples. pOI~qtle já antevia essa

hipótese de acareação, ou coisa que o valha. restringi-me e

xatamente ao que copiei. Está' aqui: "o outro ll
• No caso da sg

nhora ou senhorita~ tambem não consta aqui, mas não porque ~

le não tenha dado. Eu admito que ele deu. Confesso que hoje,

~"n\r; esse nome da Mariza Tupinambã e o nome de Ruth~
quer coisa. eu não sei bem qual das duas •••

o SR. IJEPOENTE (Dick,son Melges Grael) - A pri

meira parte. Como já estã de posse do Exmo. Sr. Presidente o

documento. 'é fácil verificar que o próprio Cel. Saraiva dis-

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - ••• não

sei precisar qual dis duas teria sido. E po'deria ate ter si

do um terceiro nome. Isso é muito fácil. Quando cheguei ao

aeroporto. hoje, telefonei 3 vezes para o Coronel Saraiva

não tive a sorte de encontrá-lo para dizer o que eu ia fa

zer, coisa que, aliás, não seria, surpresa para ele, porque.

no dia, já pedi para anotar •••

O SR. RELATOR {Deputado Sebastião Nery)-E ele

concordou. evidentemente. que o senhor anotas.se ?

SR, RELATOR (Depu;ado Sebastião Nery)w Co

ronel. pega ndo o fim da sua resposta, a té que ponto é reser.

vado o relatório Saraiva 1 Ate que ponto o Estatuto dos Mi

litares, que estã aqui na sua mão, imporia ab Cel'. Sal~aiva

o dever, que efe alegou aqui. de não prestar o seu depoime.,!!

to - não genérico. porque ele disse algumas coisas. Mas ele

se negou a dizer o que é que havia no relatório, no conteu

do do relatório. alegando que tinha um dever de juramento

para com o Estatuto dos Militares. Então, ate que ponto es

se Estatuto dos Militares coloca para o militar da res~

ou da ativa um dever acima do dever perante a Nação. que e
um depoimento diante desta Comissão? E mais ainda: õla hora

em que o Coronel Saraiva disse, como disse 2 vezes aqui ."eu

fiz a minha parte, se os outros tivessem feito a deles,

d"lvida externa do Brasil hoje não estaria em 100 bilhões de

dólares", ate que ponto ••. cem bilhões de dólares, ele falou

textualmente. Ate que ponto o senhor imagina que o Cel. Sa

raiva. negando-se a depor. a explicar o que é o" Relatõrio

Saraiva, deixou de fazer completamente a sua parte? Então.

ê o problema do reservado, do sigilo militar etc.
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mais elevados interesses nacionais. Para iniciar, a minha

ma mais suscinta que V.5a. entender.

O SR. OEPOENTE (Oickson Melges Grael)-

contradições? Essas perguntas podem ser respondidas da fo!.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não

sei, nunca fui de gabinete de Ministro. Não sei dizer exat,!

mente como funcionam as coisas. Poderia passar por ele ou

não, no meu entendimento. Não sei responder-lhe a pergunta,

sõ sei que. se chegasse a ele. teria que ir ao Ministro in

continenti. pela importância do documento. Não há essa hip.§.

tese, de um chefe de gabinete. em c.argo de confiança,deixar

de encaminhar. Não só deveria encaminhar, mas incontinenti.

pela importância do documento. Mas o normal é que fosse di

reto ao Sr. Ministro. atraves do Centro de Informações. mas

poderia ter ido tambem atraves do Gal. Bento. Não sei lhe

informar. Não sei Jl1esmo.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - V.Sa. recebeu aI

gUJllil informação do Coronel Saraiva a respeito de um rõtul'o

depreciativo co. que foi timbrada a Embaixada brasileira em

Paris. chamada de "Embaixada dez por cento U ?

houverência, ou seja. todas as informações fechavam, ou

exatamente entre esse periodo de 1974 e 1978, ou seja, em

1976, que se deu este maiusculo escândalo que enxovalha

honra do Pals. Quero tambem registrar o fato da absoluta i~

senção poHtica de V.Sa ·•• porque V.Sa. recorreu a homens que

não compartilham das mesmas ideias politicas e apresenta a

qui o testemunho. a pa lavra, o rela to de homens que estão

em posições de ideãrio politico consideravelmente diferente

das sua s. Ei s porque o depo imento que V.Sa. fa z se acresc e,

da segurança e da efetividade de que é feito em nome dos

pel"gunta seria a seguinte: entre os relatos que V.Sa .colheu

do Cel. Saraiva, do G131. Fiuza e do Gal. Frota, houve coe _~

o SR. OEPOENTE (Oickson Melges Grael) - Evi

dentemente. Sr. Presidente, a pergunta do ilustre Relator ••

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) -

uma pergunta polltica.

O SR. DEPOENTE (Dickson ~lelges- Grael) - ••• ê

mais a V.Exil. e ao Plenãrio do que a mim. Mas, com todo

respeito a 5.Exa. e ã Casa. não deixarei de dar minha opini

ão, mas não como cidadão, sempre que e.u falar o farei como

ciamento para Tucurui. •• V.Sa. imagina, como cidadão, como

depoente, aqui, que uma. propina de sessenta milhões de dõl~'

res não deve fazer parte da anãlise da dlvida externa brasi

1eira, ou oBrasil °já deve tanto que não deve dar importân

cia a sessenta milhões de dõlares ? Ou, então, terminando a

pergunta com uma terceira variação: serã que as pr"Jpinas de~

te Governo são tão grandes que sessenta milhões de d~

não devem ser 1evados em conta?

foram relatadas e que eu lhes relato por dever e a gosto.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)~

to obrigado, Coronel.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOsé FOGAÇA - Sr. Presidente.

Sr. Ccl. Dickson Grael, antes de mais nada. Sr. Coronel.go~

taria de dizer a V.Sa. que a sua presença. pela contundên 

cia dos fatos que narrou a esta Casa, traz um enorme im

pacto ao Cong.resso Nacional e a todo o Pal"s. mas, acíma de

tuda. V.Sa. demonstra ser um homem de grande integridade e

retidão clvica, de compromissos inabaláveis com a sua . pá-

arqui.tetada pelos ocupLlntes permanentes do poder neste Pa

is, não o foi em nome das necessidades brasileiras, mas os

ta divida externa. movida por interesses de propinas e de

comissões. foi toda ela construTda. toda ela montada a par

tir de interesses, de ambições e de apetites individua~

Tais fatos escandalizam a Nação e afrontam o povo brasilei

ro, mas o nosso objetivo ê proc~rar trazer mais dados e mal

or esclarecimento das palavras de V.Sa. So a titulo de in-

eles todas as relações, o cotejo e as conclusões nece~

rias. Quando aqui esteve o Coronel Sar.aiva Martins, a quem

fiz uma série de perguntas, uma saraivada de perguntas.sem

troca di 1ho, S .5a. negou-se a responder. Em alguns momen

tos alegava falta de memória. Em outros momentos alegava

não ter-se apercebido de certas situações. Então pergunto-

o lhe _ e esta é a pergunta que, formalmente. tenho a lhe f!.

zer: no seu entender, e pelo o que V.Sa. conhece do Coro

nel Raimundo Saraiva Martins, seria possivel que esse cid!.

dão ficasse despercebido dos fatos que ocorreram na ·Embai

xada brasileira? Pela sua formação profissional, como têE.

nico em informações, seria pdsslvel que todos os fatos lhe

passassem "a 10 largo". como dizem lã na fronteira onde V.

Sa. já serviu?

O SR. DEPOENTE (Dic~son Melges Grael) - E o..!!,

de fui mÚito feliz. Sr. Presidente, respondendo ã pergunta

do Sr. Deputado Jose Fogaça, diria: não quero contestar o

meu colega CDronel Saraiva. Eu o havia convidado a traba

lhar comigo dentro daquela idêia de que, il haver um candi

tado, melhor que houvesse dois da área militar. Melhor que

não houvesse nenhum ••• A haver um. que houvesse dois. Era

uma satisfação dentro da. própria Força ••• Não vejo por que

seria uma contraposição ã idéia da cúpula. Somos eleitores

também, somos sill'lples cidadãos. Entio, convidei o Coronel

Saraiva para trabalhar conosco pelo nome que desfrutãva no

Exercito. o Coronel Saraiva é um excelente profissional.Se

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)- Não.

Li isso na imprensa. se nio me engano na revista nVeja".

Coronel Saraiva nunca me disse nada a esse respeito. Tudo

que ele me disse, li para V.Exas. Os outros contatos eram

complementi'lres. estão aqui também. mas não há nada de impo.!:

tante que mereça .uma menção. Disse - e deixou claro, pelo

que li aqui - que, pela palavra do próprio diretor/le~

os dois diplomatas e o Coronel ã presença de Raymond Barre.

Havia muitas outras coisas que deixa até de ser muito impor.

ta nte se havia esse apel ido ou não, porque, pelo que j: tr!.

zia o Sr. Broissiard, um erro ou dez erros, a meu ver ••• Sõ

o que complica e a reiteração da falta, é falta de qualquer

maneira. partindo-se do pressuposto de que elas foram apur~

das como realmente procedentes. Ma.s. pelo que prometeu

Sr •. Broissiard. pelo que ele disse que tinha feito. segundo

o Coronel Saraiva. e por outras irregularidades que Raymond

Barre .reve1aria naque·la oportunidade - eu duvido que .se re

vele hQje. não ê imposslvel. mas serã bem mais difTcil- bem

. que podia merecer. se fossem procedente!5.

O SR. DEPUTADO JOSé FOGAÇA - V.Sa. tem alguma

duvida a. respeito da competência yrofissiona 1 do Coronel S!

raiva? Vou fundamentar Melhor a minha indagação: o Coronel

Saraiva freqüentou· a Escola t:acional de Informações; era

portanto, um técnico em informações. Ninguem mais do que e

le, em todos setores ligados ã Embaixada brasileira em Pa

ris. na França. tinha a habilitação profissional para

lher informações e sistematizá-las cif:!ntificamente. Era

homem mais habilitado a reunir dados e informações a rcspei

to dos fa tos que ocorriam dentro da Emba ixada bra si 1ei ra na

França. Ainda maís. sabe-se que o Coronel Raimundo Saraiva

Martins foi assessor direto do Ganeral Médici quand~ @ntão

Chefe do Serviço NaciOnc'll de Informações. 1$$0 lhe dã, obvia

mente. a capacitação profissiona 1 para ser o homem, no ca-

so. mais indicado a conh~cer os fatos e a estabel • ..:er entre

formações para prestar depoimento nesta CPI ? ~

O SR. OEPOENTE (Oickson Melges Grael) - Conh!!,

ço-o ma i5 do que todos os outros, porque e da minha Arma,Ar.

tilharia. Ele era Chefe de Gabinete, se não me engano.

guma interceptação desse documento?

O SR. D~_POENTE (Dicksbn Melges Gra(1) - Não

sei lhe responder. Acho que só a autoridade poderia. Se per.

guntar ao General Frota. não tenho dúvida de que ele diga:

"Não recebi o relatório. n Então, fica uma pergunta no ar,

que deverá ser feita ã autoridade co.mpetente. O documento

de um Adido do Exerc~to vam para o Chefe do Estado-Maior do

Exercito e antes dele transita. em termos tecnicos, pela S.!

gunda Seção. que decodifica o documento, se ele veio codifi

cado - e posslvel que sim. Ai. ê ·encaminhado ao Chefe, atr!

ves do Vice-Chefe. essas coisas de rotina. E. do Chefe do

Estado-Maior, deveria ter ido ao Sr. Ministro. Será que é o

O SR. DEPUTADO JOst FOGAÇA - Teria havido a1-

Chefe de Gabinete? Serã que e o chefe do CIEX ? O entendi-

O SR. DEPUTAOO JOSé FOGAÇA - Era Chefe de' Ga-

informação - e uma outra indagação. na seqaência - de qU~ o

General Bento Bandeira de Mello, que então ocupava a Chefia

de Gabinete do Ministro do Exercito. teve acesso ao "RelatQ

rio Saraiva" e seria uma pessoa, no caso, credenciada em i..!!,

to importante que não sei e não posso responder.

O SR. OEP~JAOO JOSé FOGAÇA - V.Sa. tem a1 guma

mento t.ío Sr. Ministro com o seu Chefe do Centro de Informa

ções do Exercito era perfeito. Esse caminho, não. Não sei o

que teria havido. De qualquer maneira, e uma indagação mui-

binete do Ministério do Exercito?

si dente, uma pergunta realmente muito interessante e. ap~

sar de interessante. importante. Vou atentar pela primeira

vez agora a ela. Vejamos: no que "diz respeito ao primeiro

documento, possivelmente um informe. ou telegrãfico ou ra

diograma, como queiram chamã-lo, não. Vejamos no segundo d..Q.

cumento: estranhou o Cel. Saraiva quando eu lhe informei,

depois de ter estado com o Goll. Frota, que o General Frota

me alegara não ter recebido o segundo documento, a informa

ção, circunstanciado. Evidente que o Cel. Saraiva com isso

não quis levantar dúvida quanto a declaração do Gal. Frota,

mas fico com ambos. ~ estranhãvel sim, mas o Gal. Frota me

alegou. sim. que não recebeu esse documento. Então, não há.

em momento algulI, eu concluo, di~ergências, discrepâncias

entre o 'que me disse o Cal. Saraiva e o Gal. Frota. tanto

assim que o Celo Saraiva. muHo zeloso neste culto ã hiera.!:

quia, que lhe fica bem, a disci-plina, ele jamais se referiu

de forma desprimorosa a nenhum dos seus chefes, nem ao Sr.

Gal. Fritz de Azevedo Manso, que era o Chefe do Estado-Mai

or. que poderia ter dito não ter encaminhado, porque alguma

coisa houve. Talllbem ja.ais ~o Galo Frota ela disse: 11 Por

que não recebeu? Não recebeu mesmo 1 11 Não houve. em nenhu

ma oportunidade, a menor discrepância, o menor desentendi 

menta de informações. Mas há um fato importante, e dai a i]!

portancia que atribuo ã sua pergunta, qua ressalta aquilo

que disse aqui. O Coronel mandou e, depois, ainda me disse

que soube que esse documento chegou aqui. porque é lÓÇlico,

se mando um documento importante, quando chego aqui pa~

apresentar, ao termino da missão, vou verifica.r. Agora, es

se documento, segundo o Gal. Frota ••• E acredito nas duas

informações. Então. há um hiato, há algo a'i que não sei lhe

responder.

tenho

haviacidadão' e militar. Então. a primeira observação jã

formação para aquilo que disse o nobre Relator. Eu

feito-antes das coisas que anotei aqui. O fato em si me im

pressionou tanto, na.epoca, que alguns pormerores me passa

ram. Por exemplo: lembro-me dos seis milhões, mas não sei 

está: ate assinalado aqui - se eram os 6% ou talvez 10%.

um pormenor pelo qual eu não respondo. Vou desempatar com o

Cel. Sa.raiva tambem e conseguirei. Agora. senhores. a minha

opinião como cidadão e como militar: o mau trato do Erario

não faz muita diferença do n{vel. Acredito ate que nos n1

veis maiores costuma ser mais tole,:ado do que nos niveis m!

nores. mas o deslize e o mesmo. Não e um julgamento do fa 

to. '[ uma resposta tão geral como aquela. que me dirigiu.po.!:

que. desculpe-me, evidentemente. nesta importância. neste

nivel, não compromete. como disse o Sr. Deputado, ate mesmo

não compromete o nosso endividamento, não concorre para

nosso endividamento uma postura desse tipo, a serem compro.:.

vadas como verdadeiras as informações ou as coísas que me

tria e com o seu povo. A sua presença dignifica e engrande

ce esta Comissão Parlamentar de Inquérito. e principalmente

porque V.Sa. mostra que o Exercito Brasileiro e uma instit~

ção permanente e de todos os bra.sileiros. V.Sa. mostra que

a grandeza e a idoneidade de uma instituição estã exatamen

te n1\ capacidade e na coragem de enfrentar os escândalos. E

e graças u. figuras e homens da estatura de V.5a. que o Exér

.cito nacional há de ser uma instituição permanente, há de

ser sempre Ullla instituição gloriosa e respeitada por todos

os brasileiros. O depoimento que V.Sa. trouse está a apre 

sentar indicios e evidências de que houve crime de respons!

·bilidade na condução dos negócios brasíleiros no exterior.

Começamos a verificar que a brutal dlvida externa, que foi

uma pesquis~, através de um trabalho feito pela Fundação G!.

tú1io Vargas, que relata que, no Tribunal de Contas da Uni

ão, entre 1974 e 19-78, em todos os casos de fraude e de de~

via de verbas t'ublicas e~ de irregularidades adm'inistrativas.

ea todos os casos que foram punidos pelo Tribunal de Contas

apenas funcionários do mais baixo escalão foram atingidos,

< apenas pequenos funcionãrios de baixo escalão, com quantias

que eram consideradas insignificantes para o Erãrio - por

teiros~ continuos, pequenos e indefesos funcionários. E foi
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suas perguntas a esse teMpo.

ra, sinto-me constrangido Gm ter de reiterar um ap>5lo que

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

O Regimento estilbelece, paril questões de ordem, cinco minu-

valor de seis por cento sobre a divida ex-ch0gariamo5 a

seguiu a 2U. A Polônia pagou 1,3 de spread. e o ~rJ~il pa-

terMo Alid5, há umd checagem ••• Eu gostaria de esclarecer

que d Polônia conseguiu !'CC(J!""SOS a 7% do Brasi1, que os C"!!

brar.

da, de Tucuruí, de sessenta milhões de dólares, obvial!1ente

O SR. DEPUTADO EDISON LOMo - Propus que V.

EXa. fixasse em cinco minutos o tempo de cada Deputado. De

pois de terminada il inquirição, se algum ilustre membro da

Comissão desejar voltar ao assunto e ainda sobl'ar tempo, V.

EXa. deferirá aos mesmos que já perguntaram o tempo que so-

Pediria apenas. se V.Exas'. concordarem •••

SR. -DEPUTADO JtlSt:: FOGAÇA - Apenas I'"evelo um

cem bilhões de dólares e se aplicarmos o percentual que foi

dado, nes-:.a primeira operaçdo, de seis milhões. e na segun-

temor.

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Se devemos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

que resultou. Se estamos buscando a verdade, acho que o te!!

po ,não há de ser 1 imitado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

o SR. DEPUTADO ANÍBAL TEIXEIRA - Em primeiro

lugar, atendendo ã proposição de tempo e ao apelo do nosso

ilustre Presidente. queria_ antes, congratular pelo depoi -

se, mas quis dar a entender que o PDS obstruiu. Temos dois

exemplos: em primeiro lugar, ontem na discussão do Decreto

2.024, tlnhamos apenas seis ou sete Deputados inscritos, e,!!

quanto as Oposições tinham cerca de oitenta. embora tives 

sem desistido da palavra e tivessem preferido apartear os

oradores do PDS. E aqui~ nesta:Comissão, não creio que mais

de dois ou tres parlamentares do PDS façam inquirição. Por

tanto. se alguem obstruir os trabalhos desta Comissão_ não

será, obviamente o PDS_ e sim a Opo.sição. Dos quinze, temos

tre!> ou qua tro, no mãximo, Deputados do PDS.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Está atendida a sugestão. Tem a palavra o Deputado Anlbal

o SR. PRESIDENTE (~eputado Alencar Furtado) 

Se V.Exas. concordarem ••. Esse temor de V.Exa. pode ficar

espancado, porque não ocorrerá' o mesmo aqui, aS5egurC'-lhe •

Queria apenas_ complementando ti sugestão do Deputado, que

fixássemos, num regimento interno nosso, um tempo, para que

todos os Deputi1dos tenham a mesma oportu·ni dade. Na hi põtese

de o Deputado ter materia-prima a ser industrializada nesta

investi.gação_ queria que permitissem que a Presidência fi

cass~ com arbitrio para isto. Isto, para ir ao encontro da

preocupação de V.Exa.

O SR. DEPUTADO EDISON LOMo - O que vou suge

rir não prejudica as propostas - inclusive a do Deputado JQ.

sê Fogaça. t: o seguinte: V.Exa. fixaria. 12m cinco minutos .Ao

final das inquirições, se algum companheiro tivesse ainda

alguma indagação a fazer, mesmo aquelec:; que já tivessem per

guntado, voltaria ao assunto. Segundo, não procede a alega

ção do D-eputado José Fogaça de ~ue, na inquirição do Minis

tro Delfim Netto, etc.,etc. Quis S.Exa. com isto •••Não dis-

menta corajoso o Coronel Oickson, que rea lmente revela aq~

le esp;rito que aprendemos a respeitar nas Forças AI"madas e

que infelizmente sofreu, através de problemas pollticos, aI

gumas deformações. Mas ele revela realmente aquelas virtu 

des que .. inclusive" aprendi a respeitar no Colegio Militar.

Para ser bem objetivo. faria a primeira pergunta: a fonte

de toda essa denuncia e um banqueiro francês, o Sr. Jacques

de Broissiard. Esse homem fez uma denúncia da maior gravid~

de e que abre realmente um leque muito grande, porque, emb2,

ra o PDS procure. minimizar o episódio, na verdade~ se apli

carmos os percentuais sobre esses valores a todas as opera

ções feitas, chegaremos a seis bilhões de dõlares_ o que

nos livraria do Fundo t~onetário Internacional, hoje e tal

Vez. quase que definitivamente. Então, e importante esse va

lor. Esse banqueiro deveria ser condecorado, homenageado P.Q.

lo Governo brasileiro. Ele foi e;cluldo desta honra. A pri

meira perguntl1 ê a seguinte: este fato ocorreu antes dou d~

pois da denúncia?

(Aparteante não identificado)- Sr. Presidp.n 

te, quero esclarecer um ponto. São seis bilhões de propina?

Teix.ei ra.

Não percebi bam a primeira parte da proposta de V .Exa.

dos

Coronel Saraiva foi chamado a compor esse" grupo.raiva

qucs de Broissiard teria sido ameaçado de ficar fora

O SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - Aca to a r,g

comendação de V.EXa. e quero, inclusive:, cumprimentá-lo pe

la decísão que: tomou. Mas gostaria de dar tambem Uma contri

bUição': para melhor andamento dos trabalhos, seria conveni

ente que V.Ex.a. estabelecesse um tempo padrão. Evidentemen

te, poder-se-ia prorrogar esse tempo_ dependendo d-'l. necessi.

dade de maior eficiência do interrogatório. Mas V.Exa. pod~

ria estabelecer um tempo, de tl'ês ou cinco minutos, para c!,

da Deputado, I) que. acho, faciHtaria, e cada um limitaria

já fiz a esta CPI. Mas vou fazê-lo: ~onsidera:do : te~
que ê pouco ••. Insisto, nosso tempo e curto, e eXlguo. e p!.

queno, e todos os Srs. Deputados - e são quinze os inseri 

tos - precisam ter vez na inquirição. O apelo que dirijo a

V.Exa. ê de que sigamos o estilo do processo penal, o esti

lo da Instrução, que e formular a pergunta, porque, quanto

às conclusões, estas serão feitas ao final da CPI. N"o mame!!.

to, queremos perguntar~ informar-nos e instruir a investig!

ção. Então, o apelo que faço é no sentido de fazermos opa.,!

slvel. O apelo não é dirigido a ninguém em particular. Em

razão do número de inscritos - são q':!inze - sugiro que

perguntas sejam objetivamente formuladas ao depoente, para

que todos tenham a mesma oportunidade. ~ o apelo que faço,

a despe-ito de~ em conseqUellcia, nos privarmos do brilhanti.,!

mo' de V .Exas. nas considerações que poderiam fazer aos nos

sos trabalhos. Tem ti. palavra 'l.Exa., pela ordem.

tos. Submeto a proposta do Deputado ã apreciação de V.~,as.,

~
de que estabeleçamos o tempo de cinco minutos para as inqui

rições.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado Aníbal TeiXei.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Respeito inteir!

referência a este episódio de punição dos den'lnciantes foi

feita pelo Coronel Saraiva

O SR. DEPOENTE (Dicksl?n Melges Grael) - Não.

Ele guarda uma boa imagem desses dois camaradas de traba

lho. Ele nunca se referiu a eles de outra forma que não de

um trabalho de cooperação muito bom. Atê por iniciativa de

les - porque foi deles a iniciativa, não foi do Coronel Sa-

tenho conhecimento, mas estou vendo que o Deputado Fogaça ê..§.

tã trazendo um elenco de novas infot-mações e revelações

serem levadas em consideração. Não tenho o menor conhecime,!!

to disto. Não me foi trazido.

O SR. DEPUTADO JOSt: FOGAÇA - Consi dero-me pl~

-o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não

Não tinha conhecimento, ate, de que ambos haviam ocupado os

cargos no Uruguai e no Ch11e. O meu coestaduano gaúcho sabe

que não são das piores. Tambem não são das melhore:;. Não f.Q.

ram premiados por aquilo que lhes pareceu ser o cumpr~

do dever. Mas não tenho mais nenhum conhecimento desses fa

tos, alem dos que jã mencionei.

namente satisfeito com todas as respostas dadas pelo Coro

nel Dickson Grael e entendo que seu depoimento nesta Casa,

pelo impacto e pela contundência, representa realmente um

fato dignificante~ porque transforma o Congresso no fórum l!;.

gitimo para o levantamento da verdade e para a afirmação da

verdade. Os indicios e evidências de que houve irregularid~

des são de tal ordem, que acredito que o Sr. Ministro Delfim

Netto, se tiver um 1D1nimo de hombridade - e esta palavra vem

de hombl-e, do espanhol~ que V.5a. conhece bem, porque viveu

na fronteira do Rio Grande do Sul - S. Exa. o Ministro dem..:!.

te"se do cargo e responde fora do cargo, perante a N~ação.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - O banqueiro JaE,

mente a propositura de V.Exa. e do Deputado GenefJa ldo Cor

·reia. Apenas temo que, pela redução do tempo, acabemos cdi,!!,

do na mesma armadilha que foi montada no Congresso para evi

tar a inquirição do Ministro Delfim Netto, que sabemos no

contratos que o Brasil assinaria quando chegasse ° Preside!!.

. te Geisel ã França. Esta versão "'é verdadeira '1 Não foi uti

lizada essa pressão para obter as propil'las e as comissões?

rência ao nome do Sr. Carlos Andrade Pinto, que não era, na

época, funcionário da Embaixada brasileira. Esse cidadão t.:!.

~ha um escritõrio junto ã Embaixada brasi1eira," mas seu sa

lário era pago por uma empresa pr·ivada. Nas mesmas condi

ÇÕes dO,sr. Carlos Andrade Pinto, operavam junto ã Embaixa

da lu·asileira_ utilizando telex, utilizando material de ex

pediente~ utilizando o carro da Embaixada, o Sr. Gustavo da

Silveira e o Sr. Joseph Mendonç..J e o Sr. Rui I-/ügueira. Al

guns desses nomes foram citados pelo Coronel Saraiva? Al

guns desses nomes estão relacionados com os fatos que V.Sa.

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V.Sa. fez refe-.

O SR. DEPOENTE (Dickson Helges Grael) - Não

tenho conhe~imentD de qu~ O General Fritz tenha estado lá.

Logo, também não tenho conhecimento que teria sido para tr!!.

tar desse assunto. Agora, algum tempo depois desses fatos,

relatados pelo Coronel sara~va naquele informe e, depoi~
informação, como eles chamam, el e esteve lã em visita ofici. . -

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Os ii p

CQS nomes citados: alem da moça - não estou conseguindo pr~

cisar qual das duas, teria sido ate urna terceira - ligados

ao~ Delfim Netto, conforme eTe relatou, são os de Vi
lar de Queiroz e, numa outra oportunidade - não nesta aqui,

ni'l anotação - o de Andrade Pinto. Não me lembro se um d~

ou ambos, ••• Um deles, pelo menos não fazia parte da lista

consular, da lista. de deplomatas credenciados.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Vilar de Queiroz

como disse antes.

O SR. DEPUTADO JOS't FOGAÇA - V.Sa. recebeu i,!!

formação do Coronel Saraiva sobre urna viagem do então Gene

ral Fritz Manso, que era, se não me engano, Chefe do Estad.2,

Maiol- em 1976 '1 V.Sa. tem informação de uma viagem do Gene

ral Fritz Manso ã França nesse per'lodo, e de que, após essa

viagem, teria sido transferido o Ministro Vilar de Queiroz

para o Canadã e, em seguida, para o Brasil, ficando comple

tamente sem funções '1 Essa viagem seria exatamente para tr~

tar desse assunto?

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Isso

ela confirmou. Os outro~names não conheço.

tl'"ouxe a esta Comissão '1

al ao Sr. Presidente da Repiiblica, o Presidente Geisel. E,

naquela oportunidade, me disse" Coronel Saraiva que relat!,

rol os fatos, não sei precisar bem agora se ao próprio Presi

dente ou a algum Ministro. Mas pelo menos a um dos Minis

tros que o acompanharam na viagem. Não me lembro de que te

nha sido o General Fritz, e ele não me disse, absolutamente,

que o General Frítz tenha estado lã, numa viagem especial ~

ra is'io. Tomei conhecimento da transferência desse diploma-
<

sim, mas o Sr. Andrade Pinto, não. Era funcionário de empr~

sa privada e tinha sua mesa de trabalho junto ao gabinete

do Ministro.

ta pelos jornais, e depois não acompanhei.

O SR. OE~.UTAOO JOSr FOGAÇA - Os diplomatas q",

tinham ido a uma reunião com o banqueiro Jacques de Brois

siard, num restaurante ou cafe, próximo ã Embaixada são

Sr. Guy de Vasconcelos e Fernando Fontoura, que, em tempo E.

portuno, foram transferidos para embaixadas consideradas i,,!l

fe'riore~ na hierarquia diplomática. O Sr. Guy de Vasconce 

los foi transferido para o Chile, que era tido como embaix!!.

da ingrata, e Fernando Fontoura foi pura o Uruguai. Alguma

não respondeu tI V.Exa •• ou não re~pondeu a V.Exas. as per

.guntas feitas. há de haver outras razões. Jamais por' falta

de competência. de conhecimento do fato ou inadvertenci~

solutamente. r. um excelente profissional em todO$ os campos

da atividade'militar, da sua especialidade: Engenharia. Es

:ado-Maior. Sei que ele serviu com o Presidente Médici, mas

~aY'ece-me em uma -ãrea administrativa, porque ele tinha cur

so de informações. Ainda mais com o Curso da Escola de In

formações. AI mesmo que nada 1he passa ri a despercebi do. Po

de-se ver, pelas coisas que me r.elatou e que trouxe a Vos

sas Excelências, que era um homem atuante, ativo. Pode-se

ver que ele se ,comportou bem, éolheu o que interessava, "não

perdeu tempo em colher outras coisas que talvez atrasassem

a informação ã autoridade, etc. Se alguma razão ele teve p!

ra .não 1 hes responder, absolutamente, não foi essa, porque

e um oficial capaz, preparado para ascender ao generalato
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mente, conversou-se muito mais num jantar do que as simples

dou linhas que estão aqui. O Sr. Jacques de Broissiarddii

se: "Vinhamos fazendo operações desse tipo. que são usuais~

Quando ele citou aquele grupo de palses, até: "Isto ai nós

pagamos no balcão do Banco. Vai lã. recebe no balcão do Ban

gou 2.7. Na obtenção do dinheiro. já identificamos uma~

sagem significativa. fora os overprices que existiram na

compra dos equipamentos. Nós terlamos um somatório em cima

Jisto. Isto e valioso, e importante. acho que e o cerne de,!

ta CPI. Mas não quero tomar uma atitude parcial. Então. qu~

rOI primeiro. chegar ã pessoa. principa.l. ao denunciante.

pergunta e simples: esse banqueiro recebeu essa punição. e,!

se desprestigio. essa desconsideração antes ou depois de f~

zer a denúncia ?

às vezes um outro fato, e nós, que -estamos assistindo a mui

tos problemas de corrupção no Brasil e militamos. algum te!!!,

po, na ãrea empresarial, sabemos que. por incrTvel que par!

ça. este e um problema da maior gravidade. Chegou um empres[

rio a dizer, a tltulo de piada, que. se ele pudesse deduzir

do Imposto de Renda as comissões pagas, ficaria muito sati.§.

feito: seria O melhor inc,entivo ao desenvolvimento industri

al do Pals. O terceiro item se,ria uma razão pessoal. Essa

estaria excluida. com a primeira pergunta. Quais foram as

razões que esse banqueiro alegou para não fazer essa op~

ção,

na

vem

final

rioso Exercito d'e, Osório vem~ em busca de informações,

em busca de elementos que realmente colocam um ponto

gico, de autoridade. autoridade no 'sentido de exercer

sua plenitude. no seu embasamento legal. Eu diria, Sr. Pre

sidente. com a relação a esta citação. RIOCENTRO. qUE:! ~ofri

na própria carne. Ainda,tenho sete quilos a menos do que

quando V.Exa. me conheceu aqui. Não consegui ainda me

perar, porque tive que me dedicar. primeiro. para não ser o

coronel da bomba, porque eu tinha sido demitido do ca~o de

Diretor de Administração e Finanças um mês antes. Não~

a auditoria que eu pedi, que provou a lisura de tudo que se

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - EXlllo.

Sr. Presidente, nas próprias palavras do Deputado DIOrnel

las está a resposta ã pergunta que faz. Não estou fugindo

dela. haja vista. Sr.Presidente, este episódic que ele ci

tou do RIOCENTRO. que não tem muito a ver com o endivida

menta externo ••• Sempre tem qualquer coisa. algo dE: psicolõ-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O tempo de V.Exa. está esgotado. Pode V.Sa. responder ã per

gunta.

nesses desmandos. nessas corrupções todas. que. enfim. fo

ram realizadas por autoridades do Governo, por elementos do

Governo,' por elementos ate da comunidade de informação ';!: s~

gurança, de colegas nossos do Exército. e preciso que a i:"

mensa maioria do Exercito - e eu tenho certeza disso - dos

O SR. PRESIDENTE '(Deputado Alencar Furtado) -

Está' assegurada a palavra a V .Exa. logo apõs a inquirição.

O SR. DEPUTADO JACQUES D10RNELLAS - ::uito o

brigado. Sr. Presidente. Coronel Dickson Grael. patri~

litar do Exército brasileiro, que aqui vem fazer um brilha!!

te depoimento. um corajoso depoimento. nós nos solidariza -

laçâo dos fatos que têm levado a nossa Nação a estes desvi

os lamentáveis de corrupção. entreguismo, e que vêm causan

do tantos Males, tantos sofrimentos, tanta morte aos nossos.
filhos. aos filhos do Brasil, de que nós fazemos parte. Era

isso. Sr. Coronel.

te; peço a palavra, pela ordem.

O SR. DEPUTADO JACQ'UES D'ORNELLAS - Sr. Presi

dente. quero que V.Exa. me assegure a p31avl~a ate a conciu

são de meu tempo regiment.a 1 •

SR. PRESIIJENTE (Deputado Al~ncar Furtado) -

Nobre Deputado. enquanto o Deputado estiver inquirindo ou

com tempo para inquiriçã"o, não hâ direito a aparte nem

interrupção. Depois serã concedida a questão de ordem de V.

le inquerito se demitiu das suas funções e foi substituTdo

riamos saber. Coronel Dickson. o que V.Sa. tem a di~

so, se realmente a imensa maioria do Exercito está comprom,!

tida em encobrir os escândalos. os roubos e o entreguismo •

que autoridades do Poder e no decurso de todo este regime

militar têm feito ã Nação brasileira. Gostarlamos de saber,

Coronel Dickson. o que V.5a. diz disso: se interes-sa ã ime!!

so. maioria do Exercito Nacion-al acobertar estes fatos ou se

'ê do interesse da imensa maioria do Exercito, hoje, a reve-

-Exa.

pelo Coronel Job Lorena Santana.

O SR. DEPUTADO SEBASTIM CURIU - Sr. P'·e<ideE.

seus efetivos não compactue~. de maneira alguma com este ti

po de omissão. com este tipo de cov~rdia. com este tipo de

entreguismo, pois esta pol.'1tica econômica está' levando

nosso povo ã miseria~ ao desemprego. ã recessão qu[' está ai.

te ..•

Coronel Dickson. quanto ao que gostaríamos de saber. concr~

tamente. - devemos dizer que as perguntas todas foram form.!:!.

ladas. foi brilhante o seu depoimento. não tenho muito a a

crescentar, apenas esta ressalva. de que a imensa maioria cb

Exercito Nacional. hoje. estã muito mais interessada do que

qualquer um de nós na busca e apuração destes fatos - que H

o SR. DEPUTADO SEBASTIAo CURICi - Sr. Preside!!.

mos - aSSUmimos a defesa. inclusive - com este seu depoime!!.

to. Queremos dizer que não nos interessa em absoluto enxov.!

lhar a honra do Exercito brasileiro. de forma alguma. nem

'jogar pedra. nem fazer qualquer tipo de aleivosia. porque e
uma entidade, e uma i nstituição que nos vivenciamos, também

nós lutamos lã dentro, procuramos caminhos para que, nosso

Pa is não se chafurdasse nesse mar de lama e corrupção. de

que todos temos notlcia aqui. Então, na medida em que 0912

questões de segurança e tudo mais. Entendemos. Cel.Dickson.

contatos de dissuadir esses dois; elementos da assessoria do

,mente. situava seu dlõ'poimento perante esta CPI num segundo

plano. e alegava questões dos Estatutos. da etica militar.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Deputado Jacques D'Ornellas.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Presi

dente, Srs. Deputados. o Coronel Saraiva. quando aqui este

ve e se furtoU a responder às questões sobre o rela tório de

que agora estamos tendo conhecimento pelo depoimento do ?;W

Dickson. em determinado momento disse que não iria jogar p!.

dras no seu Exército. Isso 'é um dado fundamental. Na conveL

sa que o Cel. Dickson teve com ~ General Sílvio Frota. este

disse que também viria depor nesta CPI se não houvesse a'

!TJ"'-3sões ao Exército. No Estatuto dos Militares há a questão

do valor militar, que o Cel. Dickson ressaltou muito bem. e

neste valor há o solene juramento de defender a Pátria com

o sacriflc.io da própria vida." A Pátria. Cel. Dickson. no

nosso entender. ê o nosso solo. o nosso povo - e ar afirma-

mos - a im~nsa maioria da nossa ,população. são também as

nossas riquezas, o produto do trabalho do nosso povo, da

cultura. das ciências, das artes. que, mais do que nunca

são propriedade dos que aqui nasceram a amam esta Nação.

Embaixador ll
- disse o Sr. Jacques de BroÍf,siard. segundo Sª

raiva IIp:,dmeiro porque a importância era muito alta. Nós

somos o principal de um grupo de bancos franceses. 1I Não sei

se belgas e luxemburgueses tambem. E no somatório daquilo

tudo 'é que se atendia àquele financiamento para fornecil!le!!,

to de itens necessários ã instalação da usina Ãgua Verme

lha. primei rOI e posteriormente de Tucurui. TucuruT não~

em que lugar estaria, mas est~ talvez entre as sete maiores

do mundo. Então. e um grande financiamento. talvez um dos

maiores do Banco. Então, disse ele: "Primeiro, pela impor 

tância grande demais; segundo, jã tenho recomendações" - t~

ria dito também ele aos dois senhores; para a' mulherque vi!.

ra. não deu muito atenção - "já da diretoria. do presidente

do Banco, de não mais fazer. por razões da presidência do

Banco". E teria dito tambem: "Senhores. estamos num periodo

pré-eleitoral ll
• Como quem deixa a entender: eu sou cunhudo

de Giscard d'Estaing. Essa senhora, inclusive. esteve aqui.

tenho recortes de jornal, passando pelo Brasil, com acompa

nhamento aqui. Então, notem: se estourasse um escãndalo de,!

ses na França, poderia comprometer e prejudicar a campanha

do próprio Giscard d'Estaing, qu~ foi reeleito. Então, eu

diria que há razões pollticas. razões de vulto de negócio 

tal\'ez bancos menores estivessem diante dl::' um risco grande

dEomais - cois'as assim. Então. há razões puramente financei

ras. razões pollticas e não sei se haveria outro tipo de r~

zôes. A estas tive acesso parque. por acaso, conversei com

o Gel. Saraiva e por isso lhe posso adiantar esses dados.

povo brasileiro, na sua imensa maioria. A defesa desses va

lores não pode ser relegada. em qualquer hipótese. a segun

do plano. Dissemos isto ao Cel. Saraiva. que. lamentãvel -

que busca esta CPI ,- que eu diria formada de verdadeiros p~

triútas. homens que antes de mais nada são brasileiros de

valor - juz.tamente resguardar a honra do Exército Nacional.

que foi enxovalhada ne5se periodo negro de ditadura mil i

tar. V.Sa. sabe, Cel. Dickson. melhor do que eu. que no epi

sódio do RIOCENTRO, dentro dos quarteis do Exército. foi p,g

dido, em reuniões, que todo mundo procurasse não dar curso

a nenhum tipo de indagação. a nenhum tipo de informação ou

SR. DEPUTADD ANfBAL TEIXEtRA - Estou sat;s-

co. aVdliLa e leva embora." Agora. disse ele: "Não recebi C&

feito.

contra-informação, porque a situação era muito difTci1~

nerais fizeram. coronéis fizeram. comandantes fizeram reu

niões em todas as unidades, na sua imensa maioria. e pedi

ram, encarecidamente quase. que fossem resguardadas as in

formações. sendo que o Exercito Nacional promoveria um in

querito no sentido de apurar aquele triste e negro episõ-

, dia. Sabemos. Coronel Dickson. qlle os resultados daquele i!!.

que rito foram realmente contrãrios a qualquer inquérito mo

ralmente aceito como um inquerito verdadeiro, um inquerito

isento de pressões. isento de interesses. E a prova funda

mental, Coronel Dickson, ri que o Coronel encarregado daque-

com a presença do adido militar. 1Idesde que

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Estou satis

feito. Tinha dezes,seis perguntas, mas jã foram feitas aqui

mais ou menos oito. Farei só mais uma pergunta, para ficar

dentro do tempo. O Sr. Jacques. decididamente. como banquei

rOI e um homem de empresa privada, com todo o desempenho n~

tural de empresa privada: pagamento de comissões. enfim, tQ.

das essas operações que sabemos que são usuais no mundo dos

negócios, não no mundo das coisas piíbl icas. Pelo menos. não

deveriam ser. Quais foram as suas motivações. referidas pe

lo Coronel Saraiva. para que ele discordasse do negócio que

lhe foi proposto? Ele jã havia feito um negócio com o Bra

sil. um em que deu seis bilhões de dõlares. que teriam sido

remetidos para umal conta na Suíça. _As razões poderiam ser:

primeiro, moralismo da parte dele•• Parece que essa hipõte 

se ••• Prefiro que V.Sa. responda, não vou tecer considera 

ções. Em segundo lugar. um desencontro de valores. A ...:omis

são seria grande ou pequena. Uma das partes não nOllcordou

com os valores fixados. A falta de cobertura documental. l::

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) -Antes.

t: a conclusão que estou tirando do ~ocumento. Porque justa

mente o que levou os dois diplomatas de carreira. Fontoura

e Guy Vasconcelos. a fazerem o acompanhamento daqueles dois

outros assessores. no caso. Vilar de Queiroz e possivelmen

te' Andrade Pinto. o que os levou inicialmente a isto foi o

fato de que o Sr. Jacques de Broissiard, que já há tempo 

desde o inlcio dessa gestão e me parece que até nas anteri~

res - era o diretor do Banco encarregado da nossa área. En

tão. quando. pa;a efeito de processamento, veio o seu nome,

para que fosse enviado um expediente do Sr. Embaixador para

o Itamaraty, propondo o nom'e desse elemento para a Ordem do

Rio Branco. e a determinação, dentro da Embaixada, para co!!!,

por a lista dos convidados especiai!> - ate ai tudo bem-veio

a contra"ot'dem: 'lINão enviem mah. retirem-no da listall.Eles

disseram: "Ali e que de'vemos ir, saber por quê." E - foram.

e a conversa inicial foi esta: liA que o Senhor atribuiria?lI

Foi a conversa no restaurante. Então ele disse: "As razões

de irregularidade-s. que contarei em reunião. em outl'O local,

o SR. DEPOENTE (D.ickson Melges Grael) - Não

estou tentanto responder a algumas perguntas como quem tem

um ponto de vista pessoal. porque não o tenho mais do que

V.Exas. praticamente tem. O que tenho a mais que V.Exas.são

algumas conversas complementares com o Coronel Saraiva, po!.

que não manuseei nenhum documento. e não tive outro contato

alem desses - contatos em profundidade, com coisas realmen

te substanciais - alem desses que"citei. Mas, em conversas

complementar.es ••• E algumas eu respondo, justamente aquelas

que deixei de ler aqui e nãõ constam. porque não anotei.mas

interessam por exemplo. a esta pergunta. Lembro-me muito

bem - pode levar isto como certo, porque disto me lembro

bem - de que o Coronel Saraiva cqmentou comigo .•• Natural -



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào I) Supl,m,oto Terça-feira 3 121

primeircs Que ele aceitou ã Jllão Jã ~ NãD havia outro meio de

enfrenta,' ~quilo, e tinha que sair. Então, este é o mesmo

Exérci,to. Hão Quero com isso atacar ••• Quero dizer a Vo<;sas

Excelências, Sr. Presidente e 5rs •. Deputados', que disse bem

o Deputado D'Ornellas que o Exército ainda ri o Exercito de

Osório, o Exercito de CHias - por que não dizer tambem - de

seus patronos todos, do patrono da minha Arma. que conlbateu

fazia lã na pa1"t~ financeira, seria posslvel que hoje eu e!

tivesse ai na execr~ção pub~ica: "Foi mau diretor, demiti 

MOS. Por isso não tem nada que vir falar da bomba ll
• No mini

FtI0, eu tive que assumir a atitude que assumi, demitido um

mês antes. piHa qu e meu nome não fi ca sse cnvo 1vi do no ca so

da bomba. Ninguém ia saber que eu havia sido demitido antes

... o Coronel Dickson estava lã, a contragosto. só fui para

lã depois de muita insistência de um f'omigo e por prazo lirnl

tado. saria na assemb1eia geral que seria justamente no,dia

da explosão da bomba. E me demitira.m um mês antes. o que me

forçou a, quieto em casa - nio vi nem o programa de televi

são que noticiou o caso da bomba - começar receber funcioná. -

tipo de formação, de personalidade, estar saindo por~

punciando coisas •. Então, o que tive que fazer? Convoquel

as agencias de noticia, não os jornais, porque são as agên

cias de notici~s que distribuem para os jornais, e disse:

"Olha, eu via a coisa assim. Aqui estão as comprovações, em

cima da mesa .'1 E me sujeitei às perguntas que me foram fei~

tas. Tenho tudo gravado. Então, denunciei aquele inquerito.

Excelências, sõ eu que sou assim? Mas, nio ~ O que eu t~

nho recebido de corresptlndência de colegas meus, de coro-

neis do Estado-Maior querendo fazer guarda na minha casa ~En

tão, isso ~ o exercito tal1lbem. Jamais penseM, não quero ci

tar, mas neste fato fui envolvido e assumi de público. Fui

ã auditor-ia, Dão tinha datilógrafa. não. Tive que vender um

apartamento que construia. Contratei civis para trabalharem

comigo, para colherem dados. Eu r.edigi ã mão, ao lado da m,!

rios e elementos da imprensa, no meu modesto apartamento,lã

eln "iterói, dois, três, quatro por dia. Eles iam lã, não

lhes dava informações. Havia um elemento da segurança lá.

-Quem trouxe este homem para cá ?""Foi o tal de coronel '~no.!!

de e que ele mora?" Iam lã. Então. sem querer, comecei a t.Q.

mar conhecimento dos fatos. E me trazia a imprensa."Aquele

pedaço de porta -naquela farsa disseram que foi embaixo.que

não acharam um pedaço - a imprensa o achou e o levou para

minha casa. Eu o levei ao auditor. E agora, depois do inqu~

rito pronto? E agora? Um comunista botou a bomba emba ixo?

Não, a bomba estava no colo. Está aqui a parte da porta que

faltava, eu entreguei ao auditor. Com o maior respeito que

sempre temos pela Justiça ••• Eu, como jovem oficial, tremia

qua.ndo ia ter que ser juiz num Conselho de Auditoria~

tar. Nesta vez, eu entrei e via tremer o auditor, via tre

mer a outra figura covarde - não o auditor, o auditor não

foi covarde - de covardia diante da' pressão que recebia. En.
tão, que a bomba explodiu em baixo, por dados do Instituto

Medigo Legal, quando eu levei uma fotografia que me foi re

passada - e eu tenho e mostrei - do Instituto Médico Legal,

que dizia que a genitá1ia não estava atingida ••• Estava todo

o peito do homem, apareciam esses dois tendões da coxa, dos

muscu10s internos. Huma seq~encia grande de fatos como es

te; ocorreu o1.resultado/de um inquérito. que estarreceu

Nação. Quando veio~ eu fui ao auditor e disse: UMas como,el

tão a,qui os fatos, indiscutiveis ~ Estão aqui fotografias,

documentos, laudos do Instituto Médico Legal, e o senhor a

ceita esse inquérito? "Eu vou deyolver. u Devolvi o inquêrl

to. Foi devolvido e voltou também ••• Não sei, nutica vi este

processamento judicial, devolve e torna a devolver. Então

houve um apelo ao meu espírito de corpo. tu cheguei a pen

sar: nSerã que não tenho esplrito de corpo?" Mas minho con!

ciencia, depois de uma fase de dúvida, disse: uVocê tem. VE!.

cê tem algo mais que o espírito de corpo também. Algo mais~'

Li reli, Eu tenho disso aqui tudo. Então, convenci-me

de qu~ não havia .incompatibilidade com o verdadeiro espíri-

to de corpo, com os deveres que citei aqui, da "ética mili 

tar, do valor militar. Então, o que fiz? Ainda estã ilqui

•um jornalista que esteve tia minha casa. Parti para uma ati

tude ••• Desde aquela epoca. foi a primeira minha em piibli

Caí a segunda está sendo aqui. Não vejo por que, com o meu

O SR. PRESIIJENTE (Deputado Alencar Furt~

V.txa. tem um minuto para concluir sua questão de ordem.

O SR. OEPUTADO SEBASTl~O CURIG .. Muito obrig!

do. E a todo o tempo em que fui ce~ceado ?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

.vamos prossegui r os traba lhos .••

O SR. DEPUTADO SEBASTIIiD CURIa - Um movimento

te.

do o nos!;o respeito. O nobre Depu·tado Jacques D10rnellas per.
tenceu a grupos políticos, razão pela. qual foi demitido do

Exercito no dia 6 'de outubro de 1964.

(Aparteante nio identificado) - Isso não

questão de ordem.

O SR. DEPUTADO SEBASTIl\O CURIõ - t questão de

ordem. Estou levantando posições pol1ticas que estou obser

vando dentro ..•

O SR. DEPUTAOO JACQUES D'ORNEtLAS • Absoluta-

comunista a que V.Exa. pertenceu.

ra, V.txa. dissertou. Pediria a V.Exa .• mais uma vez, para

do. Fundamenta-se. resumindo, no seguinte: a coisa está se

dirigindo para lutas ideolõgicas dentro desta CPI. Então.v!

mo.:> citar o fato. jã com a corage-m do Coronel Dickson, que

conheço hã muito tempo, com o seu posicionamento ideológico

e com. o meu também, que não nego a ninguém. O nobre Deputa

do Jacques D'Ornellas levantou um enxovalhamento do Exêrci~

to que não existiu e não existe. P~r que o lIRelatôrio SarJ!

va 11 não foi mostrado ao Coronel Dickson, já que o Coronel

Saraiva e tão amigo do Coronel Dickson ? Porque o I' Relató

rio Saraiva" não existe. Existe um telex.

O SR. DEPOENTE (Dickson Malges GNel) - Um t~

1cx e uma informação.

O SR. DEPUTAOO SEBASTIlio CURIG - V.Sa. disse

que leu um telex. V.Sa. declarou ••• A coisa estã partindoPl

ra o campo ideológico. O nobre Deputado Jacques O'Ornellas:

Perl8ita-me, Sr. Deputado. Já disse. reiteradamente. que não

tumultuaremos os trabalhos desta CPI, nem serao seus Oeput~

dos cerceados. Peço, ~orem, a V.Exas. que, ao suscitarem a

queçtão de ordem, o façam propondo-a, sugerindo-a. Ate ago ...

D SR. PRESIOENTE (Deputado Alencar Furtado) -

O SR. DEPUTAOO SEBASTIlio CURIG - Não. r pro,.!!

dente. Estou citando que a CPI estã-s.e dirigindo para ..•

'., (Apartes paralelos -- fora do microfone - ini.!!

tel igTveis).

foi demitido do Exercito em 6 de outubro de 1964 por~

cipação em grupos poHticos antagônicos aos interesses do

povo naciona 1.

(Aparteante não identificado) - Sr. Presiden

te, peço a palavra para contraditar.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Não. No momento .••

O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO CURIei - Estou 1eva n-

t

(Aparteante não identificado) - Isso €i absol,!!.

tamenta improcedente.

os grupos.

mente. Isso e por conta de V.Exa·•

O'·SR. DEPUTAOD SEBASTIlio CURIG • Posso citar

ta ndo uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

., .está com a palavra o Dep~tado 5eba~tião Curiõ. Padiria ~
penas a V.Exa. que formulasse sua questão de ordem.

O SR. DEPUTADO SEBASTIKO CURIO - Muito obrig~

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Há ci nco minutos desti nados ã questão de ordem de V.~

O SR. DEPUTADO SEBASTIlio CURIG - Ainda me reo!.

tam três minutos.

(Aparteante não identificado - Intcrvençã0i!!

ra do microfone - InaudTvel ~

O SR. DEPUTADO SEBASTIJW CURIõ - V,Exa .me peL

mite continuar? (-me dado o direito de continuar?

D SR. DEPUTADD JACQUES DORNEttAS - Honrosame.!!

encerrar sua intervenção e que, objetivamente, apresentasse

sua questão de ordem.

O SR. DEPUTADO SEBASTIKo CURIt1 - Pois não, n.Q.

bre Presidente. Vou formular minha questão de ordem no fi

'nal. se V.Exil. me permite. Estou conduzindo o raciocinio.

di gno Ofi cileira seria enxovalha.do. O nobre depoente

contra a participação do nobre Deputado Jacques D' Ot'nel1as,

com todo o respeito, dizendo que o Exército brasileiro foi

enxovalhado. Absolutamente~ Os fatos estão sendo desviados,

porqu~ o que foi citado pelo nobre Deputado Jacques O 'Ornei

las nada tem a ver com divida externa. Permita-me V.Exa .dei

car Hse protesto. Não sei de que maneira o Exercito brasi-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra. para uma questão de ordem, ao Sr. D~

do Sebastião Curiõ.

O SR. DEPUTADO SE~ASTI1\O CURIO - Gostaria ini

cialmente de elogiar o comportamento, a coragem do Coronel

Dickson. Aliás. isso não e novidade, porque eu o conheço há

muito tempo e sei que S .Sa. sempre teve um comportamento fi!

me e coerente com as suas convicções. Mas, Sr. Presidente.

Srs. Deputados, meu pedido de uma questão de ordem ou pela

ordem e relacionado com a intervenção do nobre Deputado Ja.f

ques D'Orl1ellas. S.Exa. mencionou que o Exercito brasileiro

foi enxovalhado, com euforia muito grande. e até o nobre d!:,

poente o contestou, dizendo que o Exercito brasileiro não

brigado, coronel. Estou satisfeito. Sr. Presidente.

lã nas plagas gaúchas, e o Exercito do Barão de Bat~vi.- E.§.

te ainda e o Exército. O Exército não tem Muito ti ver com

isso, não. A corporação não tem muito a ver com esses fa-

tos. Nela também pulsa. como em V.Exas •• este des':jo de ver

as coisas finalmente esclarecidas, para que não ,·,~tem dúvi

al do Exercito brasileiro, e eu sou testemunha diSSO~

muito modestamente, sou um Oficial do Exercito brasileiro,

da reserva, e V.El<a., nobre Deputado Jacques D10rnela5, ta!!!

bem pertenceu ao Exercito brasileiro,

O SR. DEPUTADD JACQUES D'DRNEttAS· Pertenço

ainda, Deputado.

D SR. DEPUTADO SEBASTIM CURIG - Pertence. na

os indefesos? Estã bem, se fizessem comigo, os meus filhos

iam ving~r-me, os meus colegas militare~ mesmo. O que não

fazem com aqueles inermes, aqueles pobres coitados que a-

frontam essa malta? Não estou dizendo que a malta seja

Exercito. absolutamente. Esses elementos enquistados. e não

e preciso procurar quais são. Esta a palavra que daria, Sr.

Presidente. em resposta ao nobre Deputado.

dos. Por exemplo, da atitude do General Frota a meu ve~

resta dúvida. Nunca tive nada com este chefe. Só na reserva

nos encontramos, e nos respeitamos naquilo em que trabalha-'

mos juntos, que e aqui o problema do !.f..f!.i..!:! Saraiva.Então,

fi: preciso tornar claro, e preciso separar o joio do trigo.

Há algumas ovelhas que poderão botar o rebanho a perder,

ta lvez jâ estejam botando o rebanho a perder. Então, é pre

éiso assumir atitudes. Atitudes como a de V.Exa.,atitudes

como a do Congresso, desta Câmara, ao ter a coragem de, ne,2.

ta C~missão, discutir se se en1quadra ou não o caso do RIO

CENtRO - parece que a idéia do~inante e a de que se enqua

dra - de mexer. de abalar fatos como esse ••• Mas não e con

tra o Governo. para derrubar o Governo. t para o bem do pr.§.

prio Governo. No próprio Governo. hã de haver elementos e!!

quistados com essa ideologia ter~ível do mal. Eu tive amea

ças. Guardo as ameaças escritas que tive, telefonemas, uma

tentativa de seqilestro da minha esposa. Olha, eu não sou

llfrouxo". Se tentaram fazer isso comigo, o que não faz.em ccJ11

o SR. DEPUTADO JACQUES DI ORNELLAS - Muito

reserva. O que quero deixar claro nesta CPI e que me parece

Que estã surgindo assim um certo revanchismo e uma luta, vE

mos dizer, de grupos politicos. que nada tem a ver com a dI

vida externa ~ Com todo o respeito aJ nobre depoente, por

quem tenho admiração e respeito e que conheço hã muitos a

nos. S.Sa. diz que nunca participou de grupos polltico~.Mas

S.Sa. mesmo disse que era ligado ao General Euler, que foi

candidato ã Presidência da República pela Oposição, com to-

foi enxovalhado. Sr. Presidente, o que me parece. a mim. que

não sou membro desta CPI, mas aqu~ estou para dar um pouco,

modestamente, da minha contribuição, para que todos ~ eS:>êS

fatos sejam esclarecidos ••• Meu comportamento ti o mesmo na

CPI da CAPEM I , onde tenho procurado esclarecer todos os fa

tos, contribuir para o esclarecimento de todos os fatos. E,2.

ta a minha modesta contribuição. Não estamos aqui para obs

truir, nem pilra botar pilnos quentes em quem quer que seja.

Agora, permita-me V.Exa •• nobre Presidente. o meu protesto

ossa do auditor, os meus documentos - diz ele que foram
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Presidente.

o SR. DEPUTADO SEBASTIliO CURI6 - Se me permi-

o SR. DEPUTADO SEBASTIKo CURI~ - Minha ques-

(Aparteante não identificado) - Tudo bem, Sr.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -lIas

que têm a função d~ obter o sim ou o não do Ministro.~

sai o sim sem que se pague um serviço. urna comissão de pre!

tação de !>erviços a esse assessor que tem uma empresa de a!

sessoria. E como i feita essa operação. hoje - isto aqui.

internamente? A pessoa recebe uma comissão. registra-a na

sua empresa por serviços prestados. às vezes, ate como se

fosse para a realização de um projeto que. na verdade.

feito pela própria empresa - uma proporção que pode ser 5,

6% do valor da operação que se paga ã empresa que. por seu

turno. com esses recursos. compra titulos, letras de câmbio

e outros. e os paSsa às mãos da alta autoridade. Houve até

uma alta autoridade outro dia que ficou muito brava porque

ficou com titulos da Coroa-Brastel na mão. Isso nle foi dito

por um empresário. hâ dez dia5- Se o Ministro Antônio Del

fim Netto quiser saber, trago ã ~ua frente o empresário. p~

ra saber como são feitas as coisas. se ele disser que não

são assim. Serã que o Presid"'nte. General João Baptista de

Figueiredo. estã convencido de que esta e a natureza normal

do mundo dos negócios sempre que se precisa pagar uma coisa,

mas que ê melhor a opinião pública não saber? Parece-me (J.e

o Presidente foi convencido pelo então Embaixador. hoje Mi

nistro, de que este e o procedimento normal. assim como

normal. durante a call1panha eleitoral da ARENA e do PDS - o

Ministro Delfim Netto. que foi o coordenador da campanha e

leitoral da ARENA em 1978, fOm São Paulo - passar a .-bandeja

entre homens de negócios que se relacionar.1 com o Governo e

obter contribuições em coqueteis. ãs seis c meia da tarde.

em São Paulo. como aconteceu de fato. da ordem de quinhen-

tos mil, um milhão de cruzeiros, naquela epoca. o que~

riam hoje valores muito altos. Ali todos estavam contribui!!,

do para a campanha da ARENA. e era S.Exa. quem prom~via

coquetel. Isso me foi dito pelos que contr1buiram pa ra

campanha. Claro que. depois. as facilidades nos negócios cem

o Governo são mais fáceis. Mas tudo isso sustenta o Poder.

foi como chegou ã opinião publica. digamos. pelos ~

de Brasilia e pelas manchetes da manhã seguinte. embora quem

lesse com cuidado "O Estado de S.Paulo ll e tantos outros jo!.

nais tivesse a noção clara do que aconteceu. Por que serã

que o Presidente João Baptista de Figueiredo não se preocu

pou em esclarecer inteiramente esses fatos que agora. pelo

seu depoimento. precisam ser esclarecidos ã opinião publi

ca, a cada brasileiro? O Ministro Delfim Netto não pode fi

car uma hora sequer na sua cadeira sem esclarecer complet!,.

mente esses fatos. e não por uma nota da Secretaria do Pla

nejamento ã imprensa nada dizendo. como o fez no prôprio di

a do depoimento do Cel. Raimundo Saraiva Martins. Ele preci

sarã esclarecer os fatos em profund.idade. Por que serã que

o Presidenta Figueiredo. também militar. Chefe hoje das Fo.!:.

ças Armadas, não tem a preocupação de esclarecer inteiram!!!!,

te Q assunto? serão Cel. Dickson- Melges Grael. que ele es

tá convencido de alguma ideologia que o Deputado Sebastião

Curiõ defende. de que essas coisas são naturais, normais

si!;tema econômico em que vivemos? Parece - e gostaria de

ouvir pessoalmente do Ministro Delfim Netto - qU!! S.Exa. e!,

tá considl:!rando normal hã muito tempo que para cada oper,!

ção de negócios haja alguma comissão paga. por exel'!lplo.ãqu~

les que fazem uma especie de relações publicas entre o ban

co que realiza o negôcio e a própria autoridade. Tenho tido

conhecimento de que para se realizar um negócio junto ao G,!!.

verno hoje. seja uma compra. uma venda. uma operação de fi

nanciamento. há necessidade de se passar por um assessor ou

por uma empresa de assessoria, na verdade algumas pessoas

ta-feira passada divulgada para todo o Brasil. A TV-Globo.

hoje, ficou pouco aqui também, mas .estã presente, felizmen

te. D1ga isto dada ti importância da TV-Globo para informar

a opinião pública. Acredito que o trabalho dos jornalist1l.s

que têm levado a serio, em profun di d ade. esta Comissão. ir.ã

contribuir para que a verdade seja levada ate o final e di

vulgada ã opinião publica.

(Aparteant~ não identificado) - O Saraiva não

hoje - o Poder ontem da ARENA, hoje do POSo f: capaz de

Presidente Figueiredo estar imbuido de que tudo isso e nor

mal. pelo diãlogo continuo que tem com o Ministro Antônio

Delfim Netto. sõ que isso não i ainda esclarecido inteira -

inocentou.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLl~

que raz.ão. na sua opinião, o Presidente João Baptista de Fi

gueiredo. de posse de .todas essas informações aqui relata

das, como Chefe do Serviço Nacional de Informações. não ch!,

gou a tomar nenhuma atitude pública. ou até" mesmo interna

ao sistema. no sentido de esclarecer inteiramente a todos

os que souberam desses fatos - que eram do seu conhecimen

to. Ele sabia que o Cel. Raimundo Saraiva Martins sabia dos

fatos de que V.Sa. tinha co.nhecimento, através do Ministro

Frota. ele deveria saber. ao Gal. Fiüza de Castro e Fritz

Azevedo Manso. Por que ele não se preocupou em escla recer a

real inocência ou culpa do Embaixador. hoje Ministro. Antô

nio Delfim Netto. pelo menos para essas pessoas que soube ~

ramo Agora. na verdade. S.Exa ••precisa esclarecer a opinião

publica nacional. Amanhã não serã poss1vel novamente a TV

Globo mostrar a manchete do IIJornal de Brasilia ll ou do "Co:!:

reio Braziliense", dizendo. às sete· horas da manhã do dia

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não

t'enho conhecimento di sso.

ria havido.

O SR.' DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - T~

Netto envolvido.

que a pessoa que teria recebido certa vez comissão em bene-

mesmo por outra forma?

SR. DEPOENTE (Oickson Helges Grael) ~Tambem

não. estou sabendo agora que havia um parente do Sr. Delfim

O SR. DEPUTADO EOUARQD MATARAZZO SUPLICY - Ou

SR. OEPOENTE (Dickson Melges Grael) ~ Não

tenho nenhuma informação a respeito. Sou leitor do "O Esta

do de S.Paulo" esporadicamente. Sempre que na-manchete há

algo que me interesse eu o compro. mas confesso que também

não tomei conhecimento de$sa reportagem.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -rol
go em ter esta noticia. V.Sa. teria ideia ou informação de

ficio do Embaixador Antônio Delfim Netto seria parente do

Embaixador. conforme informação que foi veiculada por cor

respondente do jornal "O Estado de S.Paulo". em Paris,

Realle Junior.

posseo;so, porque mostrei a ele il carta em que lhe clava co

nheciJl1l!'nto do que se pãssava. No entanto. acho que o cl ima

já e bem melhor. Não recebi nada, nem creio que o receba. [

forço~o reconhecer. de certa forma, que a nossa reação no

RIOCENTRO tenha contribuido para o castigo sofrido por quem

eu disse claramente - não estou fazendo nenhuma .revelação

nova. disse depublico por quem foi colocar a bombo.! com pro

pósitos inconfessáveis, os dra.gões dos jornais nas nQ~

oficiais. e cada qual. ã sua maneira. vem contribuindo. Há:

muito o que fazer. ainda. Acredito que por tudo isso o anlbi

ente já e melhor. Dentro daquele mesmo clima teria recebido

ameaças, sim. Minha esposa sofreu um atentado. urna tentativa.

de seqüestro ou uma intimidação. Acho. então. que já melho

rou um pouco o ambiente.

divida externa. Todos podemos perceber qut:' a operação.

tentado no RIOCENTRO. correspondeu a uma tentativa de fe-

char o sistema. para que não houvesse democracia neste P~

15, para que não se pudesse -chegar a tempos em que uma Co

missão Parlamentar de Inquérito estivesse indagando ques

tões tais como a natureza da d1vida externa, das operações

irregulares que aconteceram e que precisam ser investigadas

ate o fim. V.Sa. ja recebeu diversas ameaças, emagreceu se

te quilos por ocasião daquele episôdio das apurações. Menci

onou que não foi promovido a General. assim como o Cel. Sa

raiva. provavelmente por razõ~s relacionadas ã sua disposi

ção em levar ate o fim o que acredita ser o mais correto na

sua obrigação de militar. Gostaria de perguntar-lhe se nes

tes últimos dias. desde que se anunciou que viria depor ne!

ta CPI. recebeu, de forma direta ou indireta, qualquer tipo

de ameaça com respeito ao que iria falar aqui hoje.

O SR. DEPOENTE (Dic.kson Helges Grael) -Sr.Pr~

si dente, acho que já há algo melhor no clima que se respira

neste Pais. hã muito por fazer. Dentro do clima que vivi na

epoca do RIOCENTRO. em que procuraram assacar as maiores i!!,

dignidades contra a honra da minha inclita fam11ia por car

tas ilnônimas. o que não Ville nada. a ponto de - dois filhos

estava. no exterior - um que se encontrava no Brasil ficar

seguinte. que IIS ara iva inocenta. Delfim ll
- manchete de quin-

muitasdirüção. porque! !::':!não vamos ,ter que citar tambem

(Aparteante não id.entificado) - Sr. Presiden

te, eu havia pedido a palavra para contraditar.

coisas aqui. E. urna questão de ideologia. e uma questão de

princípios. como do Deputado Jacques D' Ornel1as, que perte,!!.

ceu a um grupo antagõnico. S.Exa. foi excluído do Exercito.

justamente por pertencer' a um grupo polTtico comunista. que

não interessa aos destinos do nosso Pais. Era essa a ques-:

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ~

Tem a palavra o nobre Deputado Eduardo Hatarazzo Suplicy.

O SR. OEPUTADD EDU~ROO MATARAZZO SUPLICY -Qu~

ria tambem cumprimentar, pela extraordinária coragem, o Co

ronel Dickson Melges Grael. Posso dizer que não conhe.;o mui

tos militares proximamente. mas V.Sa. hoje valorizou muito

a prôpri,a imagem das Forças Armadas para este representante

do povo. fez-me acreditar que hâ no seio das Forçtis Armadas

brasileiras um sentimento que ê muito próximo do que conhe

ço. que tambem ê do próprio povo brasileiro. Felizmente. vi

na sua pessoa um brasileiro como a maioria dos que conheço.

com objetivos semelhantes. Foi muito importante que. ao re~

ponder a pergunta do Deputado JacqlIes D'Ornellas. tenha me!!,

cionado que a questão do. RIOCENTRD está relacionada com

tão de ordem e a seg~inte: as coisas estão sendo conduzidas

não pela CPI, mas por determinados membros da CPI. para

campo ideológico, para tentar enxovalhar companheiros que

são dignos. honrados e honestos dentro do Exercito. E são

suposições. porque até agora. como V.Exa. bem disse. não t!

mos fatos que comprovem estas suposições. O que foi dito p!

lo Coronel Saraiva ao Coronel Dickson são informações pre~

tadas lIuma garagem. Cllmo S.Exa. disse, na salda do gabinete,

e não existe nenhum documento que comprove isso. Concluindo

minha questão de ordclt. que os fatos não se conduzam nessa

~e V.Exa., faltam-me dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

••• ê o apelo que faço a todos. Peço a V.Exa. que promova a

sua questão de ordem. propondo-a.

tão de ordem. Peço que as coisas ·não se conduzam ness~

ção, porque senão seremos obrigados a relatar muitos fatos

aqui. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Quero aproveitar a oportunidade para responder ã questão

suscitada por V.Exa. Em primeiro lugar. V.Exa. estaria

pnticar uma injustiça contra esta CPI. quando a caracteri

za ideologicamente na sua investigação. Não tem sido.

serã este o propósito. Ternos a intenção e o dever de apurar

os fatos objetos da constituição desta CPI. e isto faremos·

com a máxima impessoalidade e isenção. mas com o máximo in

teresse de servir a esta Nação. Em segundo lugar. hã vârios

pronunciôlJlentos regiStrados no Serviço de Som e no Serviço

de Taquigrafia desta Casa dJndo conta da altura em que os i

lustres membros desta Comissão situam não apenas o Exercito

brasileiro. mas as Forças Armadas do Brasil. Situam-nas no

podiuM Ilaior da sua consideração e do seu conceito. r~ão vi

por parte de nenhum Sr. Deputado nada que possa levar

conduzir V.Exa. a esta conclusão objeto da sua questão de

ordem. porque reiteradamente, repetidamente. o que se tem

dito é e. termos de louvar o comportamento e o patriotismo

das corporaç5es militares. O terceiro ponto da sua questão

de ordem diz respeito ã inexistência de documentos comprob!.

tõrios dessas acusações. Quero dizer a V.Exa. que isto c um

inquerito, e num inquerito os indicias são acolhidos. sejam

ou não veementes. Os relatos. os testemunhos. a prova test~

lIlunhal tambem ê prova. e temos também elementos documentais

de alguma s dessa s acusações. recol hi dos parti cula rmente

oficialmente. Creio que com isso procurei responderã~

tões de ordem levantadas por V.Exa. Concedo a palavra ao Dft.

putado Eduardo Matarazzo Suplicy. para prosseguirmos os no~

sos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Pediria a V.Exa. que considerasse minhas palavras como suas

na resposta ã questão de ordem levantada pelo Deputado Se

bastião Curiô.
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o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY-Sim,

O SR. DEPUTADD EDISDN LOMo - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Não com o p:--ivilegio de lidero

O SR. OEPUrADD EDISON LOBKa - Não com o privi

legio de Lider. Segundo, fixou V.Exa. - e o fez muito bem,

com a minha aprovação,. inclusive - um tempo de cinco minu -

a.ntes de V.Exa. COMeçara contar o meu tempo, faria algumas

colocações. Em prillleiro lugar, o Deputado Jorge Arb~ge, re

almente. diante do que falou V.Exa: - e eu concordo - não

atuarã como Llder, llIas, siri:, com base na sua prerrogativa de

Vice-LTder. Ta_bem o Regi_ento es.tilbelece algumas prerroga

tivas •••

D SR. DEPUTADD EDISON LDB/iO Perfeito. G.l.

o SR. DE~OENTE (Dickson Melges Grael) -Sr.Pr~

sidente. 11 primeira se refere ao Gal.A1buquerque Lima e ao

Gil1. Euler Bentes. T@llJ ulRa antes dessa. não ê ?

Albuquerque Lima e Ga 1. Eul er Bentes.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Muito

bem. São doi!> Oficiais-Generais com quem nunca servi. Eu ti

nha dito aqUi) no inIcio, que só falei com o Gal. Euler Bel!.

tes uma vez. na sua despedida do Exército. Se não me enga

no, est.ava li também o Gal. Figueiredo. Depois. quando fui

levar uma documentação que resumia o nosso propósito. que

deveria. dentro da sociedade militar, refletir também a Na

ção, já que não se pode ter um candidato civil, que e o~

gostariamos. não podTamos influir, mas e o que gostarlamos

que houvesse. Então. por que não dois mil itares ? Tenho es

sa documentação. que foi apresentada ao Ga1. Euler Bentes.

ã disposição de quem quiser examiná-la. Esta foi a segunda

vez. E. de 1 ã para cá) aprendi a respeitar esse homem.Qual!.

to ao Gal. Albuquerque Lima, não convivemos muito com ele

naquele-s seus momentos de maior -expressão - ele Ministro do

Interior. não me lembro se na SUDENE. DNOCS, um' negócio de!

ses, uma função dessas no Nordeste. Mas, justamente num mo

mento de crise ê que tenho uma primeira carta dele: No mo

mento de crise, de rebelião dos paraquedistas - que não foi

minha~ roas que eu assumi. senão ficaria o resto da minha vi

da explicando que não fui eu, então assumi. Se não tivesse

assumido no Riocentro. seria o Co.ronel da bomba do Riocen

tro. Então. recebi uma carta dele. de noite, quando ele

chav& que eu estava rebelando a questão eia descer com li Vi

la Militar - isso nem me passava - levada pelo Cel. Boaven

tura Cavalcanti, irmão do Sr. Costa· Cavalcanti. MiniStro.CQ.

meça assim:"Apesar de não o conhecer pess.oalmente .....Depois

fui visitá-lo para dizer que não era o meu propósito. Se aI

'Quem devia descer COlil a Vila. era o Cel. João Duque de Cas

ti)hos, não o Cel. Dickson. Enquanto eu tiver um chefe

for chefe) jamais rebelarei. Só rebela quem não 'tem chefe.

A partir dai. pela demonstração de respeito que recebi nes

ta carta, em seguida fui preso, porque não tiVeram coragem.

na época. de me prender incomunicável, depois de preso tl?~

formaram em inCOMunicabilidade, para ~ão exerc~r.meu ~omah

do: O prime'iro que foi me visitar foi o Comandante da~

Militar, Gal. João Duque de Castflho$, o segundo, o Gal. A~

fonso. E eu sou dos que não despreza", os amigos .nas horas

difíceis. A partir da; começllram os momentos dif;ceis do

Galo Afonso, e eu fiquei muito. amigo dele. Mesmo depois da

desgraça. os problemas financeiros que ele teve naquele gr!!,

po que me esqueci o nome agora, grupo grande que com;truiu

o R.io-Su1. continuei amigo dele. Então. são esses os meus

relacionamentos. Admirei muito o Ga1. Afonso nos contatos

que tive com ele. que começaram jã praticamente no fim da

crise que ele viveu, quando S.Sa. já entrava em desprest,

gio com relação ao Governo do qual ti nha sido Ministro .Qual!

to ao Gal. Euler Bentes. o contato e o que me referi. A par

pergunto a V .Exa.. se os cinco minutos dizem respeito às mi

nhas perguntas~ às perguntas dos Deputados. ou se às peT'gu.!!.

tas e às respostas. Embora oCel. Dickson seja muito preci<:õo

nas suas respostas, ele pode. teoricamente. leval~ duas ho

ras para responder ã primeira indagação. Então, entendo que

os cinco minutos são para as minhas indagações.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtad~

Respondo a V.Exa., assegurando que o depoente não obstruirá

o seu tempo. A Presidência 1evarã em consideração, como tem

levado ate agora, a importância das indagações formuladas.

Tem a palavra V.Exa.

Em primeiro 1uga ri o Cel. Dickson confessa que não testemu

nhou nada a respeito dos fatos aqui trazidos. Em segundo 19

gar. considera o Ministro Delfim Netto inte1igE!nte e dedic~

do ao trabalho. Pergunto ao C@l. Dick.son quais são as suas

ligações com o Gal. Albuquerque Lima, e explico por quê. No

Exêt'cito isto não e ~ecessãrio, mas tem acontecido. Os ofi

ciais se ligaJll - isso e normal, não hâ nenhuma critica nis

so - a determinados Generais, determinados grupos. As liga

ções caiores do Cel. Dickson eram com o Ga1. Albuquerque Li

ma e com o Genera 1 Eu1 er Bentes ?

O SR. DEPUTADD EDISON LDB/iO - Muito obrigado.

disse

Apena s

repartição. E o meu ilustre Deputado e caro co1 ega

tos pa ra as i nqu i ri ções. Estou subordi na do a e1 e •

agradeço a5 res.postas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Queria. atendendo a uma solicitação do Deputado Edison Lo-

bão. que nesta oportunidade estã representando a Lidera~

do POS, em verdade reconhecer a S .Exa. o di reito de partici

par da inquiriçi'o, ate com ampar.os interpretativos do Regi

menta. Como Lider. E, neste caso, se o Deputado Jorge Arba

ge aparecer aqUi novamente para participar dos traba1hos,rio

será considerado para esta instrução como Lider. Uma vez

que V.Exa. está representando a Liderança. So nessa condi

çio ê que vou conceder a palavra a V .Exa. para esta inqui ri

ção.

formação do Cel. Sara iva. Foi c~m o conhecimento do meu Ge

neral de quatro estrelas. na epoca, Chefe do OEC. do ViCE! 

Chefe do OEC. também. Gal. Montanha. ambos meus amigos l so

bretudo na epoca. e numa. hora em que terminava o expediente.

O Cel. Saraiva e muito zeloso nessa parte. E eu tambem

sou, não tanto quanto e1e, mas ainda me permito uma 1ibera

lidade. Eu tinha lido aqui que era no dia 13 de· fevereiro.

às 17h30m. no gabinete do coordenador da assessoria. Eu co

ordenava todos os assessores. era o Coronel mais antigo da

que eu teria dito que não pertencia. a grupo pol1tico. O te

ma e um pouco generico. Eu não disse isso. Eu tinha dito a

qui que nunca tinha estado em Gabinete de Ministro. Mas não

há pClr que se queixar. Não. Estive na Presidência da Repú 

blic1\, fui Ajudante-de-Ordens de Juarez Távora. estive com

Cafe FiJho, estive no EMFA. Quanto a grupos pol1ticos. nes~

sa efervescência da politica. no que ela tem de i nstitucio~

nal, nio tenho lIle fixado em um partido. Mas vejo.até a hip~

tese de. um dia. filiar~me a um dos partidos. Não me senti~

ria com pejo de me filial" a Ulll grupo politico, no sentido

partidário. Na verdade. com o Gal. Euler eu me engajei no!;

quadros da Oposição. Não me filiei, mas me engajei de corpo

e alma~ porque era aquilo que eu anelava. que eu quaria na

quela oportunidade. E estou convencido - posso estar errado

- eu e meus companheiros estãvamos convencidos de que tinhi.

mos, no momento, só duas opções: uma era continuar uma coi~

sa, por mais respeitáveis que fossem as figuras, e a do Hr:==
nistro do Exército o era~ pelo menos, era meu amigo. ainda

que não o fosse, não o declinaria, meu amigo pessoal, o Ge

neral Bethlem quis me dar mais uma oportunidade que não pu

de aceitar. E ele mandou me dizer: "Não quero passar a Pas

ta sem promovê-lo." E o fez pelo Chefe do CIEX - V.Exa. co-

. nhece bem - o General Boscácio Guedes.IO intermediário foi

o Coronel Galdilei, também do Centro de Informações. Então,

notem bem, eu me engajei. sim. E era com o MOB. Só não fui

levar a decisão do Gal •• Euler ao Presidente Ulysses. primei

ro, porque não gosto. Não sou muito desembaraçado para esse

tipo de contatos_ E mesmo porque nos. militares. entre as

nossas vulnerabi1idades, temos uma: se entrarmos no campo

politico e aparecer um Coronel mais antigo. um General,

ele que faz. porque isto ê nossa formação, e e melhor que

seja assim. Porque, ai de uma guerra se não fosse assim~' Eu

sou mais forte. sou mais inteligente. passo o General para

trãs. "Então. Sanera J Hugo de Abreu. o senhor é quem deve

1evar. 1I Ele disse que era eu. Mas eu lhe disse: llE o se-

nhor." Então eu lIe engajei. Rio nUIl grupo, num partido poli

tico, não me filiei, Ilas ajudei. fiz tudo. votei para que

fosse el eito. Entio. era ••••• (restante inaudive1).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Está encerra do ?

mente ã opinião pública. E eu pergunto a V.Sa.:por que serã

que o Presidente João Figueiredo. que soube disso muito bem

ã época dos acontecimentos, ainda não se incomodou em escl~

recê~los ã opinião pública e ate mesmo em inocentar aquele

que ê. hoje, o seu principal Mini.stro; do Planejamento e da

Economia ?

A Comissão vai requisitar os documentos que forem necessã 

rios i investigação, inclusive este, junto ao Ministério do

Exercito.

estou levantando hipóteses. Será que não interp:,stlrá

própria Comissão? Tenho lido nos jornais que a comiss~

ti pretendendo solicitar de umil autoridade do Exercito có

pfa do documento. A ptoopôsito, agtoadeço as palavras do meu

colega, desculpem-me se eu não o havia reconhecido como co

lega, pois acho que envelheceu um pouco, aliás, envelhece 

'rnos igualmente. Mas eu queria lhe dizer que o segundo docu

mento existe. fi uma informação do próprio Cel. Saraiva. Eu

o li, não nesse primeiro, mas num outro contato. Ele disse

que mandou. Por isso eu disse de inicio: e uma informação o

nome que o Saraiva deu ao documento. Ele existe, sim. Quan-.

do S .Sa. veio aqui comprovou que foi recebido no Estado-Mal

or do Exército. O Cel. Saraiva nio deixará de comprovar tal

fato aqui. Então. Sr .• Deputado .realmente ê muito diflcil •

Não vejo por que eu tentaria elocubrar ao responder. A Co

missão está aqui instalada. Pretende. lJelos jornais - se

procedente - pedir ao Sr. Hinist;o do Exercito que envie i!!,

formações sobre esse documento. E eu disse, i nclusive, que

no Exercito não se perdem documentos importantes. Não.

próprio radiograma em si. o primeiro. tem um cerne do acon

tecimento. Acredito ate que ele at~nderã. t. o que acredito

pe10 que conheço da minha Força. Será que não é chegado

momento de se esclarecer isSO pelas proprias altas autorid!

des. de vez que, na verdade, isso saiu do Exercito, com

o SR. DI:POENTE (Oickson Melges Grael) - Sr.

Presidente, Sr. Deputado. realmente, e uma pergunta muito

difícil de ser respondida, sobretudo para quem dispõe nada

mais do que de relatos que me foralll passados. espontaneume.!).

te no primeiro ca!;o. e porque eu 0$ fui buscar no segundo

caso. Acredito que, tlllvez, tenha chegado o momento em que

as mais altas autoridades passem a se interessar, tanto

quanto nês. em que os fatos sejam esclarecidos. Por que não?

~ possive1. Que razões soriam alegadas, eu não seí: talvez

ra.zões de Estado, razões de pol1tica internacional já liga

das a endividamcnto. a crise entre fornecedores - n.ro sei

General Frota 1 S.E.xa. passou para um escalão maior, não e!

quecendo de que o Comandante Supremo das Forças Armadas e o

Presidente da República. para nãs milHares, e la que está

o Chefe. seja ele um General ou um civil. Lá est~ o Chefe

da corporação militar. Acho que vale a pena a Comissão pro~

seguir nos seus deveres e nos seus direitos. Não vale a~

na te~tar chegar lã ? Seri que não chegará 1 Sr.Presidente,

não sei se me ouviu há' pouca. 11 pelos jornais. no Rio, on

tem. que se intent1lva solicitar ao Sr. Ministro do Exercito

informações a respeito dessa documentação que teria entra 

do, se o Cel. Saraiva não contestar - e não vai contestar,

eu o conheço. e UM hOlltem de brio. nio vai contestar se isso

e verdade. Será que ~le nio vai responder 1

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -
, .

o SR. PEPOENTE (Dickson Me1ges Gr.e1) -Sr.Pr~

si dente, não sou dos que têm aedo de denuncia r. Nio gosto de

flze-lo aaiudulente. r:ão ae furto das verdadeiras oportuni

dldu. Mas sou. linda, dos que c....ie. que. mesmo dentro do

1111, pode ha ver uaa resul tante boa. Nio estou chamando o G.Q.

verno de .,U. Estou dizendo que. nessa resultante toda, com

tlnh coisa por esclarecer. seri que hão 'é chegado o momen

to de se co_eçar a esclarecer ? Nã~ será, por acaso. esta!

nfch.tiva de se dirigir ao Sr. Ministro., que poderá transf!

rir pãra UIl. orgão lU.is alto? Porque na gestão anterior

dele·, ou de duas anteriores ã dele. esse fato já tinha sido

levado para escalões mais altos, e o foi. O Gal. Frota

disse e vai comprovar aqui. t a minha palavra. Aproveitando

li oportunidade a inda - se me permfte, Sr. Presidente - do

. _eu caro colega, Cel. Curiõ. ele disse. primeiro. que a. in

formação do Cel. Saraiva existe, eu li aqui. quando chegou

ele verificou. Veio ate em envelope lacrado, dizia e1e.~

111.0. aliás, ê de praxe. Não foi na garagem que recebi a in-
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te isto?

o SR. DEPUTADO ED I SON LOBKo ~ O Emba i xa do r em

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) -V .Exa.

. está pergunta ndo •••

estâ lembrado? Então. há a imagem de que eu estive junto

Talvez, se eu estivesse junto com o Gal. Afonso. há- mais

Eu

que

outra

disseO SR. DEPUTADO EDISON LOB....O - V.So.

ções. mas quero adiantar que aqui não se tem feito

cai sa senão tirar concl usões apressadas.

que sempre que eu não lia fazia urna observação. acho

que .••

perguntando aos membros da Comis!>ão. Oescumpem.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grae1)

vou, então, reportar-me ao que li.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBM - Não pergunt~

to. Perguntei ao Depoente se falou isto. estou querendo que

lavra para umil questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem V.Exa. a pala.vra para uma questão de ordem.

O SR. DEPUTADO nJl:vIo BIERRENBACH - A questão

de ordem e a. seguinte: O Deputado Edison Lobão está induzi!!.

do as respost~s do Depoente. Está fazendo afirmações de que

o Oepoente disse coisas que não c{isse. O Depoente não di],

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O Depoente Qstá respondendo a V.Exa.

O SR. DEPUTMO FlJ\VIO BIERRE~BACH - Peço a p!!.

Mas em razão diss.o mesmo e que as minhas considerações são

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) -

O SR. DEPUTADO EDISON LOBA"o - Presidente. es-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Deputado, queria um instante. Há poucos instantes fiz che

gar ao conhecimento desta CPI o rigor processual que a ela

devemos emprestar. Aditei às minhas considerações o seguin

te: nenhuma conclusão deve ser feita por nenhum dos Srs. D!.

puta dos aos depoimentos aqui feitos. Por isto. esta Comi!

são terá a sua oportunidade própria para faze~lo. Então pe

diria que houvesse apenas as inquirições sem nenhum sentido

de conclusão maior.

ele confirme: Embaixada em Genebra, Embaixador em Genebra.

ta a indagação que eu queria fazer. Já estou satisfeito.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Desde

que devidamente solicitado ou que decidiram não o fazer.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBKo - Muito bem. Nós

não temos Embaixador em Genebra representando o Governo br~

sileiro "para os assuntos da Sulça. Temos mais de um Embll.ix~

dor. temos dois Embaixadores em Genebra cuidando de ques

tões de instituições internacionais. O nosso Embaixãdor re

presenta ndo o Governo do Brasil na Sulça está em Berna. Pri

meira imprecisão de V.Sa.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) Não

aceito. ~

lessem daqui para fr~ntf! para toda a Comissão.

O SR. PR[S!CENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pediria apenas a V .Exa. que cuidasse também do seu tempo.

O SR. DEPUTADO EDISON LoMo - Sr. Presidente.

Sr. Depoente, V.Sa. declarou que os empréstimos captados na

França para a Usina de lucurur foram da ordem de 6 bilhoes

de dólares e que. segundo consta, houve uma comis~ão de 6'%.

o que daria 60 mil dólares. Foi isto?

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel~
O SR. DEPUTADO EDISON LOB~O - Sr. Presidente.

o SR. DEPUTADO EDISON LoMo - Oxalá, elas va~

pertinentes.

Sr. Presidente, eu peço a V.Exa. que •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado) 

(Inaudive1. Fora do microfone.)

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Pois

não. Sr. Presidente. Vou, então, responder. Lembrem-se de

V.Exa. tem toda a razão. Vou ater-me, portanto. às indaga -

o SR. DEPUTADO EDISON LOBA:O - Eu não - .. estou

O SR. DEPUTADO EDISON LOBA"o - Sr. Presidente.

por acaso tem isto, não estou lendo aqui. Mas eu li. exata

mente o seguinte: "Consultado por telefone, o Coronel Léo

Etchegoyen. Adido na Suiça, - eu disse por telefone, SUlça

informou o mesmo ao Cel. Saraiva. que o Presidente do banco

sUlço - de um banco suiço. genericamente - daria todas as

informaç!ies ao Governo brasileiro atravês do seu Embaixador

em Genebra.. 11 Está' certo ?

peço a V.Exa. que intervenha, pois não posso continuar a .1\1

nha inquirição desta maneira. Os Srs. Deputados não me per

mitem.

de muito bom alvitre, como eu disse antes. talvez, adiantarr

do logo providências, pois já estava lã, foi isto. O que

ele me disse. e ele responderã por isto, não tenho dúvida

nenhuma, é que o Coronel disse: "Sim, parece-me que ê possI

vel, consultei aqui alguém ligado a banco e disse que é po.!

sivel. li Respondl ã sua pergunta, Sr. Deputado?

nosso Embaixador em Genebra isto seria possivel.

O SR. DEPOEIHE (Dickson Melges Grael) - Não.

Não foi isto que eu disse.

o SR. DEPDENTE (Dic'kson Melges 'Grael) - Foi.

O SR. DEPOENTE (Dic.kson Melges Grael) ~ Ainda

o SR. DEPUTADD EDISON LDBM - Nãn.

(lntervenção fora do microfone. Inaudivel)

O SR. DEPUTADO EDISON LODr\O ~ Sr. Presidente,

O SR. DEPUiADO EDISON LOB~O - Não respondeu.

Eu perguntei sobre a informação, então, que V .Sa .acrescenta

do Ce1. Et chegoyen. se a t ra ves do nosso Emba ixa do r V.Sa. d!

clarou isto •••

eu estou pergur.tando ao Sr. Depoente.

O SR. DEPOEliTE (Dickson Melgcs Gralll)~ Poi~

me responda. se puder. j
' Isso para complementar mais. para

esclarQcer mais ao nobre Deputado. conheço muito da sua at!!.

ação desde o tempo que morava aqui t continuo lendo os jor

nais de Brasilia alnda. Bem, ent~o eu criei um caso hipate

tico em que aquele caso. uma alta autoridade de um pals, em

função no exterior. tem um c(lchil o e recebe uma comi ssão de

negócios e aquilo e colocado - citei assim, palavras do Sa

raiva ~ .•• conta azul numerada em um banco ~ulço. "Se este

governo hipotético precisar apurar ~ quiser saber. Embaixa

dor. isto e pos!olvel ?" Ele disse assim: "lem mu ita gente

enganada. o Governo sUlço ê !Jm governo ético." Foram as pa

lavras dele. As testemunhas estão ai: o Nogueira, o Embaix~

dor da Suécia c o da SUlça, que nao estão mais aqui. Pergu..!!.

tei: "Como se processaria?" Ele falou: "Por exemplo~ se fo!

se o Brasil, o ministro do Exterior me chamaria. eu tomaria

uma providência aqui por mdlote ou por alguí'm que vai para

lã, ele me traz a informação. entrega-me e eu vou levar ao

Ministro do Exterior." Então, o que o Cel. Saraivaf~

O SR. DEPUTADO EDIS·ON LoMo - Se atraves do

não

o SR. DEPOENTE (Dickson Me1ges Grael)- Não,

. não. não. Eu vou repetir, mesmo sem consultar aqui as anot!

ções feitas na oportunidade. porque o nobre Deputado não e.!!.

tendeu direito, ou não ouviu bem naquela oportunidade. Eu.

disse. eu repeti. eu li o que o Cel. Saraiva disse. infor 

mau-me de um tel efonema dele para o Cel. Leo Etchegoyen ba~

tante claro. O Adido Mil itar na Suíça havia veriTicado

lhe informaram que pedido devidamente, parecia a ele. Etchg

goyen. que era posslvel, sim, verificar. E digo mais: eu.

peSsoalmente. tive uma oportunidade. aqui em Brasilia. pri

vava da amizade do Embaixador da Suécia. pois minha mulher

ê meia dinamarquesa, e pedi uma vez o acesso ao Embaixador

da Suiça - não queria revelar isto, mas não e demais. Foi

feito pequeno jantar lã e tive oportunidade de falar com o

Sr. Max: Feller. Embaixador da Sulça. Então fui lã, fiz

janta r, bota ram as senhoras de parte. foram para um ca nto o

Sr. EmbaiXAdor da Suíça. Sr. Max Feller. e tive a oportun!

dade. Tudo isto que eu vou falar aqui não vai precisar ser

conferido. porque o Cel. Saraiva ê um homem digno que assu

me as coisas que me disse. A minha dignidade tambem-está" ã

toda prova. Como V .Exa. aca ba de ouvi r a pa la vra do meu co

lega. se sou de um grupo polltico, não sou filiado, mas as

sumo. Hoje. a minha ideologia e de oposição mesmo. Então. o

meu caro Coronel tambem assume a situação, são duas~

soas assumidas. Tambem para isto terei um testemunho. do Sr.

Paulo Nogueira Batista, da CEMA. meu amigo. conterrâneo de

lã ••• "Por acaso. disse o Embaixador da Suiça, o senhor não

se zanga? Eu não consultei .11 Eu respondi: "Não, por acaso

e ate conterrâneo e gosto dele". Então fomos para um canto.

Talvez não fosse o caso. eu não quis trazer coisinhas meno-

res aqui, mas eu fui, pois sou de verificar as coisas. não

me contento ã toa, vou até o fim, persevero, cheguei e cri-

ei um seguinte caso hipotético para o Sr. Embaixador da Sul

ça. Disse-lhe eu: "'Jou criar um caso hipotetico e o senhor

dntambém, e~e teve a grande~a naquele fato. mais talvez

pressas? Quanto às minhas credenciais de democrata,

sempre fui UK1 democrata puro, tenho os meus pecildos: também,

mas as minhas credenciais de democrata estão aqui. V .Exa.

tempo, Deputado, a coisa teria sido um pouquinho diferente.

não pela importância da minha presença junto dele. porque

descobri que realmente o Gal. Afonso tinha mais gr,.1l;deld do

que eu na epoca. mais vivência pelo menos. Qua~do eu ach~

que ele tinha tudo na mão, e o Comandante da Vila Hilitdr

tir dai. freq'tlento a sua casa. o respeito muito. posso ass,!!

gurar que e um homem inteirament~ devotado. a contribuição

que ele pretende é hÚtórica. a partir daqui. pela sua for

mação. Inclusiva há uma granca testemunha aqui, quando eu

disse que duas vezes só eu tive esse desembaraço de vir

público. No do Riocentro. como não poderia deixar de ser, o

meu caro colega Sebastião Curiõ. no meU lugar. tenho a cer

teza de que faria o mesmo que eu fiz na minha situação.

o Sen1dor Saturnino Braga e com o ex-Deputado Rafáel de Al

meida Magalhães. todos da Oposição. o que revela uma nitida

tandencia sua para a Oposição. Isto não o desmerece, apf'nas

revela a sua tendência oposicionista. Bem. eu preciso agora

fazer-1h~ algumas indagações para determinar a precisão das

mesmas e, a partir delas. saber a importância do seu depoi

mento. Se.:l5 informações nâo são precisas. obviamente são

desimportantos. V.Sa. disse que uma autoridade früncesa a~

firma que houve depósitos na SUlça e que. se o Governo bra

sil ei ro, como governo, sol i cita sse i nformações a tra ves do

seu Embaixador em Genebra, esse Embaixador teria condições

de examinar nos bancos da Suíça eSSE! depósito. Foi exatame..!!.

houve essa de agora. e houve uma outra. a que eu não pude me

furtar também. Depois que o Gal. Hugo Abreu ~ 'ê histórico.

vai ser curto - levou aquela decisão para a ãrea que nos p!.

recia mais permeável, tinha dado uma certa abertura para u

ma aceitação da candidatura Euler Bentes. Quando lã foi le

\lado houve um grande protesto de outra área. que não conhe

~o bem. que na 'época era chamada de. autênticos. r;-: HDB. En

tâ:'o, correram ã minha cas~: "Você que inventou isso?~

não estão aceitando essa indicação." Falei: "Mas isso ê pr.Q.

blema do Gal. Euler Bentes. Eu sou um militar. estou na ati

Vil aqui. Não vou."Disseram assim: liMas não estão aceitando '1

que em todos os outros, de dizer: "Não, assim eu não quero

o poder. n Isso tudo eu tenho escrito e documentado pa ra finS

históricos e para quem tenha interesse. Sr. Presidente, era

o que eu tinha a dizer sobre isso.

o SR. DEPUTADO EDISON LoMo - Cel. Dickson.cQ.

nheci o Gal. Afonso e conheço o Gal.Euler Bentes, tenho pe

los dois a maior admiração. São dois Oficiais brilhantes •

competentes e honestos, como tantos outros Oficiais'; Gene

rais das Forças Armadas. Mas. esses Generais que ajudaram a

fazer a Revolução e que ficaram com<ela durante muito tem

po. depois se colocaram contra ela e se inscreveram nas ho§.

tes oposicionistas. V.Sa. diz também que as sua s 1iguções

pol1ticas são, ou foram. com o Senador Teotônio Vilella.com

E perguntaram: "Quem foi que inventou isso? Que venha agora

explicar." Foi assim que o conheci. na casa do Deputado Be-

. vilacqua. se não me engano. Fui lã, a1 inhavei às pressas u

mas folhas e comecei o nosso contato, caro colega de farda

despimos o verde. mas continuamos com a farda. Então: eu

disse: "Senhores, a minha primeira palavra é que realmente

tivemos a idéia". nosso grupo convenceu o homem. a propo~

ta foi apresentada. não ao Presidente do Partido. Deputado

Ulysses Guimarã~s. que tinha ido para a Bahia, mas ao Sena

dor Tancredo Neves e outros. que não me lembro agora. E es

tou prDnto a dizer porquê. Antes disso vamos nos identifi 

caro NeT:1 todos os senhoras são, como se costuma dizer do l~

do de cão comunistas il serviço de uma potência comunista e1

trangeira. nem todos nós somos gol pistas que vivemos. pen5a.!!

do apenas em denubar gov-ernos constituidos. Lã e cão bons

fados há. V.Exa está lembrado dessas falas que eu escrevi tis

Genebra. não. Pois não. se •••
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

o SR. DEPUTADO EDISON LDBA:o - Pa ra responder

questão de ordem, Sr. Presidente.

A PresidênciCi tem a tranqÜilidade de informar a esta CPI

o SR. PRESIDENTE (Deputado· Alencal" Furtado) 

Tem a palavra V.Sa.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não e
demais voltar a ler. Com o testemunho aqui do Sr. Presiden-

que V.Sa. mesmo e o Cel. Saraiva. a quem elogiou m~ito~

ram candidatos, deveriam ser promovidos a General. eram Ge

nerais certos. Foi a expressão usada por V.Sa.: Eram consi

dera dos Genera i 5: certos.

o favor.

D SR. DEPUTADO EDISON LOBÃO - V .Sa. teria de-

te.

nio so referiu a valores de financiamento ••.

em

portambelll aceitou, que promoverá a sua responsabilidade

que pode não ter tido a intenção, mas poderia eu cair

o SR. DEPUTADO EDISON LOBA'O - Então pergunto

se V.5a. com isso. pelo fato de ele não ter sido promovido,

considera o alto comando uma instituição que faz promoções

sem critério.

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel).

O SR. DEPUTADO EDISON l..OBA'O - Não e imperti 

nente. V.5a. diz ter sido ameaçado ,de seqUestro em sua famI

1 ia. sua esposa. etc.,o que ê uma atitude profundamente de

plorável. lamentável. Pergunto se chegou a determinar quem

eram os posslveis seqÜestradores: Se eram os terroristas ere

seqr.estraram desgraçadamente embaixadores deste Pais. E, fi

nal111ente. V.Sa.. disse aqui qu~ havia uma moça, uma senhori

ta. umil senhora, que pa rticipava dos entendimentos na Embai

xacla e nio soube precisar o nome. Depois, sugerido por um

membro da Comissão. verificou~se que se tratava da senhori N

ta ou senhora Marisa Tupinambã de Oliveira Campos.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grile1) - Ele ~

ra General certo. não ia dizer isso de mim.

armadilha e julgar daqui o alto comando. Quero assegurar 

lhe, Sr. Deputado. que fui ati surpreendido quando o último

Ministro da Guerra, a quem servi, mandou dizer-me que não

queria passar a Pasta sem me promover a General. Eu não me

considerava mais concorrente a General pelas posições que

Um instante, Sr. Deputado. essa pergunta final não foi obj~

to da resposta dele. Ele disse que não igno~r·ava os nomes.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBÁO - Muito bem,

tão não precisa responder a essa indagação. Concluo dhcndo

que V.Sa. elogiou aqui, inúmeras vezes, e seguramente esta

não vai negar. o Cel. Saraiva. Apenas quero dizer a ~

que o Cel. Saraiva está sob ameaça de processo desta Comis

são. o que parece uma dicotomia entre o seu conceito e o da

Comissão. Eram as indagações que tinha a fazer, Sr. Presi

dente.

o SR. PRE'SroEf{T~ (Deputado Alencar Furtado)

Antes de V.Sa. responder, Sr. Depoente, faço questão de es

clarecer esta ultima ponderação. O conceito do Cal. Saraiva

não estã em jogo nem em dúvida por esta comissão. O concei

to de S.Sa. aliás. foi realçado por vãrios dos Senhores me~

bros desta CPI, não se choca em nada com o que foi dito a

qui. com exaltação pelo Depoente. Mas quero afiançar a V.

Sa., como já assegurei ao Cel. Saraiva, como já foi assent!

do por esta CP I, que em razão de não ter aquele Coronel do

Exercito prestado as informações que lhe foram solicitadas.

a despeito de dizer conhecê-las, ·porque reconheceu a existê!!.

cia do relatório por ele elaborado. foi dito 11 ele, a CPI

ter sonegado informes a esta CPI. sem isso trazer nenhum d.!!.

sabono ao alto conceito daquele Coronel. Tem i'I palavra V.Sa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Pois

não, Sr. Presidente. Primeiro, quanto ã pergunta ·de V.Exa.,

• vinha assumindo de publico. Se eram posições Que me bo~

bem com minha consciência, com meus filhos, de certo modo

compatibilizavam-me. Aceitei muito bem e não disse que eu

deveria ser General. Disse que recebi contatos. o Sr. Depu

tado Sebastião Curiõ, meu caro colega, sabe muito bem a fo!!.

te - Edson Basear Sigufeve, Chefe de Informações do Gd1. 1'i

nistro da Guerra. meu amigo. Não disse isso, absolutamente.

Por vãrias vezes o Sr. Deputado não entendeu bem o que li

aqui. Não sei se a minha dicção não foi boa. S.Exa. pergun

ta coisas que eu justamente não tinha dito. algumas já' ti

nha ate repetidb. E a unica duvida foi aquela do percentu 

aI. Neste caso também não disse que deveria ter sido promovi

do. Quero dizer que, para surpresa !"inha, não contava mais

com isso. O último Ministro da Guerra, Gal. Beth1em. hoje

Embaixador no Paraguai, mandou dizer-me isso. Marcou ate um

almoço, ao qual preferi não ir, c·om todo respeito que tenho

por ele, para não lhe criar um constrangimento. Haveria ta!

vez cDndição de que, por não aceitar. preferia evitar esse

constrangimento para um amigo de quem gosto: o Gal.Bethlem,

atua' Embaixador no Paraguai. Então, absqlutamente. não tem

dete, em cujo poder já está esse documento, foi o caso

mais nada. a não ser coisas menores.

o tempo de V.Exa. agora se encerra nesta pergunta.

O SR. DEPUTADO EDiSON LOBM - Sr. Oepoente,já

que meu tempo se encerra nesta pergunta, vou fazer uma com

desdobramentos. Primeiro, disse V.Sa. que o Gal. Frota não

recebeu nenhum documento e S.Exa .,ex-Ministro do Exército,

está' convocado par" depor nesta CPI. Segundo. V.Sa .decla rou

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Se V.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

do.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) -Jã di.§.

se tambem que tudo que tenho foi revelado aqui. Não fica

o SR. DEPUTADO EDISO~ LOBKo - Muito bem.V .Sa.

não dispõe' de nenhum documento.

Exa. precisa de mais, acho,que seria uma boa oportunidaded~

voltar a ouvir o Cel. Saraiva e as outras autoridades que

mencionei aqui. De minha parte, n80.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBJ\O - Estou pergunta!!

do a V.Sa. se d.ispõe. de algum documento.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não.

O SR. DEPUTADO EOISON LOB~O - Está respondi -

forme Jã informei, não me custa continuar repetindo. quan-

SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grae1) - Con -

se rascunho foi redigido pelo Cel. Saraiva ou por V.Sa.

SR. DEPUTADO EDISON LOBJ\O - Pergunto se es-

mente.

leu, acabou de ler outra vez, um rascunho de seu próprio p!:!

nho, se não me engano, em letra de forma.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Exat!!.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael}N V.Exa.

calcule. Tendo a comissão e o percentual, chegará ã impor

tância.

o SR. DEPUTADO EDISON LOBlto - Muito bem. Ago-

ra pergunto, já que a primeira parte V.5a. respondeu: foi

um financiamento de seis milhões d~ dõlares ?

(Intervenção fora do microfone. Inaudivel)

O SR. DEPUTADO EDISON LOBlto - A comissão de

seis mi1hões de dólares?

o .5R. PRESIDENTE (Deputado A1enca r Furtado) N

Não. V.Exa. está com a palavra assegurada. Quanto aos inci

dentes. socorrerei no que for pertinente ã Presidência.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBA"o - V.Sa. trouxe e

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) N Sim,

conforme li.

o SR. DEPUTADO EDISON LOBltO - E o valor do fi

na nciamento V.5a. não fa 1ou.

to 1

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - r ju~

ta mente em função do percentual que. segundo o Cel. sa~

va, percentual do montante que teria recebido, coloquei 6%.

t só multiplicar. Uma interrogação.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBKo - 6% sobre quan-

vamos seguir porque a Comissão não me deixa fazer as pergu!!.

tas ao Depoente e não permite que S.Sa. responda. A Comis

são deseja responder pelo Depoente.

seis milhões de dõlares no financiamento de fornecimento p!

ra a Usina de A'gua Vermelha. em São Paulo (seria 6% do mon

tante). que foi depositado em conta azul numerada em banco

sulço. Informação do Cel. Saraiva.

o SR. DEPUTADO EDISON L08lto - Sr. Presidente,

tas veZes me perguntar. Quando iniciei, disse que na oport!!

nidade colhi, com autorização dele, por questão de elegán

·cia, os dados, porque queria ter esses dados para divulgá 

los na devida oportunidade. Então, colhi essas informações.

que estão aqui, na frente dele. Eu as fiz com minha~

Respondi a V.Exa. ?

O SR. DEPUTADO EDISON LOBKo - Muito bem,então

foi a letra de V.Sa. e nada mais. P.ergunto: V.Sa. possui aI

gum documento para sustentar as declarações que aqui fez.

'ou apenas esse rascunho e a palavra do Cel. Saraiva e de o!!,.

tros eminentes oficiais do Exercito?

não

paga

para

obr-igado, Sr. Presidente. em que pese - se r.le permite

fes e que por esses 6 bilhões de dõlares teria sido

uma comissão de 6't: que redundarã em 60 mil dõlares.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Muito

que o Depoente. pela sua qualificação cultural. pela sua in
teligência, não será induzido por ninguém, V.Sa. responda

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Faça

portância e. se o for para o nobre Deputado. eu. comprometo

me ao sair daqui ligar para o •••• porque esta informação

dele, não fi minha.

o SR. DEPOENTE {Dickson Melges Grael} -Melhor

que o seja, porque assill eu o havia entendi do.

(Intervenção fora do microfone. lOàudlvel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

A testemunha está respondendo.

~Aparteante não identificado - Inicio fora do

microfone) •.• Pela ordem, Sr. Presidente. Eu vou fazer uma

sugestão. Eu tenho bem presente na memória que o Depoente,

discordar - mas realmente me parece, já' que eu sinto em V.

Exa. também a iniciativa de me pôr bem. parece-me proceden

te a palavra do Sr. Deputado Bierrernbach. De fato, caro De

putado. nas duas vezes V.Exa. o disse. Eu li o que me~

informado pelo Cel. Saraiva. assumo as coisas que faço.Como

essas aqui, aSSUmO O que ele me disse. tudo isto eu assumo

e, se ele não fosse o homem que e, eu as comprovo. Tambem

permita-me agora. referi rNme a Genebra. Eu 1i, e exa tamente

o que tinha dito, e não sei por que ainda fica düvida que

eu trouxe ou não trouxe. eu estou lendo o que me foi infor

mado, também por acaso decl inei de inTcio a minha condição

de um homem que vinha revelar coisas, e não estou ferindo 'ª
tica com oCel. Saraiva, nem com o Gal. Fiuza, nem com o Ga1.

Frota. Sou êtico tambem. Quanto ã ultima indagação do Sr.Oe

putado, qual foi mesmo?

ti r pa ra V.5a.

c1arado que. segundo consta. o financiamento da Usina de T!!.

curuT. os empréHimos, foram da ordem de 6 bi1hõ~s de dõla-

SR. DEPUTADO EDISO~ LOB~O - Eu posso repe-

O SR. DEPUTADO EDISON LOBKo - Eu preferiria

o SR. DEPUTADO EDISON LOBA"o N Tambem eu acei

to que a informação ê dele. Quero apenas que V .Sa. me diqa

se, sendo informação dele. se as informações que V.Sa. traz

a esta Comissão fornecidas pelo C.el. Saraiva ou por outraa.l:!.

toridade. são no sentido de que um financiamento de 6 bi N

lhões produziria Ul'ila cowtissão de 6 ou 10%, mas em princ1pio

de 6, que resultaria ell 60 mil dólares. sê isto eU quero s!!,.

ber. Não estou iltl~j.buindo a V.Sa. esta informação original.

Fa lou V.Sa. sDbre e~ses núlleros ?

bem. Pela quarta vez, de vez que - repetindo o Il vez ll - eu

já' havia passado às mãos do Sr. Presidente com aquela res

salva que eu fiz. tem a interrogação. não na importância e

sim no percentual. inclusive disse duas vezes que a coisa

mais fácil é eu sair daqui ~ e tentei hoje de manhã - tele

fonar para o Cel. Saraiva. Para mim não faz muita dif~rença

se são 6 ou 10 ou l%. Então, respondo-lhe - das poucas~

das que eu tenho aqui com interrogação - são esses 6% aqui

de ~gua Vermelha e de Tucurui outra interrogação. Então di-

go aos Srs. Deputados. ao Sr. Presidente. que o ünico ponto

de duvida. desta minha anotação que fiz hoje de manhã - estã

o SR. DEPOENTE (Dickson Mel ges Grael) - Muito

pergunta.

que o depoente respondesse •••

(Aparteante não identificado) - O Depoente,se

referiu a valores da comissão, mas não falou em valores de

'financiamento em nenhum momento. De modo que o Deputado Edi

son Lobão continua tentando induzir as respostas do depoe.n

<110 testemunho dos meus telefonemas para o Saraiva

vir com os nomes completos. que ainda peguei em tempo

esses dados esclarecidos também não me parece de maior im-
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;abitllento re<;;ponde.r em termos de que o Alto Comando me dev~

ria ter promovido. Não sou chauvinista nem narcisista. para

achar qUe deveria ~er Genêral; achava qUe não devia se-lo

devido ã atitude que vinha llssu1l1indo. Não devia. não seria

sequer considerado. No entanto. o próprio Ministro me cons!

derou. Quanto ao sequestro, realmente uma tentativa de se

qUestro, algum tempo antes tinham feito uma. por sinal. da

esposa do secretário do então Senador Saturnino Braga. que

jã era candidato a candidato do PMDB lã no Rio.T~

tenha nada a ver; alguma coisa talvez tenha. A verdade

que eu. dando cobertura ã minha, esposa. sal quinze minutos

antes para encontrar-me com um jornalista - se não me enga

no e um que está: presente aqui. o Antõnio Carlos - que tel~

fonou dizendo que ia lã em casa. Então, deixei-a sair e fui

para casa. E disse a elil: "Olha, sai direto para casaU.Isso

'ai na Praia de Icarai, li três quadras da minha casa - sou

dos que assistem ã faml1ia. Quando ela vem saindo. uns ti

pos suspeitos. em um VoUswagen, tiram fotografia; ela pede

para um senhor. nosso vizinho. aposentado do INPS. que a a

companhe. Entrou no carro. Dai a pouco esquentou o sangue,

virou. voltou. o pessoal embarcou nesse carro e ela perse 

guia até a ponte, furando o sinal. etc. Tenho a placa do

carro" tenho condições de reconhecer o tipo. a cor do

ro.... testemunhas, tenho tudo. Registrei na. policia. Nem se

quer lIe faltaria dinheiro também para ter um bom advogado.

ao

para tocar para frente, lias não adiantaria. Grande coisa

O SR. DEPUTADO FL~VIÕ BIERRENBACH - Se o prõ-

prio banco •••

o SR. DEPOENTE (Oickson Melges Grael) -Eu lhe

diria, para não ser impreciso. que acredi~o que sim. porque

não 'Ido senso dizer - veja, estou raciocinando em voz al 

ta - que ali estava o cerne, a espinha dorsal. se nio tive!

se o nome de JacQues de Broisshrd ••• No mini!!'? precisaria

ter Upil Diretor do banco. etc. O documento me foi lido e me

foi lIostrado. Perguntei até se poderia tirar uma xerox

ele disse que não.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Sr. COI"O-

nel. em seu depoimento V.Sa. tambem afirmou que teve conhe

cimento de que duas cópias desse relatório. ou desse infor-

me. tet'iam sido encaminhadas uma ao Ministério das Relações

Exteriores e outra ao Serviço Nacional de Informações. cujo

chefe na ocasião era o Sr. João Baptista de Oliveira~

redo. Pergunto: em Que data. ou em que epoca, teria sido

enviada pelo Gal. FrotlJ. ao Gal. Figueiredo a cópia desse d.Q..

cumento. e quem teria sido o' emissario ?

O SR. DEPOENTE ( Dickson Helges Grael) - Qual!

to ã primeira parte, ou seja. a primeira pergunta, de duas

cópias. não foi bem assim. Eu disse, e tenho aqui registra

do. que num posterior contato com o Gal. Saraiva ele me in

formou que tinha conhecimento •••

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERRENBACH - Exatamen-

te.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) -Sr.Pr,!

sidente. Sr. Deputado. eu não saberia responder, porque tu

do o que tenho são informações que me foram passadas. O prQ.

prio Gal. Frota. na oportu~idade, disse-me que numa segunda

vez ainda procurou saber. A palavra dele, se não me engano.

foi ate a resposta. i uma informação sobre o fato, e mandou

alguêm. não Sei se f?i o próprio Gal. Campos. ele não prec!

sou, que esteve com o então Chefe da Agência Centra 1 do

SNI. General, que citei o nome aqui. Sebastião castro. e não

obteve resposta. O próprio Gal. Frota me disse. inclusive,

que a partir da"i houve outrOs envolvimentos e ele não teve

mais informação sobre o assunto. foram para o escalão mais

alto. Aliãs. desde o Gal. Frota que jã estão no escalãom1is

al to.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Há um.

suspeita. Sr~ Coronel. de que essas informações tenham sido.

durante certo tempo. sonegadas ao Presidente Geisel. que e

1e teria tomado conhecimento da exi stência do documento e,

como sempre. teria sido o ultimo a saber. E tomando conheci

menta da exhtencia do documento. tet'ia solicitado ao Cel.

Antenor Abreu que obtivesse uma cõpia do mesmo junto

SfU. V.5a. conhece esse fato?

O SR. DEPOENTE (Dickson Me1ges Grael) -~

respeito em um jornal ou revista, não tenho informação aly!!.

ma sobre o fato. Conheço bem o Cel. Antenor Abreu, mas não

sei de nada.

na

te estã fa lando.

poca teria sido isso. Coronel ?

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - A segunda

a"titudescomo? Isso não vai ser fácil; p;las posturas e

O SR. OE~UTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Hais u.a

pergunta: gostaria de saber se V.Sa. teve algum contato pe,!

soa 1 com os Srs. Guy Vasconcelos e Fontoura.

Que eu ven'ho assuaindo. vai ser muito dif1'ci1."IlHas o Gene

ral quer marcar. inclusive. um almoço." Ai. fui falar C~IR

o Chefe do Centro de Informações do Exercito. aqui na Espl!

nada dos Ministerios. Entio, o que ele me disse? li! verdade

Genera1'2" n!. Dickson. Isso e verdade. Ele não quer passar

a Pasta sem promovê-lo pelos serviços prestados. etc." Eu

falei:"Muito bem; COIllO e que vai ser? Eu também quero ser

promovido.l:l Não tinha limitas ilusões,. não. tinha poucas.Qu!

se nenhuma. pelas razões que jã expliquei. Ai. ele disse a!.

sim:"Ele quer que marquemos um almoço, porque gosta de fa

lar desses assuntos apõs o almoço. Mas com Uma condição :vou

nhece o Cel. Almerindo Raposo?

O SR. DEPOENTE (Oickson Melges Grae1)- Muito,

e meu amigo. companheiro de ideal.

O SR. DEPUTADO rL~VIO BIERRENBACH - Esse cor.Q.

nel teria sido pretl:>rido por cons(!qf.lência direta ou indire

ta do~ Saraiva?

O SR. DEPOENTE (Dickson Me1ges Grael) - Asse-

não, eu responderei. O Gal. Beth1em me surpl"eendeu, rea1mel!

te. quando recebi. através de um oficial do Centro de lnfo!.

mações chamado Gaudilei. que jã me adiantou do que se trat,!.

va - Galdi1ei e allligo meu. companheiro bem mais moderno, do

EstadowMaior - que o Chefe do Cen'tr.o. também meu amigo, Bo!

cãcio Guedes. queria falar comigo. porque o General não es

tava querendo passar a Pasta sem me promover. Eu falei:"Mas

O SR. DEPOENTE (Oidson Helges Grael) - Pois

guro-lhe que não. Esse assunto. no nosso grupo de pensamen

to, sempre foi afeto ao SaraiVa e, depois que me passou as

informações. os dados. também a mim. Só nós do IS.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BJERRENBACH.. - Tenho uma

última pergunta a fazer. que deixaria a critério do depoen

te responder ou não~ Deixo ã sua discrição. Faço a pergunta

e. se o depoente entender que deve respondê-la. que o faça.

t em função de um comentário que acabou de ser feito quando

o depoente referiu-se ao fato de ter sido consultado pelo

então Ministro do Exercito. Gal. Bethlcm,. a respeito da sua

própria promoção, pa rece-me que V.Sa. fez uma pequena res

trição: disse que lhe teria sido estabelecido uma cer~

dição para a sua promoção. Não sei Se entendi bem. se o que

V.Sa. disse tem exatamente esse sentido. Então. a pergunta

é esta: se lhe teria sido estabelecida uJfta condição e qual

teria sido ess~ condição que lhe propiciaria a promoção ao

generalato? Feita a pergunta. deixo a seu criterio respon

de-la ou não.

O SR. DEPOENTE (Dickson Mel ges Grael)- Não os

conheço. Nunca tive contatos pessoais com eles.·

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - V.S•• 00-

~
(Aparteante não identificado) - Então, pela

D SR. DEPOENTE (Dickson Helges Grael}-Não sei.

se anotei, vaaos ver. Acredito que não. porque senão teria

guardado. Não. COrtO eu não havia avançado esse dado. não t~

nho 11 data. Mirs o depoiaento do Gal. Frota. seguramente.ele

darã a data.. Mas NO e dificil tambem chegar-se a uma data

aproximada. Se quiser ate posso ver. porque hâ a data do d~

cumento do Saraiva. aproximadamente. isso .ar não demora. Um

documento dessa importância chega em poucos dias. Màs o Ge

gera 1, seguramente •••

(Aparteante não identificado) - E: provãvel

de abril de 1976.
O SR. OEPOEHTE (Oickson He1ges Srae1)-~

que seja seis

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Gene

ral-de-Brigada Antônio da Silva Campos, Chefe do CIEX, na i
poca. Esta li a informação que me forneceu o Gal. Frota. Ma!!,

dei o General-de-Brigada Antônio da Silva Campos. levar

documento ao então Chefe do SNI. Gal. Figueiredo.

O SR. DEPUTADO rL~VIO BIERRENBACH - Em que e-

to que, seguramente. na primeira quinzena de abril de 1976.

o SR. DEPOENTE (Dickson Me1ges Grae1)... de

que o Itamaraty também recebera não aquela informação. mas

uma informação 3 possivelmente a dos dais Ministros. os doi!>

diplomatas. no caso. o Fontoura e o Guy Vasconcelos. Possi

velmente e conclusão. palavra minha. Qual foi mesmo a segu.!!,

da parte?

parte e em que data teria sido enviada uma cópia ao Gal. Fi

gueiredo e queID teria sido o emlssãrio.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - O e

missário foi o Gal. Call1pos. cujo nome inteiro vou lhes dar.

o então Chefe do Centl"O de Informações do Exercito. O nobre

colega sabe o nome inteiro do General Campos? Em seguida

cornecerei o nome do Gal. Campos.

(Intervenção fora do microfone - Inaudível)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tenho a impre ..são de que não há' questão de ordem e o depoell

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

V.Exa. terão logo em seguida ã palavra do depoente. a opor

tunidade de se manifestar.

(Aparteante não identificado) - Pela ordem.

pois ele citou meu nome.

o rdem. porque fo i c i ta do o meu nome.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Logo em seguida concederei a palavra a V.Exa.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Outra peL

gunta: se o Presidente Geisel recebeu uma cópia desse docu

mento ••ou se teve ciéncia da existência do documentoe soli

-citou a alguém que obt.ivesse uma cópia.

do por aquele Coronel. então Adido Militar do Brasil

França. ao Chefe do Estado Maior do Exército ...

O SR. DEPOENTE (Dickson He1ges Grael) - Prec!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com il palavra o nobre Deputado Flãvio Bierrenbach.

o SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - .,. e que

dcpoi's lhe teria sido exibido o texto do documento. Eu lhe

pergunto se na parte final desse documento constava informª

ção no sentido de que o prõprio Banque de Crada Commercial

forneceria o nome dos beneficiários. o numero da conta e a

iniciar a minha inquirição. quero registrar tambem a minha

admiração pela integridade moral e patl"iotismo aqui demons

trados pelo depoente. que presta não apenas um 'extraordinâ

rio serviço a esta investigação par.lamentar. mas ã prõpria

instituição do Congresso Nacional. A minha pergunta é a se

gUinte, ~r. Coronel: V.5a. declarou que teve conhecimentc •

por ptlrte do Cel. Saraiva, do texto de um radiograma enviaw

data de depõsito feito a um banco suiço para o pagamento de,!

sas comissões.

o SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Antes de

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) -SI".Pr~

sidente, Deputado Flávio Bierrenbach, meu coestadua~

bem. li para os senhores a informação colhida. os dados que

me foram repassados pelo Cal. Fiüza e, em outra oportunida-

de, pelo Gal. Frota. Eu disse que esse documento telegrãf!

co, o radiogralla, como nós chamamos, jã decodificado. na 2a

Seção do Estado Haior do Exercito, incumbia ao Gal. Fiiiza

que o mesmo me fosse 1Il0strado, e foi o que ele fez.confesso

que S.Exa. leu para mim ulla ligeira passagem. Do pouco que

li. fixei o suficiente para lhe assegurar a convocação do

Gal. Frota, que acredito, ele atenderã. Pormenores maiores

serãoeesclarecidos. Mas trago a certeza moral de que ali e~

ti o cerne do assunto. A pergunta foi se citava o nome do

Sr. Jacques de Broissiard •••

não houve. tentativa de seqftestro ou pel,o menos uma opera 

ção de intimidação. E quelll intimida um Coronel. como o Cel.

Dickson. Modéstia ã parte. o que não faz com outros que e

xistem por aí '1 Então, protestei. protesto e assumo. Sr. D~

putado. De forma que continuaria recebendo mais perguntas,

de V.Exa. MesPilo depois desta reunião me coloco ã sua intei

ra disposição pílra que pelo menos não fique com duvidas de

que faço as coisas nebulosas. Assumo tudo que o faço. e tu

do o que faço escrevo. Registrei o fato na policia.

O SR. DEPUTADO EDISON LOBlio - Gostaria de di

!er a V.Sa. que o meu tempo está terminado e não ~.

transgredir o Regimento. Comecei falando sobre o problema

do seq'tiestro. ~ lamentãvel que, desgraçadamente. isSO tenha

acontecido com a famlTia do Ce1. Dickson. O seqtlestrD ~ uma

miséria humana. Mas a pergunta Que fiz não foi respondida.

Mas dou-me por satisfeito mesmo assim.

samente em Pa..ris.
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nenhuma dúvida sobre tudo o que fez. Gostaria de informar!

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Pre.i

gosto dele, tambem. Mas cogitava-se de lançar uma candidat,!!

ra militar. era mais ou menos tácita a do Ga1. Figueiredo,

com o apoio do Exercito, se não me engano, foi ate no Gabi

nete do Sr. Ministro do Exercito. Então, eVitei esse cons -

são dhi(las externas. O Pi'lls se ;omprometeu com esses em

prêsti.os. E que. num caso oU noutro. quando foram cem mi~

1hões s só recebia noventa e quatro. quando foi um bilhão,

so recebia novecentos e quarenta milhões. Entãa, há um au

mento da dlvida, .evidentemente acrescida de comissões. Se

mas

armadas

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Coronel.

ções de nivel estrategico. informações de forças

sendo ou não missão precfpua, foi feito o relatório ..•

do Exército, ao Ministerio de Relações Exteriores, ao SNI.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não

sei. como lhe disse. se foi ao Ministério das Relações Ext~

riores ou se foi possivelmente enviada pelos dois diploma

tas, que, seguramente. reportaram também ao Ministro Azere-

do da Silveira. na epoca, não sei precisar. O Cel. s~

me informou - e eu lhes disse aqUi na data que ele me info!,

mou - que o SNI tinha conhecimento, seguramente, ele não fi

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES ~ Ao Estado Maior

O SR. DEPOENTE (Dickson Uelges Grae1) -Não <lO

EMFA, ao Estado na:ior do Exercito, por onde deva ir ao Mi

nistro.

ção. Foi encaminhado ao EMFA, ao SNl. ..

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - !. de informa -

formação ~

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - De i!!

não propriamente da França, mas de outros pa lses que faziam

compras. que queriam transações com a França - e Paris

ainda uma das capitais do mundo, talvez - e de tudo o~

que se pudesse colher lã, não netessill"iamente esse tipo de

informação de irregularidade. Isso se faz. a meu ver. urna

vez que: .,ão tenho vivência disso, de forma extraordinãria

Já que os filtos ocorrem, ê de bom alvitre que um represen 

tante militar veja que quem estava fazendo eram os dois di

plomatas. Acredito até que quando eles foram falar com

Ce1. Saraiva foi porque o próprio Diretor do banco pratica

mente o exigira: uYou falar. mas quero ter junto de vocês

um Adido do Exercito". coisa qUe, aliás. fica muito bem

nós, militares. O Sr. Jacques de Broissial"d foi quem revc~

lou esse desejo. Acredito que não seja missão precTpua. ele

poderá fazer isso como algo extraor.dinãrio.

O SR. OEPUTADO ALDO ARANTES -Cel. Dickson. o

o SR. DEPOENTE (Dickson Melgas Grael) - Nunca

fui Adido Militar, não sei exatamente como funcio"" esse

dispositivo em uma embaixada. Mas acredito que não. Creio

que a um Adido do Exército, como era o caso em Paris -havia

tambem um da Aeronãutica e um da Marinha - cabia informa-

sim. Não sei em que condições. Já 11 ate na imprensa que ~

parece-me - com um grupo de bancos, do qual fazia parte

Banque de Credit Commercial de Fr?nce. Não sei de nada. ta!!!,

bem. Disse isso para que não ficasse dúvida de que, naquela

ePOCi!, tivesse sido perpetrada a operação. Não s;ei. realme!!,

te, os pormenores.

Cel. Sarafva era Adido Uilitar, em Paris. Portanto. tinha 

digaMOS assim - Ulna re.,;ponsabilid·ade maior e um vTnculo di~

reto CDm o Ministerio do Exercito. Gostaria de saber de Y.

Sa •., e. ú1tÍfna instância. quem seria o responsável pelas a

purações dos fatos denunciados 110 Relatório Saraiva e naqu!l

1e rádi.o ?

qui ·falou-se na existência de um rádio. Falou-se. também,na

existência de um informe ou do Relatório Saraiva, que. por

sinal, o próprio Cel. Saraiva confirmou aqUi a existência.

Gastaria de saber de V.Sa. se, além desse rádio e além do

chamado Informe Saraiva, existiram outros documentos relaci

onados COIl1 o~ Delfim?

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Todas

as raferências que me chegaram ao conhecimento foram, pri~

meiro. sobre um radiagrdma codificado. enviada pela Cel. S.!.

raiva ao Estado-Maior do Exercito, a quem ele tinha que~

reportar. Esse. posslvel e seguramente, ê o mesmo que me fQ.

ra mostrado pelo Gal. Fiuza, a mando do Gal. Frota. E um s~

gundo documento. que o próprio Sa ra i Vil me confi rmou .depois,

era uma informação e não um relatório - uma informação cir~'

cunstanciada. pormenorizada. AT é toda uma documentqção .Não

sei exatamente de que se compunha. Esssa não teria. chegado

às mãos do Gal. Frota. E há uma referência do Cel.' Saraiva

de que soubera que o ltamaraty teria recébido. também, não

sei se dos diplomatas lã de Paris ou se de cópias da pró

pria documentação envi~da ao Exêrcito. Ele n~o precisou

êU não sei. Ele poderá explicar melhor isso ,aqui como auto

ridade mais alta, se porventura for. convocado a depor.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Ce1. Dickson,a-

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)- Sr.Pr~

sidente, realmente. não tenho conhecimento de nada mais es

sencial com relação ao affaire, ao fato. do que aquilo que

citei. Nem me foi dito pelo Cel. Saraiva. Se me tivesse si

do dito. se eu tivesse sido informado de coisas desse jaez,

dessa importância. eu as relataria. E quero aproveitar a o

portunidade para dirigir-me ao Deputado Fernando Santana,

que disse como se tivesse sido perpetrada a operação com T.!:!,

curui. ~elo menos, naquela oportunidade, não o foi. Depois.

os ho.ens que estivessem ã frente dessas negociações tives

sem rn<tior amor ã Pãtria e menor interesse pela pecúnia, evi

dentemt'nte que as condições dos smprestimos seriam muito

mais favorãveis. porque quando qualquer banqueiro ou comer

ciante dá uma comissão. ele, imediatamente, põe um ~obrepr~

ço para que essa comissão não lhe resulte em preju1zo. Esse

sobrepreço pode ser nos juros, pode ser em outras condições

que tragara ao Pais maiores dificuldades. Certo qut" o depoi-

mento hoje prestado. nesta Casa, a respeito dos prob~

que porventura teriam se passado em Paris, foi absolutamen

te necessário e esclarecedo~ para os objetivos desta Comf~

são. Parabenizo o Celo Dickson e o felicito por ser, como

Coronel do Exe.rcito, um homem das Forças Armadas por quantQ.

"dos nôs temos respeito. Em nenhum momento esta Comissão -c.Q.

mo disse Y.Sa. - teve a menor duvida quanto ã dignidade das

Forças Armadas deste Pais. E não estamas interessados. ne~

nhum de nós. em criar confr:ontos nem muito menos tentar de.!

moralizar as Forças Armadas, que. realmente, têm um compro

misso histór~co, seja hoje ou amanhã. de defender a c:obera

nia da pátria.

seSSCres teriam se ben2ficiado. O que·eu gosta"ia de <Õ:õbor

do Coronel é se ele tem conhecimento de quais os criterios

dos financiamentos que aqui foram colocados, sobretudo

houve, no caso desses financiamentos, além das pl"opinas.uma

vinculação para o fornecimento de materiais franceses e se.

tambem. essa propina imp1 icou no aumento da taxa de juros.

Ou seja: qua is e de que forma se deram esses financiamentos?

Develllos investigar somente o que diz respeito ao problema

da propina ou se ela. na verdade. ancobria um problema mai-

01', tal como o aumento da taxa de juros, emprestimos~

lados. etc.,etc.? Gostaria de saber se o Cel. Dickson tem

a 19uma i nformação a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar furtado)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

Cel .. Dickson. cOlllpanheiros. gostaria," em primeiro lugar, de

llIanifêstar a minha concordância com os pontos de vista aqui

externados pelos meus cD,legas· quanto i afitude do Cel. Diclf,

sono Realmente, também nunca tinha ti"do oportunidade de ter

um conhecimento e um relacionamento mais profundo com um mi

1ítar. Dados - digamos assim - todos os envolvimentos e to

das as implicações de um ca$:o dessa natureza. eu tinha as

minhas dúvidas se o Coronel teria a coragem clvica de aqui

revelar o que revelou. Para a nossa satisfação e.'acho, pa

ra a satisfação não só da consciência do Coronel. mas para

a satisfação do Congress? Nacional, abrindo, inclusive, ba

ses mais objetivas e reais para o processo desta Comissão

Parlamentar de Inquerito, que S.Sa. nos deu uma importante

contribuição. E ao deu, exatamente, porque não se envo~

numa formulação que aqui foi feita pelo Cel. Saraiva, a de

uma dupla lealdade: uma lealdade a um juramento que ele fez

a esta Comissão e uma lealdade que ele teria feito às For

ças Armadas. Na verdade. as coisas, no meu entender. como

aqui colocou o Ce1. Saraiva, estão inter-relacionadas. A l!.

aldade ã Nação e a lealdade ti verdade não podem se subme~

ter, obviamente,a um outro tipo qualquer de lealdade. Por

isso. parabeniz.o o Cal. Dickson pelo seu depoimento. Gosta

ria de fazer uma pergunta bem objetiva a S.Sa. Ontem tive

mos aqui. nesta CPI, o depoimento do Prof. Décio Munhoz.Ele

nos falava que, segundo os seus cãl culos, 50% da dlvida ex

terna brasileira estaria relacionada com D aumento brutal

da taxa de juros. Falava-nos, tamb~m, de importações desne

cessárias e de uma serie de outros fatores que implicaram,

no c"~'5cilnento verti~in050 da di ....ida ex.terna brasileira. O

que eu queria saber do Ccl. Dickson e o seguinte: ate agora

as anil ises' e as colocações aqui feitas disseram respeito ã

propina de que o Ministro Delfim Netto e alguns de seus as~

eu

dlvidasrealidadp., porque o senso comum indica que essas

lar com o Galo Bethlem. Sei Que ele gostava de mim, e

trangimento para aquele chefe que me prezava. que me respei

tava e queria. de fato. me promover. Fiz v~r que eu prefe

ria perder aquela minha ültima oportunidade. que ia ser mui

to custosa a ele. que não atenderia aos meus ideais ser prE.,

movido dentro de uma conjuntura em que, certamente, eu ach!,

va que h~veria u. constrangillent~. ele ia me pedir, talvez

isto ~u falei- no MTnimo, para ficar calado. Eu preferi CO!!

tinuar um CDronel por inteirJ do que me tornar um General

faltando ulna unha do dedo da mão esquerda. Tenho o maior

respeito por esse ato do Gal.Bethlem. pressuponho o que @s

tou dizendo .. Mas a verdade é que. depois. não fui mais cha R

mado, tambeM: quando revelei isso para amigos. como o Gal.

Ga1dilei. o Gal. Boscicio Guedes e. também, para o Chefe de

Gabinete dele. Gal. Alencar. que inclusive me censurou:»En~

tão o General quer promovê-lo e você nio quer ?IIIlNão li que

eu não queira. Não devo aceHar, assim. Isso não e nada de

mais. E uma relação correta. O que houve de mais foi essa

atenção do Chefe comigo. 1I

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - t~uito 0-

~-=-"
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

brigado.

casar uma filha lã em Dom Pedritos. se não me engano, ou em

Bage, se você espera um pouco. daqui a uns dez dias e~

nho e quero estar junto. porque nôs vamos ter que promovê ~

10. 11 Eu falei:"Olha, o negócio não está fãci1." Então, en~

quanto ele se ausentou, eu fui informado ••• Não cheguei a f!!,.

penas ã Comissão que. no caso das gorgetas internacionais.

seis ~ilhões de dõlares correspondem a uma percentagem so

bre cem milhões de dólares. isto é, 6%. F:ste seria, entào,a

montante do empréstimo ·que resultou num depósito de "seis mi

lhões de dõlares nos chamados bancos da Sulça. Então, a pe!.

gunta feita pelo nobre colega Lobão pode ser agora respondi

da: se a comissão foi de 6%. o empréstimo teria d~ ser de

cem milhões. Por outro lado - isto foi no que se refer~

~gua Vermelha ~ há uma outra comissão.,_gJ,IfLme.~parecefoi r,!

ferida aqui, de sessenta milhões de dõ1ares nos emprestimos

ou no emprestimo jumbo que se fez para Tucurul. Nesse caso,

se a comissão e mantida em 6%, o empréstimo teria sido de

um b"ilhão de dólares. Essas informações eu presto ã Comis-

o são para que fiquem mais ou menos esclarecidos os niimeros e

as correspondentes comi ssões. Dou-me por intei ramente sa t i!

feito e parabenizo o Ce1. Dickson" pela grande contribuição

que deu aos esclarecimentos que esta Comissão persegue,

só persegue exatamente o esclarecimento do endividamento e~

'terno deste País. O Deputado Jorg~ Arbage, quando se l"efere

ã impertinência. ã improcedência ou ã impropriedade deste

inquérito a respeito dos problemas de Paris, não estã com a

dente, Sr. Coronel. inicialmente, gostaria de fazer uma a

firmação: esta Comissão tem procurado, com o maior esforço,

evitar qualquer sentido partidário, muito menos ideológico.

E o faço na qualidade de um, homem que tem ideologia. Mas a

cho que a ideologia, hoje. em nosso Pais, sô ê conveniente

na medida em que se torna um instrumento da unidade da Na

ção. Por outro lado, gostaria também de afirmar que fiquei

profundamente satisfeito pelo comportamento. pela postura,

. pela dignidade, por tudo quanto Uma personalidade especial

pode revelar. como a do tel. Dfckson. Par aut,·o lada, Sr.

Presidente, as Comissões Chegam a. um momento em que as coi

sas jã foram tão peneiradas - como aqui, neste momento- que

quase não c:e.be mais nenhuma i'lquirição. Acredito que o dep.Q.

ente já disse tudo o que poderia dizer, quaisquer perguntas

que fizermos daqui por dia.nte, a não ser outros colegas que

tenham diividas. pouco acrescentarão, pois a mim não restou
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nha ?

I) SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Quais as causas

nha um relacioMlIlento maior com ela. No entanto. o Deputado

locubrando, repito, para não deixar sem uma palavra: seriam

emtido teve a função de tentar calar a minha voz tambem

materiais siderúrgicos. da mecânica pesada. de eletromecãni

ca., de torres de plaquellmento, de indústria qulmica. de ra

dares e as outras importações todas, que nós. nacionais, P2.

demos fabricar. e com isso arrebentando com as empresas brê.

sileiras, e eu dou o exemplo da Renckie-Zanini. na minha ci

dade de Ribeirão Preto que acabou de fechar, um consórcio

que o nosso Deputado Curiõ, que ê da mesma cidade.~

tre o la ni ni e uma empresa alemã fecha ram por fa 1ta de mer

cado. uma grande industria pesada naquela região. pondo na

rua sete mi 1 desempregados. O que pode nos 1eva r ã i nferên

cia - porque Deus nos deu a inteligencia para o raciocinio-

ti que nos pode levar a inferir desse quadro todo~ meu honr~

do Cel. Dickson, senão que este tipo de propina. este tipo

de comissões, esses overprices internacionais ê que têm 1e~

vado na negociata internacional o jogo antipatriõtico, o j.Q.

go que atrasa a Nação. o jogo que impõe ao Brasil a sit~a~

ção dificil em que se encontra hoje. E por que homens como

o Sr. Delfim Netto. desesperadamente, confundindo ate - pen

so eu - a cabeça do ~r. Presidente da República. correm pe-

função disso. Sei do medo que esse gordo sinistro tem em r.!

lação ã apuração das suas responsabilidades nacionais e in

ternacionais. E ê nesse sentido que, ainda querendo confiar,

que, ainda querendo crer, que. ainda querendo ter certeza da

honra, da dignidade, da independência e do patriothmo do

Presidente Figueiredo, ql!erendo manter comigo estas verda

des - porque eu o vejo homem disposto a um trabalho de rea~

bertura politica - que faço atraves do Sr. Jorge Arbage

pedido de que se dirija ainda hoje ã Presidência da Repúbli

ca~ e diante deste d7Poimento de um militar honrado -S.Exa.

tem o Cel. Dickson como um ailita!" honrado - diga ao Presi

dente da República: "Põe para fora. correndo, já daqui

Sr. Delfim. antes que o povo venh'a tirá-lo, e ai já não ha

verã razões de ordem legal nem de direito para assegurar 

1he um mlnimo de jul gamento com justiça 11.

los meios internacionais? desesperados. tentando compor

divida que não pertence ao povo brasileiro? Esgotando

meu tempo. ate afirmo. m~u Coron~l - com qu~m me alinho nas

posições patrióticas. sou reco, terceira categoria do Exer~

cito brasileiro. de'ise verde-oliva - que tenho a certeza de

que ê com o cOlllportamento independente. honrado e digno das

Forças Armadas? que tem em V.Sa. e>:emplos claros. e que va

mos modificar o futuro deste Pais. Importa de pronto dizer.

não como disse o meu Presidente Ulysses Guimarães: devo,co..!!

fesso. pago quando puder. QUl"stiono também o Presidente do

meu partido. Não devo. Questiono essa diVida. porque ela

foi fruto da pilhagl"m das melhores esperanças e dos melho

res esforços do povo brasileiro. Aproveitei ~sta oportunid~

de, Cel. Dickson. porque não tenho perguntas a lhe fazer.

Conheço todos esses dados de longa data. porque esse relat.§.

rio passouvprôximo da minha vista em várias vezes,~

na verdade~ o processo de Lei de Segura nça a que fui subme-

dente, a representação do POSo nesta Comissão. tentou, como

ji ".!.~isse aqui, caracte,rizar o depoimento do Cel. Dickson cQ

mo uma manifestação meramente polltica~ tentou tambem.mini

miza r o va lor das informações que S.5a. trouxe a po;ta Comi.!.

são. O Deputado Edison Lobão chegou mesmo a se referir a um

papel manuscrito numa garagem, querendo. conseqllentemente •

desvalorizar as informações que foram aqui trazidas.

(Intervenção fora do microfone - Inau~
D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

A interferência na inquirição não ê permitida. Tem a pala ~

vra o Deputado Genebaldo Correia ~

O SR. DEPUTAOO GENEBALOO CORREIA - Mas.Sr.Pr~

si dente, creio que o instante m~is grave do depoimento do

Cel. Dickson foi aquele em que se referiu a uma pergunta ao

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

D Deputddo Genebaldo C.orreia tem a palavra.

O SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA ~ Sr. Presi-

semprego~ o subemprego. a margina"1ização, a delinq~~nciil por

ai, a fome. a miseria. a possibilidade do caos social. ali

nham-se todos os que 'vem detendo esse tipo de comportamento

para impor ã Nação ullia poJitici econômica. cujos Decretos

2024, 2045, serão discutidos hoje e nesses próximos d,as.

Para quem trabalha. os que detêm o poder neste Pais uma

pergunta que cabe~ Importalll-se oito "bilhões de dólares de

verdade, procurar contornar os pro-lógico, mas tentar.

o SR. DEPUTADO JoA"o CUNHA - Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

V.Exa. serã atendido, ate porque foram testemunhas referi

das.

(Aparteante não identificado) - Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Dep~tado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Deputado João Cunha.

blemas de fundo que envolvem o funcionamento desta CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Com a palavra o Deputado João Cunha.

O SR. DEPUTADO JOi'\O CUNHA - Sr. Presidente •..

(Aparteante não identificado) - Pelao~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Tem V.Exa. a palavra, pela ordem.

(Aparteante não identificado) - Sr. Presiden~

te, pela ordem, com a devida vênia do meu nobre companheiro

Deputado João Cunha.

O SR. DEPUTADO JOi'io CUNHA - Com muito prazer.

(Aparteante não identificado) - Vou precisar

retirar-me, mas não quero fazê-lo antes de requerer de V.

Exa. a convocação dos diplomatas Guy Vasconcelo!ô e Fernando

Fontoura. que desencadearam todo o processo pela denúncia

que, segundo informa o depoente. teriam feito ao Cel. Sara!

va. De modo que eu querir requerer a V.Exa. a convocação de.2,

ses dois diplomatas, mediante oficio a ser expedido ao Mi

nisterio das Relações Exteriores.

Srs. membros da Comissão. desejo fixar alguns considerandos

e na preliminar dizer da honra que tiVe de. em tempos mais

dificeis do que este, ter. conhecido de perto o Cel. ·Dickson,

quando de minha parte eu buscava o Relatório Saraiva. Gostª-.

ria de l~mbrar. Sr. Coronel, que de lã para cá os motivos

que determinam o apreço por V.Sa. e pela sua figuru desejo

manter permanentes no que respeita às instituições des~

is, as Forças Armadas. Ressalto que sai recentemente por a-

to masculino da Câmara dos Deputados de um processo na lei

de Segurança Nacional, acusado de ter ofendido as Forças Ar.

madas. ·Lembro-me. Sr. Coronel~ que afirmei em nota ã impre..!!.

5a que realmente eu não havia ofendido as Forças Armadas,rras

que meia dúzia de cidadãos fardados ou desfardados pretendi

am fazer delas biombos para as suas negociatas e para os

seus negócios contra a Pátria. sabia que as Forças Armadas

não admitiriam isso em momento algum. A presl!'nça de V.Sa.jã

ê prova testemunhal desta minha confissão e confiança. Mas

no que respeita ã dívida externa, e de se perguntar por que

que o Brasil importou oito bilhões de dõlares. Sr. depoen-

te, de materiais siderúrgicos, de mecânica pesada. de eh

tromecãnicas, de indústria química, de torques de plaquea 

mento do estrangeiro em detrimento de empresas nacionais cE.

mo a Dedini, Vil1ares, lanini. Torques. Bardel1a. Marfesa. ,

gerando nessa área algo equiparado a 200 mil desl'!mpregos no

Brasil, empresas que fabricam os mesmos produtos similares,

importados ao custo de oito bilhões de dõlares. O que d.zer

da compra de um bilhão de dÔlares de radares franceses,quan

do tlnhamos no Brasil UIIB firma de equipamentos de controle

de vôo eminentemente nacional. com tecnologia nacional, com

operãrios naciona is ? D que dizer do fechamento de uma ern~

presa de vagões de locomotivas. de truques em Araraquara,S.

Paulo. gerando três mil desempregos. quando o Brasil adqui-

riu estes mesmos vagões e truques na Inglaterra? O que di-

zer da revista teuto-brasileira; que informou - Ul"i) rBvista

ahmã - que só o acordo atômico feito pelo Brasil ge~

ra a A1ema nha 45 mi 1 novos empregos ? No momento mesmo eu

me reporto ao esquema tripartite de ações do Pólo Petroqui

micQ de Camaçari, que denunciei, inclusive envolvendo a fi

gura do então Gal. Ernesto Geisel, quando as empresas cham-ª..

das es.trangeiras nos impõem a sua tecnologid a preços cari1.

. simos que importamos e pagamos, quando temos a AlCOOLQufHI

CA. que pode ser feita pelo povo brasileiro. tranqtlilamen 

te. No momento em que faço esta pequena digressão de lembr!!

tes do que vem ocorrendo ao longo desses ultimos tempos ne.§.

te Pals, assistimos hoje. ontem e na próxima semana ~ e os

jornais noticiam hoje mais apertos das novas cartas do FMI

para o Brasil - a um processo que, "crescido ao grande de

semprego que vem sendo imposto ã Nação, pelo sucateamento •

pela para lisação das empresas nacionais, determinando o de-

elenossos trabalhos: na inquirição do Vice-LideI" do PDS

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)-Sr. Pr~

si dente, Sr. Deputado, não me v~u atribuir mais conhecimen

to do que os que tenho. Seria. mais uma vez, eu digo, eloc!!..

brar. Já houve uma pergunta parecida, não me lembro exata 

mente de que, há mais ou menos meia hora, na qual di5se, e-

razões de Estado? Possivelmente não. Seria para assegurar

fontes de suprimento de numerário para se realizar essas o

bras grandiosas. talvez ate grandes demais para a época?

Não sei. Vamos dizer que~ se hostilizassem essas ãreas,. tal

vez não tivesse havido esse emprestimo complementar grande

que foi feito para Tucurul. Não sei se houve acusação de

i rregula ri da de. Pa rece que não. Estou elocubra ndo. Razões

as mais variadas seriam de polltí"ca interna. Li nos jor-

nais~ Estou respondendo com bases nesses dados. porque eu

não conheço o fato. Has, jã que V.Exa. quer uma opinião pe.,2,

soal minha. não seriam razões~ por exemplo, como um jornal

noticiou. ligadas ã hipóte~e de que o Sr. Delfim era um for.

te candidato ao Governo do Estado de São Paulo e que deter

minadff ãrea do Governo preferia que ele não o fosse. porque

o cargo estava reservado a um outro candidato. que acabou

sendo derrotado pelo Deputado Paulo Maluf etc. Há razões

as mais variadas. Não fui eu que tive ace!ôso. ab!ôolutamente,

a nenhuma delas para poder trazer uma contribuiçao. Estou ~

penas procurando raciocinar junto.

minha inquirição agradecendo as colocações feitas pe~

Dickson Grael. Apenas chamo a atenção para um problema que.

acho, deveriamos levar em consideração na continuidade dos

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Quero terminar

caria por fora, o mesmo ocorrendo com o Min.istêrio das Relê.

ções Exteriores. mas qual versão não sei.

que determinaram o não esclarecimento desses fatos, porque

Süo problemas que ocorreram há s~te anos. O Ministro Delfim

Netto chegou a entrar com um processo contra o Deputado Fe

deral Chico Pinto. Sabemos que esse problema vem rolando há

sete anos. Há poucos dias. quando esteve aqui o Cel. Sarai

va, o companheiro Suplicy perguntou acerca das relações de

S.Sa~ com a D.Hari!õil Tupinambã e ele respondeu que não ti-

nião de quem 1

o SR.. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria de sa

ber do Coronel qual a sua opinião a respeito de que não te

nha havido um esclarecimento desses fatos.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - A op!

Suplicy leu em seguida uma carta do Ccl. Saraiva destinada

a O. l~ari.sa e~ pelo conteúdo, implicitamenh, ele dizia da

possibilidade da ascensão do Embaixador ã condição, talvez.

de futuro Mini<;tro da Fazenda, se uma pesso.a de responsabi

lidade dentro do Palãcio do Planalto assumisse a Presidên 

eia da República. O que eu gostaria exatamente de saber são

quais as razões que determinaram que fatos dessa graVi~

não fossem apurados ate agora.

procurou exatamente orientã~la toda na tentativa de identi

ficar o Cel. Dickson como uma pessoa de oposição. como se

por isso lhe fossem retiradas as condições de dizer a verd~

de. Por outro lado, o Deputado Curiõ, assim também como

Deputado lobão. posteriormente - mas mais destacadamente o

Deputado Curiõ - disse que esta CPI está transformando~~e

numa disputa ideológica. Gostaria de dizer que acho que is

so não corresponde aos fatos. Esta é uma forma. na verdade.

de tentar escamotear a verdade. As perguntas que têm sido

feitas aqui são muito objetivas, concretas. envolvendo não

sã os interesses desta Comissão. mas de toda a Nação brasi

leirA. Acho que todos nõ"'~ não sô' os depoentes, mas os mem

bros da Cnmis'ião. deveriamos exatamente nos ater ã gravida~

dI! da situação nacional. aos problemas seríhsimos que esta-

mCls enfrefltanrio e encontrarmos formas concretas de enfren 

ta ....o!o aqui e agora os problemas que estão colocado!; diante

de nós para que possamos descobrir a verdade e ir ã causa

dos problemas que o Pais está vivendo. não procurar torped~

ar. atravê!. de acusacõl'.'s. de caracterizações de cunho ideo-

o SR. OEPUTAOO ALOO ARANTES - A sua.

O SR. DEPOENTE (Dickson Helges Grael) - A mi-
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ta lvez.

O SR. DEPUTADO BENEBALDO CORREIA - Veja bem,

gunda vez ele cobrou resposta.

ção que tenho fi que se chama Gal. Castro, Sebastião Castro.

que

fun-

no meu modesto entender. e uma das grandes desgl'aças

vem contribuindo para a inflação. o desemprego etc.

O SR. OEPUTADO GENEBALDO CORREIA - , verdade,

tão contente na sua carreira. tendo exercido tantas

ções. como comandante de unidade. como bem o exerceu na ba

teria de paraquedistas na Vila Militar, de que sou testemu

nha. não teria perguntado ao Cel. Saraiva que classificação

ele teria dado 1 Porque quem classifica o informe e a fonte

informações. não teria tirado uma cõpia do telex. que ~

teu ou da suposta i nformação ou informe? Não teria uma có

pia desse documento consigo? Eu acho que teria. t a primei

ra pergunta que faço a V.Sa.: por que, com o relacionamento

de V.Sa. com o Cel. Saraiva, este não mostrou a cópia desse

telex ou dessa suposta informação a V.Sa .. apenas fez um re

lato verbal 1 Perguntaria ainda mais: se V.Sa.,.um militar

concordo inteiramente. E~tou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Sr. Deputado Sebastião Curiõ.

O SR. DEPUTADO SEBASTIM CURIil - Sr. pre~

te. 51's. Deputados, quero, inicialmente. dizer a V.Exa. do

meu respeito. da minha admiração e da minha vontade. muito

modestamente. de cooperar com as invE:!stigações desta Comis

são. Absolutamente, como frisou o Oeputado Aldo Arantes.não

me passou pela cabeça dizer que toda a Comissão tinha pro

pósitos ideológicos. Apenas me referi, na.momento, a uma cQ.

locação feita pelo Deputado DIOrnellas e que achei imperti

nente no momento. Foi uma questão de ordem. Absolutamente,

tenho toào o respeito por toda a Comissão e me proponho. m.Q.

destamente, a cooperar com os trabalhos da mesma. Assim com

respeito ã capacidade profissional de V.Exa .. Sr. Presiden

te, como Parlamentar, como homem público - isso e incontes

tãvel - e tambem do nobre depoente. Que aqui está. Eu pedi

ria a V.Exa. que me permitisse fazer as perguntas, porqua

os cinco minutos são poucos, e qu·e o nobre depoente as res

pondesse depois. Permite-me,.Sr. Presidente 1

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pode formulá-las.

O SR. DEPUTADO SEBASTlJ\o CUR'IÕ - Pois não. O

comprovado nesta Comissão, que o Cel. Saraiva e um homem de

informação, é um homem especializado em informação, formado

pela Escola Nacional de Informação. que, na epoca. ainda mo

ara Escola Nacional de Informação.mas era um centro de in

formação. Eu perguntaria, em primeiro lugar, se V.5a. não

acha que um homem tão capacitado, tão experiente no ramo de

Cel. Dickson disse que não presenciou os fatos e que apenas

recebeu um relato do Cel. Saraiva. Foi ventilado. e e fato

ta. e por conta de um aumento pequeno. faz-se um maior.

no fim fi aquele aperto de rosca. e. no fim, se espana a mais

abaixo. Então, protestamos quanto pudemos. Num dado momento

- estou perto de encerrar a resposta ã indagação de V.Exa.

eu saia e vinha chegando o Ga1. Oziel ao Conselho Nacional

do Petróleo. Não me lembro se o Ministro Shigeaki Ueki ti

nha ido para a PETROBRÃS. 'porque houve várias mudanças. mas

ainda havia aquela imprl!ssão de que aquele trabalho não va

lia muito. Na hora de sair mesmo 5 .Exa. queria via pr~

disse: "Não, a Comissão e interministerial, nada temos que

Ver com isso. Nós nos reunimos aqui, o problema e da Presi

dência da Repüblica.llSe-rviços relevantes, era o decreto. E.!!

tão, fomos ao Chefe do Gabinete Civil. onde forçamos: "Como

i; 1 E': ou não e. porque senão estamos trabalhando ã toa e eu

não posso ficar ã toa. Eu tenho que prestar contas ti. quatro

Ministros. Os outros prestam a um, a quatro, sempre há dois

que não estão gostando. e não está bom mesmo, não me está

contentando." Então ele disse: "Isso tudo que vocês estão f~

zendo está certo. ll Eu disse:" r certo ou não e 1"Ele disse:

"til. E não era. Apesar dt! dizer: "1::". Ai fomos •••• (ininte1i

glvel} ••• também nio era. Então. eu pedi meu afastamento da

Comissão, que logo depois acabou. Quer dizer. o negócio era

mesmo via preço. Terá isso alguma. injunção que concorreu p!

ra a inflação? Não há duvida. Não há forma mais eficiente

de'inflacionar do que aumentar preços e ninguem duvide' que,

dos aumentos de preçoS' que pod~m ser feitos na área do Go

verno. o do petróleo fi talvez o que mais conta::J;na, o que

mais contribui para a espiral inflacionária. Essa foi a

periência que - não sei se por que algum tocou no fato - eu

só citei. Não sei se chega a ser uma contribuição. Sei que

de

um

~
(Aparteante não identificado) - Então. nesse

Há conveniência do depoimento. Quanto ao tempo, cHou

acordo com V.Exa.

porque dispúnhamos de engenheiro militar de petrõlee.

companheiros da Comissão~ de chegarmos a Um acordt'l, a um e-

lenco de medidas para levarmos ã consideração da pre~

cia, no caso exercida pelo Galo Golbery, Chefe do Gabinete

Civil. de modo que se começasse a levar a seria desde o inl

cio esse problema da economia de derivados de petróleo. Es-

sa Comissão funcionava no Conselho Nacional de Petrõleo, do

qual era chefe o Gal. Araquêm, O Ministro era Shigeaki Ueki.

não me lembro quem era o Presidente da PEIROBRjll;S. mas foi

d,epois substituido pelo Gal. Araquêm. A verdade e a segui!!.

te: trabalhou~se muito. consultamos um grande número de Go

vernadores dos Estados mais atuantes e chegamos a uma con

clusão. Eu. por exemplo, trabalhei muito em termos de cons!!,

lados. palses com alguma semelhança com onosso problema. vg,

rificando que soluçõ~s jã vinham dando. Chegamos. então. a

uma mesma conclusão de propostas. de que se poderia tirar

alguma coisa. Sempre que se chegava a esse ponto. o Sr. Mi

nistro das Minas e Energia, Sr. Shigeaki Ueki, vinha ao plg,

nário do Conselho e dizia abertamente:"Não. eu acho que a Q.

conomia e via preço.n Não sei ate onde. Sei que economia vi
a preço se faz ate hoje e é uma grande contribuint.e para li

inflaçãt.. porque. aumentado o preço,do petróleo. tudo aume!l

O SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA -A outra peE.

gunta, Cel. Dickson. S.Sa. poderá responder ou não. Na pri

meira fase de e~planação, referiu-se a uma experiência de

sagradável ocorrida no Ministério das Minds e Energfa. Per

gunto se as informações a esse respeito trariam alguma co.!!,

tribuição aos trabalhos desta CPI ou até mesmo ã questão do

petróleo no Brasil. Se trouxerem. gostaria de ouvir o rela

to de S.Sa. a respeito dessa experiência desagradãvel.

bom especialista em loglstica. pude dedicar-me inteiram!?n 

te, durante praticamente um ano, ao trabalho, junto com os

O SR. OEPOENTE (Dickson Melges Orael l- Sr.Pr!!.

sidente. Srs. Deputados. quando rie refer;' muito ligeirame!!.

te. e fica ao julgamento de V.E)Cas. se poderã ser uma con

tribuição. talvez não. no entanto, vamos aos fatos... No

inicio do Governo Geisel. servindo no EMFA, fui nomeado re

presentante do Ministro Chefe do EHFA e dos Ministros d.... E

xercito. da Marinha e da Aeronãutica. Representando quatro

Ministros, numa Comissão então criada, Comissão Interminis;

terial para a Economia dos Derivados de Petróleo. Por razão

da minha função e de estar aqui. em Brasllia, na epoca.

caso. voto a favor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Em votação. (Pausa). Aprovado. Continua a palavra com o De

putado Genebaldo Correia.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furt~

Perfeitamente. Apenas queria resolver o assunto. Interrom

pendo V .Exa. por um instante. para submeter aos membros ef!l

tivos desta CPI a sugestão para ser convocado o Gal. Sebas

tião Castro.

(Aparteante não identificado) - Como já disse

, antes a V.Exa •• em conversas em reuniões privadas da Comi1.

são t acredito que todas as indicações aqui feitas durante

as inquirições deveriam ser recolhidas pela Comissão 7 que,

reunida - não como está aqui. agora - examinasse e convoca!

se todos aqueles que julgasse conveniente. Mas uma decisão

em cima, no arroto da pólvora, como diz o caçador. não creio

que seria con.... eniente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Nobre Deputado 7 quero prestar um esclarecimento. se me per

mite. Há' uma exigência regimental, neSses casos. de se pro

ceder de.duas maneiras: primeiro, Quando as chamadas teste

munhas são referidas, ou seja. compl'ementares aos depoimen

tos prestados; essa seria quase que uma obrigação. pela ma

neira 'com que o processo nos aponta o dever. A segunda par

te e de que tem de ser subml!tido a voto para constar de a

ta. Como estamos numa reunião, acho diflcil haver outra o

portunidade dI: realizarmos outra ata. porque a responsabili

dade de uma convocação ê da Comissão por inteiro.

(Aparteante niio identificado) - Nesse-caso,se

não teremos oportunidade de examinar .••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

atua 1

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

convocar. por exemplo, o ex-Presidente Geisel ou o

Como se chama 1

General.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Permita que o interrompa. A sugestão de V .E)ta. li que a Co

missão ouça o depoimento do Gal. Sebastião Castro, convoca.!!

do-o.

Presidente, pelas informações7 soubemos que o documento foi

encaminhado pelo Gal. Frota aO Gal. Figueiredo. Dai em dia!!.

te não temos informação sobre o destino que tomou o docume.!!,

to. Então~ o Gal. Castro, que era Chefe da Agincia Central

do SNI, na epoca. a quem o Galo Frota cobrava a resposta •.•

O SR. DEPOENTE (Did:sol1 Melges Grael) - Na sg

o SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - Ante are!

posta, requeiro então ao Presidente que seja convidado esse

o SR. DEPUTADO GENEBALDO CORREIA - A informa-

Gl.l. Frota. Repetind0 7 Sr. Coronel, creio que o, momento

mais grave do seu depoimento, no meu modo de entender, E a

quele em que se refere ã pergunta que fez ao Gal. Frota:que

providencias S.Exa. teria tomado. Ao que S.Exa. respondeu:

llMandei o Gal. Antônio da Silva Camp,os, Chefe do Centro de

Informações do Exercito, levar um rãdio ao Figueiredo",

tão Chefe do SNI, que voltou a cobrar o resultado dessa prE,.

vidência e foi informado pelo Gal. Castro de que ainda não

tinha uma resposta a dar. Veja co'mo o quadro e diferente da

colocação do PDS em relação ã gravidade da informação. t um

Coronel. da responsabil idade de Y .Sa •• que ouviu do Gene

ral~ que jã foi 'Ministro do Exêrcito neste Pals, que fez o~

tI"O GeR:lral portador à~sse documento a um outro General que

e. hoje, o Presidente da República. Então, as informações

são da maior gravidade. E o General que recebeu esse docu 

mento. vem 11. ser Presidente do Pais depois e nomeia a pes

soa denunciada nesse documento seu Ministro. Acho que ai e,!

tá a gravidade da coisa. O que pode ter ocorrido? O Gal.Fi

gueiredo mandou apurar os fatos. como Chefe do Serviço Na

cional de Informações, e comprovou. ou teria comprovado que

o Ministro Delfim Netto não tinha nenhuma responsabilidade

com aquele fato, tanto assim que o nomeou Ministro~

tão, o contrário: não tomou conhecimento e, apesar da sus

peita, ou dos indicios de responsabilidade do então Embaix,!

dor, apesar disso, o fez Ministro; ou - o qUê e mais grave

ainda, Sr. Coronel - o General teria mandado apurar os fa

tos, teria comprovado e, mesmo assim, teria feito o Sr. Del

fim Netto Ministro, dando uma demonstração do tipo de gover.

no que deveria fazer. Então, fica a minha pergunta: o que

aconteceria, num outro pais, onde as instituições fossem

mais solidificadas, onde houvesse realmente seriedade, res

ponsabilidade na condução da coisa. pública? Temos o exem-

plo de que. nos Estados Unidos, um fato muito menos grave

levou ã renúncia de um Presidente da República. No meu modo

de entender7 acho que. a parti!" de hoje, o Gill. Figueiredo.

tel"'ã de dizer i5s0 ã ,Nação: se apurou e constatou que não

era verdade. e nomeou-o Ministroi ou se não apurou e. ape

sar da suspeita, o fez Ministro; ou se apurou e comprovou e.
apesar disso. o fez Minhtro, porque esse seria o seu esti-

lo de governo. r uma responsabil idade que a Nação tem de cE.

brar do Presidente Figueiredo. que não a deve deixar ã min-

gua dessas informações. Pergunto ainda. em referência d is-

so, já que colheram a informação do Presidente da Repübl ica

por parte desta Comissão, um problema mais complexo: se V.

5a. acha que o Gal. Castro, qUI! era, na epoca, Chefe da A

gência C~ntral do SNI. e a quem o Gal. Frota teria cobrado

uma resposta; se seria aconselhável que esta Comissão o ou

visse. V.Si!:. julgaria. com as informações e o conhecimento

que tem desse General. se seria ütil o seu depoimento nesta

Comissão. "=
O SR. DEPOENTE (Dickson Me1ges Grae1)- Sr.Pr~

sidente, acho que ele poderia trazer uma contribuição. como

Presidente Figueiredo. Por que não o Chefe da Agência Cen

tra 1, que, segundo o conhecimento que tenho do funcionamen

to do SNI. é o homem que opera todas essas informações. Tal

vez seja uma boa iniciativa.
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sificação

tor, mas tenho experiência, não nego, absolutamente. O in-

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Não

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o depoente.

in~ormeNão perguntai ao Saraiva qual a classificação do

O SR. DEPOENTE (Dickson Helges Grael) - O fa

to de eu não ter visto não quer dizer que não exista.Sr.Pr~

si dente. e muito fácil. Não SP. va·i chamar o Coronel Saraiva

Apenas discordei, achei impertinente a colocação do nobreD~

putado D1 0rnel1as. quando disse que as Forças Armadas esta

vam enxovalh<ldas. Nada existe que comprove isto. Apenas is

so. mais nada. Portanto, Sr. Presidente, o meu respeito

esta Comissão. Acredito que seus altos propósitos ,.~

a um resultado final que toda a Nação bra!>i1eira agua:rda.t~

dos nós aguardamos e desejamos. Meus cumprimentos ao depoen

te. Gostaria que ele respondesse às perguntas formuladas.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael)- Sr.Pr~

sidente. a resposta e para jã. A tônica das dez indagações

e quem aqui não estava convencido já viu que eu posso. num

papo com o Coronel Saraiva. copiar tudo que ele diz. Foi e

xatamente o que fiz agora. Oe um modo geral. a tônica e que

há coisas nebulosas justamente nos relatos que me foram fel

tos e que trouxe para cá. Acho que. se examinarmos a grava

ção, verificaremos que não são nebulosa!';. conforme vou res

ponder a eBes dez pontos de indagação. Primeiro, se eu te~

ria perguntado ao Saraiva se ele teria cópia ou não? Pergu.!!

tei, sim. Se eu fos!õe relatar aqui todas as vezes que con 

versei co. SilrJ..ivil ••• Eu tenho escrito tudo e com o testem.!:!,

nho de todil~ as pessoas que e~tiveram junto. Perguntei.sim.

A resposta dele: -Hão fiquei_" Por que eu ia insistir com

ele 1 r UMa resposta que eu tenho que aceitar. Agora V.Exil.

que também foi de Inforaações. não ficaria com cópia?

O SR. OEPUTAOO SEBASTI~O CURrO - Eu ficaria.

O SR. DEPOENTE (Dickson Helges Grael) - Mas.

por que eu deveria insistir com o Saraiva? respostã dele:

llNão fiquei Dickson." Esta a primeira indagação. A segunda

pergunta que V.Exa. me faz: Por que não mostrou o depoente

cópia do documento? ·Porque eu iniciei dizendo que ia fazer

relatos, mas ia relatar tudo que me pareceu importante~

tras coisas que não me pareceram importantes, mas sobre as

quais me indagaram, não deixei sem resposta menos fazer jul

zo. Quem sou eu para fazer jul:to. Estou longe de trazer uma

contribuição julgando por que o Presidente não teria feito

etc., mas procurei responder a todas e respondi a essa tam

bém. de que o documento que o nobre Deputado e col ega de Ar.

ma não sabia o que era. eu disse. está gravado. o primeiro

era um informe, em telex, do tipo radiograma. Era informe.

Agora, disse o nobre Deputado que, se era informe, deveria

ser processado. Mas ele se referia, porque eu 1 i nas mãos

do General Fiúza. Pedi para tirar xerox mas ele não deixou.

Mas eu pedi. não faz mal pedir.

O SR. DEPUTADO SEBASTl~D CURIO - Qual a cl's-

que ele mandou, como não perguntei da informação. Evidente

mente que só pode ser de confidencial para cima.

O SR. DEPUTADO SEBASTIAO CURIO - O confidenci.

al não e uma classificação. Classificação ê quanto ã fonte.

Permita~me Sr. Presidente, só para esclarecer.

a SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Então

fale o nobre Deputado. que e doutor no assunto.

O SR. DEPUTADO SEBASTI~O CURtO - Não sou dou-

sei. niio vi, não minto e não estava. ou porque não apareceu

no xerox, não sei. Uma outra hipótese, ele virou, não sei.

forme tem uma classificação. A classificação nA" ê de~

fidedigna, altamente confiável, sem qualquer desconfiança.

A classificação "B~ e de fonte ate certo ponto duvidosa. A

"C ll é de fonte que não tem classificação. Por exemplo, di

gamos, um elemento chega aqui e diz que fulano de tal ati

rou agora, na altura da rodoviãria ••• 1:: um informe. Para ver

. se e verdade vamos processar por outros informes, até che 

garmos ã informação de que de fato atirou com a arma de ca

libre tal. em tal local. Então, hã, al, uma informação. En-

tão, V.Sa. diz que não viu a classificação. qual a fonte.

Isso e muito importante para se ch~gar ao final da hi.stõ-

ria. importantissimo. Não e~iste classificação, V.5a. não

viu.

O SR. DEPUTADO SEBASTI~O CURrõ - Estou pre.!;.

t:r'" tando algum esclarecimento porque o assunto está mUi~

loso. Um documento que ,não chegou às mãos do General Frota.

chegou um telex, o Presidente nijo tomou providências. teria

tomado, não teria. por que não tomou, se não tomou, que re

nuncie. Acho que são. coisas precipitadas, prematuras.

(Aparteante não identificado. Intel"venção f.Q.

ra do microfone. InaudTvel.)

O SR. DEPUTAOO SEBASTIJI\O CURIO ~ Tenho todo o

respeito por V.Exa., mas e importante que o depoente escla

reça que tipo de documento "é esse segundo documento. O CorQ.

nel Saraiva deve ter-lhe confidenciado. Se é um informe

não foi proces ... ado, não procede, porque há que ter documen

tos que o comprovem, para que esse informe seja transforma

do numa informação. Isso e importante que V .Sa.responda .Go.§.

taria. antes das respostas do nob,re depoente, de dizer que

tenho todo o respeito por V.Sa.:é um militar de ,posições

bast... nte definidas, conhecidas dentro do Exercito, dentro

da Naçi"o. Respeito as posições de V.Sa. e respeito muito.

RespeitD posições definidas mais do que aqueles que ficam

em cima do muro, estejam do lado de cá ou do lado de ra .Se!!!

pre respeitei posições definidas, apesar de ter- também a ml

nha posição definida. que não nego. Portanto. o meu total

respeito a esta Comissão. Não me passou pela cabeça obs-

truir ou denegrir a imagem da Comissão. Absolutamente não.

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado)

Senhor Deputado Fogaça, estou concedendo ao Deputado Curiõ

mais tempo exatamente pelo interesse que despertou sua in

quirição.

O SR. DEPUTADO SEBASTIM cURr6 - Estou fazeo-

de V.. E-xa.,porQue tenho uma posição muito coerente. muitofi!

me, c{Jmo tem o meu nobre cal ega, que e coronel.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Hã 10 perguntas generosamente feitas.

(Aparteante não identificado. Intervenção fo

ra do microfone. Inaudivel.)

O SR. DEPUTADO SEBASTIJI\O CURJli - Não discordo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Solicitei apenas que cO!lclulsse a sua inquirição.

ria: mandou apurar. A segunda, não mandou apurar. A tercei

ra. mandou apurar e. apesar de comprovados os fatos. ainda

nomeou o S-r. Delfim Netto para o seu Ministerio. Então. eu

gostaria de dizer o seguinte: se o segundo documento um

informe, porque ninguem sabe se existe. ninguém viu, nem o

General Frota, o Ministro do Exercito viu o documento, e c.Q.

mo nenhum dos membros desta CPI, ninguém levantou suspeita

sobre as Forças Armadas, pelo contrário, as Forças Armadas

foram aqui enaltecidas, elogiadas, ·então não nos cabe pre

julgar que um elemento do gabinete do Ministro tenha obstr.!!

ido e não tenha levado o document.o a S.Exa., o então Minis

tro do úercito, General Frota. Se e um informe, Cel. Oick

son, bastaria o simples fato de ser um informe para que ele

tivesse qUE Sf!l' processado ~ essa e a terminologia nos or

gãos de informações: processado. O informe processado e prQ.

cessado por outros informes. Então, o Presidente do banco

disse que o Ministro recebeu propina. Não provou. não deu

nenhum documento. não foi gravado, não existe nada. E um in
forme. Para ser produzida uma informação. esse informe tem

que ser processado por outros informes, ate que il.. fonte ge

radora chegue ã conclusão de que o fato e veridico. o ,que.

provavelmente, fará esta Comissão, no final das apurações.

De.pois de ouvir os vários depoimentos. chegará oi corti.lusão

final de que o fato e verldico. Então, para que chegasse às

mias do Presidente Figueiredo uma informação proces~

ria que haver todo esse processamento dos informes. Então,

não podemos pressupor que o Pre~idente não tomou providên 

cias por omi ssão. por conveniência. Tenho pl ena certeza de

que o Presidente Figueiredo jamais faria uma coisa dessa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pediria a V.Exa. que conclu'l'sse a sua inquirição.

O SR. DEPUTADO SEBASTI~O CURIn - Muito obri 9;\.

do, Sr. Presidente. De fato, jã ultrapassei dois minutos,

mas peço a compreensão de V.Exa. Talvez minha modesta con

tribuição sirva para esclarecer alguns fatos e ajudar a es

ta CP1. Pediria que me desse mais 2 minutos.

do as perguntas •..

foi visto documento. não existe documento. não há fatos co!!!,

probatõri'Ús da conversa com o gerente do banco. com os ban

queiros de Paris. vamos assim dizer. Que sabe V.Sa. à esse

respeito 11 uma pergunta que faço. Prosseguindo, V.Sa. diz

que o documento ou, possivelmente. o rádio ou telex ~ V.Sa.

sõ tem conhecimento do telex, se não me falha a memõda, i]l

clusive disse que outro documento não chegou ãs mãos do Ge~

neral Frota - foi encaminhado ao Chefe do SNI pelo Chefe do

Centro de Informações do Exercito. Não me parece ser uma

via normal esse encaminhamento. O Ministro do Exército de

então, Genera 1 Frota. despacha diretamente com o Presidente

da República. O mais normal seria o Ministro do Exercitodar

conhecimento ao Presidente da Repüblica. Por que razão ele

mandara o seu subordinado levar a um outro subordinado do

geradora do informe.· Aqui foi ventilado que o informe não

tinha classificação ou que foi modificada a ~lassificaçãodo

inforlle. A informação não tem classificação. A informação é

um fato comprovado. analisado por outros informes, por uma

seria de infoi'mes. e um processamento de informes. Agora, o

informe, sim, e classificado em A-l, B-l, B-2. C-lo C-2 etc.

de acordo com a idoneidade da fonte. Então, pergunto a V.

Sa •. qual a classificllção deste docl,lmento de que o COI'onel

Saraiva deu conhecimento a V.5a. Isso é muito importante p!

ra toda a Comissão. V.5a. disse que teve um contato com

Galo Frota. Eu ate diria qua tive a honra de ser, na ocasi

ão, chefe de gabinete do General Frota. V.Sa. sabe disso.

por isso que várias vezes olhou para mim querendo que eu o

ajudasse nos nomes. Não? ajudei não foi para sonegar, mas

porque não me lembrava. V.5a. disse que conversou com

Gal. Frota e que na ocasião leu o telex atraves do Gal. Fi-

iha. Mas depo i 5 di sse que não 1eu, que 1eram pa ra V .Sa.~

que não tinha conhecimento do que disse o General Frota

que nenhum outro documento chegou às mãos dele apenas um t§.

lex, que. como disse V.Sa., no campo das informações deve

ter sido cifrado lã na França. pela Embaixada, através do ~

dido Militar e decifrado aqui no Estado Maior do Exercito e

dado conhecimento a V.Sa. Eu pergunto quais os termos desse

telex de que V.Sa. tomou conhecimento. Em determinado ponto

do depoimento de V.. Sa •• que eu acho muito vâlido. muito co

rajoso, muito amplo. cheio de subsldios para esta Comissão,

V.Sa. diz que o Embaixador estava receLendo propina, rece 

bendo comissões e que os diplomatas passaram a fazer acomp~

nhamentos e a ouvir o Presidente do, Banco. Até em determin!

do ponto o Presidente do banco disse que não participariad.!

quilo a não ser 'Com a p·resença do Adido Militar. E que os.!

didos mil itares se reuniram e qué lhes foi dito, pelo Presi

dente do banco, que havia uma conta azul no Banco da Suíça,

em nome do Ministro Delfim Netto. uma importância de 6 mi

lhões de dólares e que o adido militar se deu por satisfei

to. Então, eu pergunto a V.Sa.: um homem de informações co

mo o Coronel Saraiva. especializado em informações. dar-se

ia por satisfeito com simples palavras? Ele não gravou éS~

Sol conversa com o PI~esidente do banco 1UIll homem de informa~

se esclareça. se'ê informê ou informação. E iJ!1po~tante ~

a próxima pergunta que faço a V.S3. Porque agora. no fi na 1.

o nobre colega Deputado Genebaldo Correia. levantou 3 hipó

teses sobre a pessoa do General Figueiredo. A primeira, se-

ções. medlocrê, teria gravado toda essa conversa, não precj,

saria sei' um homem especializado em informações. Ele teria

gravado essas conversas. pura e simplesment€!, teria documen

tos comprobatórios de que o Pre<:õidente do banco disse isso.

E isso que nos causa certa surpresa aqui dentro. Tudo o que

V.Sa. disse ê baseado num relato da' Coronel Saraiva. N~

Chefe do SIH ? [ a outl~a pergunta qUI:! faço a V.Sol. Não ê o

trã.i te 1ega 1 de encami nhamento de documento. Com I'ela ção ãs

inquirições, eu anotei alguma coisa que acho de interesse

desta Comissão. Foi perfuntado a V .Sa. ate que ponto o doc.!:!,

menta e réserva do. se re1a tó ri o, i nforme ou i nformação. Go1

ti5ria que V.Sa. esclarecesse se tem conhecimento do segundo

documento, porque o primeiro V.Sa. disse que e um telex e,

de fato, o General Frota tomou conhecimento desse telex e,

atraves do Galo Fiüza, deu conhecimento a V.Sa. E o outro

documento. de que ninguem sabe? O Gal. Frota não viu. não

. recebeu, nlnguêm recebeu? Que documento e esse. e um info!:.

me ou uma informação? O que disse o Celo Saraiva a V. Sil.1

t: um informe ou uma informação? Isso e muito importante que
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sou isso pela cabeça, perdoe~me V.Sa.

o SR. DEPUTADO SEBAsnA"o CURln - Não me p..-

que prosseguisse na resposta, sintetizando-as ao máximo pa

ra podermos concluir.

binete, nunca fui visto lã. Gosto dele, atê, pela ~

coma me trata, mas fiquei cinco anos do EHFA e não consequi

damente que, tenho sido o primeiro Deputado do PDS a ser il!.

dicado na primeira lista dos Deputados que compunham esta

Casa, e que depois que a Liderança resolveu retirar os Dep!!

tados do PDS, colocando todos os demais que me sucediam na

suplência, e me excluiu até mesmo da sut'l-ência. e disse ate

a S.Exa. que ficaria atê muito mel hor assim, porque não te

ria compromisso, se ê que se possa entender que numa Comi!>"

são Parlamentar 'de Inquérito possa haver compromisso polit!

to-partidãrio ••• A CPI se justifica porque os assuntos nela

tratados extrapolam as Comissões Tecnicas. E, como se busca

apuração. de fatos graves, e evid~nte que todos os compon,en

tes da Com'issão. quando assentam na Comissão, nela investi

dos como Parlamentar~s" têm que tirar a sua camisa politic,2,.

partidária. Do contririo não se chegará, sob nenhuma hipõt~

se, ã apuração do fato predeterminado. Mas quero registrar,

com muita euforia~ já que em outra oportunidade poderei fa

zê-lo, indagando. interpelando, e gostaria muito de ser h0l!.

rado em participar dos Anilis COIlO interpelante desse digno

represent~nte das forças Armadas, que e o Cel. Dickson Mel

ges Grael, quero registrar, com muita alegria, sobretudo dft.

pois que o Deputado Curiõ deu uma declaração. que temos que

testemunhar como verdadeira, de que ele não ê homem que fi

ca em cima do muro, de que ele não atira nenhum aríete de

capuz, ele não atira nenhuma seta de capuz, ele o faz de c~

beça aberta, ou melhor, de fronte alta. Todos temos d~
conhecer isso, embora muitos possamos discordar da formg c.Q..

mo S .Exa. assim procede. E que fique bem assentado que, não

bbstante a inteligencia COM que S.Exa. propôs as indagações

ao seu colega, por ele bastante admirado e respeitado, que

amanhã não se venha transformar, como e comum no curso da

nossa História, um depoimento serio e grave como este, que

precisa marcar uma data histérica nesta Casa, aponti'lr esse

honrado representante das nossas gloriosas Forças Armadas,

como alguem que estã a serviço de quem quer que seja. Por

isso apelo aos componentes desta Comissão no sentido de que

deixem de lado qualquer sentimento de õdio politico-partid[

rio. Que desistam de qu alquer sentimento passional, e apr2,

veitem essa manifestação quase de sol idariedade ao depoime.n

to do il~stre Depoente, do Deputa~do Curiõ, seu companheiro

de Exercito~ que não cansou reiteradas vezes de elogiar S.

Sa. como um homelll de bem, serio. verdadeiro e ,digno. hto e

muito importante, Sr. Pr?sidente, porque, infelizmente, po

deremo,s amanhã ser surpreendido~ com uma serie de achinca

lhes que vão ser atribuldos a esta Casa, como se daqui ti-

Está caracterizado que há um informe.

O SR. DEPUTADO SEBASTIA'o CURIl1 - Então, e im

portante que seja comprovado que existe essa informação. E.!.

ta e a opinião dele.

(Aparteante não identificado. Intervenção fo

ra do microíone. lnaudlvel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

A Presidência e esta Comissão vaão diligenciar para ,a com

provação total dos fatos aqui alegados. Recebi há poucos in~

tantes uma c01llunicação da Mesa. avisando aos Srs. Depptados

desta COMissão, que vai proceder ~gora ã votação eletrônica

em plenário. Pediria. então, desculpas a três Deputados in.!

critos: o Deputado José Machado, o Deputado Jorge Arbage e

o Deputado Fernando Santana, por- não conceder-lhes a pala

vra, a fim de que possamos respeitar as- normas regimentais

desta Casa. Te. a palavra o nobre Deputado José Machado.

O SR. DEPUTADO JOSt. MACHADO - Sr. Presidente,

esta ê a oitava Comissão Parlamentar de Inquérito de que t,!

nho a satisfação de participar, nesta Casa. nos meus quatro

mandatos. Confesso a V.Exa. - e V.Exa. jã presidiu uma de

que participei, embora sem poder ser integrante dela. a das

Multinacionais - que a Mesa da Câmara. em circunstâncias eE.,

peciais como esta, em todos os tempos, mandava chamar.

muitas veles votava-se ate na prõpria Comissão, para não se

interromper o trabalho, um trabalho ~e~io como este. ~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

~ uma votação especial.

O SR. DEPUTADO JOS~ MACHADO - Lamentn profun-

O SR. DEPUTADO SEBAsnM CURln - Sr. Pre~

te, estã bem caracterizado que não se sabe se existe infor

mação, se existe informe. Apena~ que existe um telex.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

ã toa, que não interessam nada, para. verificar.

O SR. DEPUTADO SEBASTIKO CURIO' - Nebuloso não

o depoimento de V.Sa. Nebuloso documento. Ninguém sabe se e

inforl1la1;âo ou inforMe e quem recebeu.
O SR4 DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - Agora

já sabe que o primeiro ê informe e o segundo ê informação 4

Se recebeu, só pode ter sido o Estado-Maior do Exercito .Não

ignora o nobre Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Estã' gravado.

O SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) -Então.

passou a me revelar muita coisa o Gal. Hugo Abreu. Se não

me engano, o que eu disse estã no livro dele. Se bem que, se

eu pensasse,eu também diria como minha conclusâo,meu penSA

mento. Não convivi ••• são palavras dele. Ele passou a ter pr.Q.

b1emas; ele dizia abertamente para a gente e.quando saiu, ~~

iu com todo o !!!ff. dele. E todos diziam também que ele ach,!

va o seguinte: a ser um militar, o Ministro da Guerra ••• Se

ria normal um militar. E~se governo de sucessão de militar JXlr

militar ••• O normal ê o Ministro da Guerra. Somente em condi

ções muito especiais, quando ele não tenha aquelas condições

de liderança••• Sempre se pensá nele. ~s vezes porque não

quer,ãs vezes porque não pode.~..o que não ê tão comum ..• Então"

era a postura normal lõgica. Não vejo por que se falar em d.2,

ta. Disse mesmo, e verdade. Ele me disse. Os assessores dele

sabem. Aqui em Brasllia ai;14a há uns três"ou quatro servin

do. Há o .•. etc. Isso e verdade.Agora. a não ser -naquele ~2.

cesso de sucessão, dizia o GaloHugo Abreu - O Galo Frota,po!.

que nã.o eu? Inclusive. porque sou mais antigo. também. entre

outras coisas - ele achava - do que o Gal Figueiredo.I.!.

so ouvi dele. Existiu, sim. "r verdade. ninguem ignora. P.Q.

de anotar ai que disse, claro. Existe o segundo documento?

Levantou dúvida sobre se existiu ou não. Quem me disse que

existe foi o Saraiva. porque ele mandou. Disse vária!; vezes

aqui, e vou dizer pela quinta vez, que ele se chama 11 i nfo.!:.

mação", nome que me foi dado pelo Saraiva - informaçã~

me mandou um documento chamado "Informação". Agora" no radi.Q..

grama eu li alguma coisa, li e gravei. Disse que basicamen-

te era a espinha dorsal daquilo 'que o Saraiva me revelou,c.Q.

mo sendo a informação. Estava no rádio. Não pude preclsart!!.

do, porque não tenho memõria fotográfica. Mas lembro-me de

que li no documento que ele referia mais ou menos assim:llS!.

gue documento circunstanciado, segue informação com deta-

lhes, com pormenores". Isso me lembro que estava lá, isso

ou coisa parecida, com a mesma significação. Estou respon 

dendo agora ã de número 9. A ul tima: Se o documento e um i!!.

forme, devia ser processado. Está respondido porque ê um i..!!

forme" primeiro, porque ele não podia postergar, telefonar

para a Su1ça. Manda logo e diz: "Seguem os detalhes ll • AT a

credito que ele conversou mais, verificou mais e deve ter

feito a tal informação, de onde e1e me passou essas inform!,.

ções que relatei â V.Exas. Tenho "a impressão. nobre Deputa

do, de que re:spo ndi ãs dez inda gações e co ncl uo pe loque cE..

mecei •. Nebulosa, não. Estã na gravação. está no documento,

de onde 'Vou retirar o nome da s:Jnhora e mais cL.las coisinhas

[ verdade.

ponto de perguntar "Por que V.Exa. não foi despacha r pessQ..

almente com o Presidente?" Ele já vinha com alguns proble

mas institucionais. Ele e quem ficava ••• Havia o problernado

Ga 1. Hugo Abreu e o Ga T. Frota não sou eu.

O SR. DEPUTADO SEBASTI1W CURI'O - Sr. Preside!!.

te~ importante que essa data seja bem precisa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

D SR. DEPUTADO SEBASnM CURln - O ilustre d!!.

poente esti dizendo que já havia incompatibilidade nessa é

poca do Gal. Frota com o Presidente. Não estou levantando

suspeita sobre V.Sa. E. apenas Ql.lestão de datas.

O SR •. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) Não vou

retirar nada do que eu disse. Vou informar mais: O Gal. Hu

go Abreu, na presidencia. com quem não tive nada, depois CJ,ie

brigou e saiu, nos procurou. Estamos do mesmo lado da trin

cheira Pl!1itica, naquilo em que vamos votar, e trabalhamos

juntos. No inicio eu vi uma rejeição ao nome dele por cer-

to grupo de Deputados do PMDB que visitei. Em seguida, os

prõprios Deputados passaram a não ver que ele entrou numa

'?' outra linha aceitável para Os prõprioa Deputados,q~

cio, o rejeitaram. Não e verdade, Sr. Presidente?

da

saiba

depoente

fazer o Curso Superior de Guerra. Fiz todos os cursos

incompatibilidade regimental. Então, pediria ao

gora, e sõ o que eu sei. Não adianta querer que eu

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) Então a

resposta e: Saraiva não me disse, não lhe pe.rguntei. Pergu!l

te-se a Saraiva a classificação. Quanto ao rãdio que me mo~

trou o General Fiuza} a mando do General Frota. ele leu pa

ra mim, assim, não me deixou ••. Não houve aquela duvida

que o nobre Deputado se referiu, dizendo que uma hora eu

disse que li e na outra disse que não. Li na mão dele.

o SR. DEPOENTE (Dickson Melges Grael) - o Ge

neral Fiüza tambêm pode ser convoca.do e vai comprovar isso.

Terceiro. quando declarou que o Depoente di!>se que o Embai

xador estava recebendo comissão. O Cel. Saraiva me relatou

e eu relatei. No inlcio eu disse bem claramente que ia rel!:!,.

tar fatos. Quem me dera saber muito mais fatos. Estou ape

nas transmitindo. como ê do meu dever, não escondi do Sarai

va qu"e iria 'fazê-lo. Ele, sabe que eu ia fazer isso. E o Ge

neral .••• (ininteliglvel) •. sabej o Galo Hugo de Abreu sa

bia. Todo aquele pessoal que esteve na campitnha do ••• (ini!!

teligivel) ••• sabh porque levei lã. Estã aqui: t1 Quando~

ver Comissão Parlamentar de Inquerito irei li e levarei ."A-

mais do qUê eu sei. sã sei isso~ Então, não disse que o Em

baixador estava ••• Quem me dera que eu soubesse e pudesse

dizer."E.stava, sim.". Apenas relatei o que me foi relatado.

Isto e inquestionável. Adidos mil itares se reuniram. Não

disse aqui que se reuniram. Pelo contrãrio. os dois diplomª

tas ••• Quando, ao que me parece, o Sr •••• (ininteligivel} •••

pediu, não foi necessariamente do Exercito, mas um Adido Mi

litar, no sentido generico. Ele confia. Querfa que houves

se ••• Melhor para ele que houvesse um militar. Então. eles

pegaram o mais velho, o do Exército,. E. sempre mais pobre,

mais velho. mais respeitado. com cabelos brancos. Então, 1ft.

varam o Saraiva. Talvez por isso, ou por outras virtudes que

o Saraiva tem. Então, não reunira~m os adidos. Não. Por que

o Saraiva não gravaria a conversa com o Broissiard? Pergun

tem ao Saraiva. Não sou Muito indiscreto, nobre Deputado;

não fui dessa experimentação do Saraiva. Jamais gravei con

versa de ninguem. O Saraiva pOdia ter gravado, podia não

ter gravado. VãD perguntar a ele. Quando ele me disse: "Não

fiquei com a cópia ", não toquei mais no llssunto. Porque não

posso conceber qlJe "ninguemU fique com cópia. O Saraiva po

de não ter ficado COrA cópia. Por que vou duvidar dele, por

que insistir nisso? Então, esta ê a minha resposta. Por que

ao Frota, ao 51N1 e não pessoalmente ao Geisel? ~ muito fá

cil - ele estã convocado - perguntem ao Ga1. Frota. Eu acho

que já tirei coisa demais do Gal. Frota. Não fui ao seu ga-

Sr. Presidente. mas peço a palavra para uma questão de or

dem. Estou tentando ajudar, nio estou tentando obstruir, a!!

solutamente. V.Sa., com os conhecimentos que tem de-inform!

ções, não procurou saber qual a fonte, qual a classificaçoo?

Inclusive pelo depoimento que V.Sa. está prestando hoje. a

qui, ê muito importante para V.Sa. saber qual a fonte, qual

a classificação. porque V.Sa. sabe que há implicaçõ~ sé

rias. ~

carreira - se bem que desse não' preciso para a carreira .Não

lOe faz falta tambem. Pelo menos não estou sentindo ate ago

ra. Pode ser que venha a sentir um dia.. Acho que ele con

fiou demais em mim. Eu fui lã, fui apresentado a ele e dfs

se:NGeneral, por quem V.Exa ••andou?ll AgoTi!l, não cheguei ao

aqui? Perguntem a ele qual a classificação que ele deu. Não

sei por que insistirem em perguntar-me. Não 11 vi, não per 

gllntei a ele e não devia insistir em que ele me desse a re~

posta. Por quê? Kão sou o chefe dele. Queria o conteúdo, o

teor. Então, por que ele me Illostrou cópia dos documentos?

O SR. DEPUTADO SEBASTI}I;O CURIO - Perdoe-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Agradeço a V.Exa. a colaboração que estã prutando, mas qu!.

ro esclarecer ã Comissão que vamos abreviar nossos traba

'lhos porque estamos praticamente na Ordem do Dia e há uma
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar FUl"tado)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

o SR. DEPUTADO. ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordern..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

ceiro internacional passou a suprir .os recursos em subs.titui

ção ao que teria sido 'beoricamente a função dos bancos de in

vestimento na reforma financeira dos anos 60. En~ão, demanda

Vam-se recursos em cruzeiros. As empresas tinham acesso, seja

diretamente ao mercado internacional, nos termos da Lei n9

4131, seja indi'retamente, ~través de repasse dosoancos comer_O

paríodo esse? Foi algo em torno de 6 a 7 bilhões de dólares,

o que era a ser financiado, o que teria que ser financiado, s!:

gundo o discurso oficial, era magnitude de aproxima.damente'

bilhão de dólares, e a cntrada de empl"é~timos e 'financialllen

'tos, entrada U:t;luida, foi da ordem de 7 bilhões de dólares.

Restou dai' a formaçiío de r:,servas internac1onaís. Quar dizel".

a. maior parccla, a grande p3:rcela da dívida externa contraí

da no período resultou num ,acúmulo de reservas internacionais.

Então, o· que explica a formação da díVida no período do milp.

gre, Se ela não entrou enquan"to contribuição de poup·anças ex

ternas ao crescimento do período? O que o justifica? Aí é ne

cessário remontar, em primeiro lugar, a um fenômeno que ocorre

a nível internacional, que é ü formaciio e desenvolvimento do

euromcrcado dc moedas, ou seja, de um mel'c::l.do financeir~ priv!,

do internacional. com liquidez crescente e que est3va CP busca

de aplicações pelo mundo todo. O Brasil era. uma aplicação pos

sível, como vários outros pai'ses atrasados foram aplicaçõcspo~

si'veilj para os recursos di~,ponrveis no eurom!1'rcado de moedas.

Internamente, coincidiu isso com u,? ciclo cxpans ivo, como já

disse, em que <l demanda por crédito era elevada. Quanto ao ri!.

mo do cresçimcnto - o crescimento do PIS era hastante <llto, ;1

taxa de inversão muito altn, principalmonte no início .Ios anos

70 - conseqUcnter.lcnte. havia uma del'landa por crédito bust::mte

grande no período. ESse crédito podia ser realizado. Era um

crédito demandado er.! cruzeiros. Ocorre que o sistema financei-

te, a exp:ms<io tlll dívída externa l'C d~ no pt'rrodo do ciclo I:x.~

pansivo. À t!poca, as ;wtorldadcs c/?vt:rn,1mcntais. em vários pr:!:!,

nunciamentos, justífic:lV:.m o endividaI'1,ento, que estava. CT/,;'5CC!!

do no 'período, como a contrihuição d~ poup:mças externas ao d~

senvolvimento nac ion~l. 1:0 final das contas, vol ta\TU. por eSSa

época. uma, tese' nntigu, muito defendida por ecanoT:list<J.s canse-r.

V3dores c por aqueles que tomar3I:l o -poder em tJ4 1 de que o Bra_

sil era UIDél econonia subdesenvolvida, una economia atrasada,

que, para poder acell1l"ar sua t;Jxa de crescimento, ptlra POdÚl'

ter uma taxn do:: crescimento o.celcl'uda necessitava ob1.'ig~toria-

s::'gnificando efetivamente a contribuição de poupanças externas

ao cre5cic:cnto domé.:5tico. Na realidade, há uma mn.ior disponibi.

lidade interna de bens c' serviços .por esta via, financiada.no

caso, através do endividamento externo. O que se verificou nc~

se p~rrodo? g que o balanço cOiflercial br:lsileiro cstave rigo... .!:!.

samcnte ~quilibr<tdo. Se tomarmos o período de 1969 a 1973, o

balanço conerc ial está absolutamente cqui 1ibrado, não há qual

quer déficit a financiar por esse lado - há pelo lado do balo.~

ço de serviços produtivos, isso sim, um déficit da ordem, se

não me engano. de Z bilhões d~ dõL1.1'es. ES5C dli{icit, na real.!

dade, consistiria a tul de poupança externa, contribuind~ pnr:J.

o desonvolvil'lcnto interno. Como é que foi financiJtio? Houve í.!!,

gresso de capital de risco no pcriodo. Se- tO];larmOS o ingresso

do cnpital de ;isco .c dcduzil"mos dai as remcssaS por conta

de lucros c dividendos, para obtermos o saldo líquido da conta

capital de risco, verificaremos que houve um ingresso líquido

da ordem de 1 bilhào de dólares. O quo restou él financiar, po!,

tanto) roi um hilhão de dólares do cham.Jdo hiato de recursos.r.

qual foi o ingresso líquido de empréstimo!ô c financianentos no

mente da contribuição de poupanças externas, pcfi a poupança i!!

terna ,;('ria insuficiente para pro?cíar um ritmo dt~ crcscir.tcn~

to aCClel'[ldo. Então, na época do milagre, a justificativa ;,ú

ri:! por ar: a drvida contrarda naque~e período teria sido

contribuição de poupanças ex.ternas ao crescimento. Contudo, a

observação dos dados absolutf\mcntc não comprova essas informa

ções, pelo so&uintc: se tomarmos os dados do balanço pagamento,

qual ê a forma ~e ingresso de poupança externa,' isto é, como é

que esta poupança se apresenta? Atravôs de déficits no. cont;l

de mercadorias e serviços produtivos, ou seja, na r.tedida em

que o País. num detc.:ntdnado ano., importa uma quantidade maior

de bens e serviços do que aquele exportado, a diferença está

1"0 doméstico, depois da reforma dO$ aOO$ 60, era um Sistema fi

nancciro que tinha um st1gfil(~nto pouco desenVOlvido, o scgmt::nto

do finunciamento a longo prazo. E, nesse caso, o sIstema flnan-

Chagaseconômica do Brasil. O ProL Paulo Roberto Davidoff

terna brasileira, cor.! as cal'acteríst~cas que ela tem present~

mente, ou seja., uma dívida que ê contl"aÍda fundamentalmentQ em

moedtt e de instituições privadas que operam a esca.la interna

cional, tem seu início, tem sua origem em fins dos' anos 60, i

nício dos anos ?O. A dívida externa bruta, rigorosamente, oscl:.

lou entre .3 a 4 bilhões de dólares anuais durante a década de

60. Em 68, estava aproximadamente neste patamar c, a partir

daí, inicia uma trajetória de crescimento, atingindo. em 1973,

algo em torno de 13 bilhões de dólares. Então, este constitui

ria o primeiro momento de iormação da atual dívida externa br!!,

sileira, que ê anterior ã crise do petróleo, anterior ã c1:ise

observada nas economias >-capitalistas avançadas. O que verific!

mos, então, é que essse primeiro movimento de expansão da dív!:.

da' externa coincide com um ciclo de desenvolvimento interno,um

ciclo expa~sivo conhecido como milagre brasileiro. Temporalmc!!,

tados da pesquisa que vou apresentar em seguida. A dívida ex-

Isso, inclusive, vai auxiliar cm muito a discussão dos resul-

no e, mais particularmente, tem a ver com os tomadores inter

nos da dIvida cxto::rna. A rigor, hi pouca iniorr.!ação, é um as

sunto pouco discutido. hi POUCi'S informações t:.iscutíveis disp!:!

níveis a respeito. Gostaria de centralizar meu depoimento nos

reSUltados. de uma pcsq~jsa que desenvolvi na Universidade de

C<lmpinas. p3'ra o período de 7Z a 81, e que diz. respeito exata

mente ã identificaçâo e ã discussão dos tomadores da dívida e~

terna do Brasil. Antes de iniciar a apresentação dos resulta

dos básicos dessa pesquisa c a di'ilcuss5o deles, gostaria tlo f~

l.er um breve retrospccto da dtvida elCtt'rna brasileira recente.

ta CÚl"tL':õ55o. P/,;'rguntario1 a V.Ex~ se farítH:Jos il;so agora ou no

final d:t roulliao.

o SR. PRESILtETNE (Dcputado Alconcar Furtado)

}.luis ao' final. Ficará p.1.r:l o final dó nos 50S tr.:..tbnlho.;. Os

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Btttista Júnior)-

Cruz tem cur~o de Ci&ncias Econâmicas junto ã Faculdade de Ec,2,

nonia e Adr.lini~tração da USP; pós-graduação no Programa em E

conomia Uti Universidade Es'~adual de Campinas. Têm algumas o

bras pub I icada~. Expor lência profissiona.l como assessor econô

mico na Delegaciu da SWJAf.l, economista da Montar ~IontreaJ, Dr
ganhacão industrial, da SOCIPLAN, da FEPASA e da Hidrobrasi

lc'ira; Coordenador de Pesquisa Bnsica Aplicada na Fundação de

DescI1volvinento Administrativo _ FUNDAP; assessor da Diretoria

de Pesqu i S3, Documentação c Informado da Fundaçâo de Desenvo!.

vimcnto Administrativo. Estudos e projetos elaborados, inúme

ros. Vúrios trabalhos pubJlcados. Enfim, ambos os econor.listas

são figuras de alta qualificnçiio, que se encontram, hoje,aqui,

para subsidiar nossos trabalhos. Senhores depoentes, só inici~

mos nOSS05 trabalhos COM o compromi:õ::;o legal de tliz;~rem os de

poentes u vel"dndu. Peço a ambo~ que usstt:'.artl tal compromi~so de

pé.

gostaria de utillza:r o tempo disponível nesta Comissão, nesta

exposição, para :lbordar um aspecto que tem :sido pouco discuti

do e que tem mais a ver com as origens do endividamento exter-

O SR. DEPOf:NTE (Paulo Roberto D:',lJidoff Chagas

1('s, inclusive, ligada a questões recentes, com graves implíc!

ções sobre o que se ·passa hoje no Puís e o que está por vir em

função dos ae,ardos l"ealizados pelo Govúrno brasileiro com

Fundo Monetário c com os banqueiros internacionais. Contudo,

Cruz) - Prometo, sob palavra de honra, dizer .:J. vc~dade do que

souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alen,::ar Furtado)

Concedo a palavra, para uma exposição preliminar sobre a maté

ria objeto da investigação, que é dívida interna, 'externa, na

tureza, qualificação, origens l nplicações e Acordo .F.MI-Brasil.

ao Dl". Paulo Davidoff. Tem a palavra S.Sa.

O SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoif Chaga.s

Cruz) - Há inúmeros aspectos passíveis de abordagem quando se

discute a questão da dívida externa brasileira. A maioria de-

Prometo, sob palttvra de honrn. dizer a verdade do que sollbC'r e

for perguntado.

convidauos de hoje são figura de nomeada no meio universitário

do País. O Dl'. Paulo Nogueira &ltista Júntr é professor do De

partamento de Economia da PUC, do Rio de Janeiro, economista

da híbrida FGV. Tem livros publicados: "Mito e realidade da

dívida oxtern,'l ?rasilalr3.", "Ensaios sobre o setor externo da

. econ()mÍ3, brasileira" e "Choques externos e resposta polÍtico-

que

Par.:1nagun,

daqui o agradecimento de nós todos pela colaboração

pois autorizar a juntada aos autos. lIS r • F.vandro

Estado. Avenida Engenheiro Caetano Alves, 55. São Paulo. Inex

plicável. no seu artigo de ontem, 50lJrc Relatório Sal·aiva,Ol'li.':.

são nome senhora das rolações pessoais do Embaixador. Trata-se

do sua mãe, conforme radiograma cifrado daquele militar. Segu!!.

do informações do correspondente dt;! "O Estado de São Paulou , em

Paris, que afirma, ainda, que aquela senhora receb'eu toda ti c~

missão, dcsapar?cendo em seguida. Saudações, Reale. 1I Como

subscritor do telex nüo dá o seu nome por extenso, por intei

ro, solicitei ao jornalistà Evandro Paranaguá que diligencias

se no sentido de informar a esta Comissão o nome completo do

subscritor do telex.' (Paus~), 1: o Plrnio Reale Júnior?

(Apartcante não identificado) - Suponl:a que sim.

prestou. Estamos 'realçando a leal.dade também que V.Sol. em

presta ã sua corporação e às vi rtudes civi cas que ornam

sua personalidade. Permita,J-Il'~ e me desculpem os meus cole

gas. mas terei que encerrar os nossos trabalhos. Estão en

cerrados os trabalhos.

o SIlo PRESIDENTE (Deputado Alencar FUl'tÔltlo)

Havendo número lcgéll declaro abertos os trab.ll'hos.A Sra. SecrE

tária procederá ti leitura da ata da sessão anterior.

(l! lídél c aprovada. $€"m restrições, a ata da

reunião anterior).

PerrJitan-mc os Srs. Deputados traz.er ao conhecimento dos scnh~

res membros dt! Comissno) telex recebido pelo jornalista Evunuro

Paranagu.:í, que diz respeito a esta. nossa investigação sobre a

divida bral';ileira. Porque o jornalista Evandro nos autorizou.

Era e é meu dever fa.zer o que fiz., ou seja, trazer o fato

conhecimento desta CPI, para os efeitos devidos e processuais.

Tem a palavru V.Exl!-.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar r'urtado) -

A Presidência tem que cumprir o Regimento e preci'ila ~ncer- A

rar os trabalhos. porque estamos já avisados do nosso~

ver. Antes de encerrar - perm'itam-me - Sr. Depoente, V.Sa.

estã a receber desta CPI, dos Deputados aqui presentes. uma

exaltação civica pelo seu comportamento neste dia, nesta c~

Sã. A CP! recolhe como va1ioslssimo seu depoimento, pelos ..i
números sub!>idios trazidos a ela. Não fora o obstãculo regi

mental, continuariamos ainda os-nossos trabalhos, porque e!

tá a atestar V.Sa. o interesse que despertou em todos os

componentes desta CP! a sua presença, depondo sobre fatos

que interessam ao Congresso Nacional e â Nação brasileira.

Quero agradecer a V.Sa., a inestimável colaboração, atende.!!,

do ã convocação que lhe foi feita, e dizer a V.Sa, qUto leve

ficarCr.105 com estc tOlox, com o fito de juntá-lo .aos autos.

C0r.10 é matéria importante, vou ler o teor do tcll::x, para dc-

10' REUNIÃO, REALIZADA EM 22-9-83
Depoente: PAULO NOGUEIRA BATI5TA JÚNIOR

Economista. Professor da UNICAMP
PAULO ROBERTO DAVlDOFF CHAGAS CRUZ
Economista da Fundação Getúlio Varga5 e
Professor da Universidade do Rio

Passa-se leitura do expediente.

(LC'itura do expedient.e)

O SR. PRESIDfNTL (Deputado Alencar Furtado)

vesse pal"tido alguma agressão às Forças Armadas. O que há ê

uma manifestação de solidariedade e dê ap1<'lusos ã'3 Forças

Armadas, atraves do depolmento extraordinário, corajoso

patriótico do Cel. Dick~()n e, sobretudo, a sol idariedadü que

S.Exa., o Deputado Cutió, deu, não digo ao depoimento, mas

ã grandeza e ã postura clvicJ e moral desse ilustre mil j_

tar. Era o que queria deiKdr registrado.

ontem, ao término dos depoimentos prestados pelo Coronel Dick

son Crael, que terminou um pouco rapiJaI:lente, em funçilo de uma

imposição regimental, não tive oportunidade de fazer uma pro

pos.ta de comrocaciio de algumas pessoas relacionadas com a que~

t5.o do Relatôrio Saraiva. Gost'arla, então, de fazer esta pro

posta agora c submetê-la ã apreciação dos demais membr()s des-
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de som.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - A' Comissão

sobre o custo da dívida. e-esse o fenômeno novo que se dá a

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff Chagas

Ban~o Centr3l. Não há corres-tos milhões de dólares junto

rio?

través ~e repasse, o Banco Central não dú qualquer informaçiio

sobre o tomador final. O Banco Cen.tral divulg:l apenas qual é o

agente que fez a intermediação. Então, aparece como tomados o

banco come:cial ou o banco de investimento que fez a contrata

ção para posterior repasse, sem haver qualquer referência aos

da que se forma enquanto dívida pr.ivada e se vai transformando

progressivamente em dívida pública. Ela inicia •.. No início

do período, podemos ver anos iniciais, 1972, 1974. bo.sicarj('n

te ••• Deixem-me só fazer um parêntese. Por que estou to'mando

1972 e não me estou voltnndo a 196S, rigorosnr:wnte. o início do

endividamento se dá a partir de 1968? Por duas razões básicas.

Primeira, porque já existe um estudo realizado pelo IPEA , pc-

dê pagamentos. As outras duas, sim, correspondem apro.dnadamc!!,

te ao que ê registrado no balanço de pagamentos como entrada.

de er.lpréstimos em moeda. Feita essa ressalva, gostaria de' uva!!.

çar agora e comentar alguns dadas principais. e trouxe, para

isso. algumas tabelas, que núo sei s~ seria. de interesse que

os 5'1'5. Deputados tivcsseJ:\ em mãos, inclusive para facilitar a

exposição. Trouxe algumas cópia.s. A discussão dos tomadores p~

de ser re<tlizada com ba~e nos empréstimos em moeda, segundo a

Lei nº 4131, para os quais, já disse. há informações detalha

das a respeita dos tomadores I há identificação dos tomadores.

os valores do balanço de pagamentos, onde aparece o item de fi

nanciamento de importações. Por que não batem esses valores?

Não batem porque o que o Banco Central divulga são as linhas

de crédito autorizados, que s~/: para mais de um ano, podem ser

sacados durant~ um ou mais anos seguintes. Então, por exemplo

- c é um exemplo típico - aparece, num determinado ano, a 5i

dcrúrgü:a Tubarão, que faz um Tegi:tro .de um bilhão e sesisce!!,

pondência de saques efetivos de financiamentos de importações

nesse mesmo ,ano, nesta mag.titudc, porque isso vai sacado

segundo um determinado cronograma. que ê o próprio cronogram,1

de desenvolvimento do projeto. Então, há essa resotrição quanto

a esta informação. Ela não;; comparúvel aos dados do balanço

formaçõcs já estão disponíveis nesse {;lstudo. embora não exata-

tomadores fina is do repasse. E, quanto aos financiamentos,

tomndores são identificados. só qu~ neste caso há' um pequeno

problema nás dados, que.: e1L's não dizem ref.pcito ao valor cfcti

vamente sacado no ano considerado. Entüo. para um determinado

ano, too.ho a relação de todos os registros efetundos no Banco

Central, tenho a somatóri.a disso. Esses valores n5.o ba.tem com

prescntados nessa t-abela, pode ser caracterizada como U!1<L dív,!.

10 Prof. Carvalho Pereira, que fez um levantamento semdlhilote

li. este, pura o período que vai de 1966 a 1971. Então. as in-

Antes de iniciar, go~taria de que ... Confon~e mostra a Télbcla

n9 G. que ê a primeira tabela que aparece nessa cohlçno.n g-rU!!

de maioria dos empréstimos contrntdos pela economiJ brasileira

no perlodo consider:tdo, 1972 a 1981. Rip'orO~Hl!!lCntc, é p.levaua

e crescente a p3rticipo.ção d,l Lei lt? 4131. d~ 1972 até 197~.

Em 1979. cerca de 85\ do total dos empresários em moeda foram

feitos nesta DllJdalidade. Em 1980/1981, há uma .alteraç.ão, mais

à frente, com um ganho de posição de peso relativo das opera

ções 63. mas que vou comentar depois o significadq. O que im

porta de momento registrar é que, de rato, a Lei n9 4131 abar

ca a grande maioria das operações de empréstimos em moeda re

alizada:::; pela economia. bra~ileirJ, no período de 1972 a 1981,

que é o período considerado. Atravês da Tabela.ni? 1 ê possí

vel perceber a primeir3> grande característica do ponto da vis

t\: dos tomadores. A dívida externa brasileira. pelos dados 3-

mente co~ esse tipo de agregaçüo, mas que são compatíveis para

exame. Professor José Eduardo Carvalho Pereira. Então, ê a pri.

meira razão. E a segunda é que, de fato, 1972/197~ é que são

os anos de pulo da d!vida externa. Nesse momento é que a dívi

da externa brasileria sofre. EmbOTa ela já venha crescendo

partir de t 968/1969, o primeiro pulo se dií realmente cn 1972/

1973. qu,e coresponde ao período do àur.c do ciclo expansivo in

terno. A dívida nasce, como eu diria, como uma dívida privada.

Como pode ser verificado. nesse pcrí.odo de 197.2/1974, algo em

torno de 701. dos emprésitmos contr.atados foram contratados pe

lo setor privado, e algo em torno de 30\ pelo setor público.

. Se olharmos ao .final do período, veremos •••

(Aparteante não identificado) - Não é o contrã-

(Aparteante não ,identificado) - Uma explicação,

aqui. acho que seria importante. Por que diz V.Sf}- que a maior

agora

moedas

partir de 1979. O movime-nto autocumulntivo da dívida.

referem a três modal idades: primeiro, emprést imDs

a;;ora, a comentar os resultados desse levantamento rüaliz.ado a

partir de registros- divulgados pelo Banco Central do Brasil.Os

empréstimos e financiamentos com prazo superior o. 360 di<lS são

registrado:- junto 0.0 Banco Central. Essa é a condição prévia

para a.utorização legal de remessa.s futuras, deco!'t'"entes desses

compromissos assumidos. O Banco Central divulga mensalmente a

relação dos contratos registrados junto ao bl.1.nco) sejam enpré2,

timos em moeda, seja sob a modalidade de financiame-nto do im

portação. Quais são as informações básicas divulgadas pelo Ba,!!

co Central? São a modal idade d,~ operação, o nome do credor, o

nome da empresa, órgão tomador interno e o valor da -operação.

Essas são as informaç'ões básicas publicadas pelo Banco Cen

tral, re~o13rmente. A partir dessas informações, para o perro

do 72-81. fiz um trabalho de compilação e de an51 ise para po

der entender um pouco qual foi a lógica, do ponto de vista dos

tomadores dos empréstimos externos. As informações básicas se

concorda com a proposta do Presidente de que os d~poentes fa

çam as suas intevcnções e, ao .final. a Comissão argUirá a

bos, na medida 'em que seja necessário. Acho, porém, que está

tão claro que não é preciso fazer perguntas.

O SR. DEPOENTE (Pauio Roberto Davidoff Chagas

Cruz) - Vou procurar encerrar com rapidez. Gostaria de passar,

mo em moeda junto a instit~ições internacionais e depois faz o

re;asse a empresas ou órgãos internos. E a terceira modalidade

diz respeito ao financiamento .de importações, ou seja, i:t aqui

sição de máquinas e equipamentos, que são comprados, adquiri

dos, com financiamento dos próprios fornecedores ou com finan-

Cruz) - Trouxe por e$crito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

nos' moldes da Lei n'? 4131. Que significa isso? 5üo os emprést!.

mos efetuados Iltravés da captação direta por emprcsas-ôrg50s

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - (Intervenção

fora do microfone - Inaüdívcl.)

que pudessem surgir. Padirin que o professor prosseguisse SWl

exposição.

Meu caro, muito obrigado. Todnvia cu pc(lida a utilização des

te microfone permanentemente, em razão da gravação do serviço

por conta da elevação da taxa de juros no mercado internacio

naL Isso se dá em 79-80. Chegamos a 81, que agora .já é I) ano

da polLtica recessiva. E 1981 ê o ano que ma~ca a inflexão, do

ponto de vista interno, da condução da polLtica econômica

relação da dívida externa. Atê então, a política foi de levar

a dívida, uma polítíca ~e aprofundamento da dívida externa. A

partir de 81, mediante 1?ressão viol.enta dos banqueiros intern!

cionais, o que se tem é a guinada ~ a implantação efetiva da

política recessiva que, depois, com seus desdobramentos, que

são muito reFentos, acho 5tlfic~entemente discutidos. Prefiro

não me estender sobre eles. A partir de~.se panorama rápido da

evolução da dívida externa, gostaria de comentar alguns dados

sobre os tomadores, sobre çomo é o comportamento •••

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Gostaria de interromper um pouco para colocar ã Comissão o sc~

guintc: pedi ao ProL Davidoff que fizesse a sua exposição pr!:,

liminar e acredito que podíamos também. logo após a exposição

do Davidoff. pedir ao Paulo Nogueira. Batista para fazer a sua,

e ambos ficariam ã disposição dos membros da CPI para ..s inqu,!

rições ã base dos seus rc1atos preliminares e dos int.eresses

ciamento de alguma instituição financiadora internacional. Es

sas são as tres modalidades básicas' para as quais eu trabalhei

n~ informações ....Quanto ã primeira, Lei n9 4131, as informações

são perfeitamente utilizáveis, e é possível identificar o tom~

dor finaL Quanto a Resolução n9 63. que é aquela processada ~

governamentais bra.sileiros, ou jU!1to a instituções financeiras

privadas ou públicas internacionais. Então, é fi captação dire

ta, sem intermediação do sistema financeiros doméstico. A se

gunda modalidade é empréstimos em moeda, segundo '3 Resolução

'n9 63, que são ,exatamente aquelas operações que têm a interme

diação das instituições financeiras domésticas. Então, um ban

co comercial ou um banco de investimento contrata um emprésti-

da. A partir de 77. o processo da endividamento entra numa fa

se que eu chnmaria de fase fio.mceira. Agora, finalmente. 6 u

ma fase financeira. Inialmente, no biênio 77-78, as condições

internacio.nais aparentemente se regularizam: o curomercado to!.

na a rcc~mpor sua liq'úidcz, as condições de crédito de novo

favor:ívcís e. internamente. as taxas de crescimento agora já

·são menores. Há uma melhoria nos termos de interciimbio: Alguns

produtos biisicos export.1.dos pelo flr<lsil ganham om termos de

preço no mercado internacional, de tal formn que o balanço co

mercial $e torna equilibrado novo.mc:,nte. Então, no período 77

78 o dC::ficit do balonço comercial é muito pequeno. Há um dá

ficit do balanço de serviços produtivos. Somados ~mbos. temos

algo em torno de 4 bilhões de dólares, se não. me engano, que

seria o hiato de recursos do período. uma parte financiada pe

lo ingresso de capital de risco e outra parte financiada pela

'entrada de nov~s empréstimos c' financiamentos. Só que o volume

de entrada de en:préstimos e financiamentos supera em muito as

tomada junto ao sistema financeiro internacional. Um segundo

momento importante e característiv6 se dá a partir de 1974.

Grosso modo. no p~ríodo de 74/76, quando quadro se altera

fundamcntalmetno por conta do .primeiro choque do petróleo, da

emergência da crise dos países capitalistas avnnçados. A re

cesfõão se generalizou, as <:ondições de comércio exterior se m!:!.

d~icar.:lm c, simultancamcntC', ao nível interno se mantiveram

ta.~ns elevadas de crescimeni 0, a despeito de que o ciclo expa!!

sivo jii est<tva numa fuse de. dcsncélcração, mas o nível dt! 3t1:

vidades ainda se manteve elevado, com um volume adicional dado

pelo II PND. Estiívamos no período do Governo Geisel, do II

PND, 3lguns setorcs-ch3ve foram selecionados: ~etores de indú~

trias de base, bens de capital 'e insumos básicos. Isso deu um

sobrefôlego a esses setores da atividade privada e'houve maci

ços investimentos públicos. deslanches de vários grandes pro

jetos públicos no período. Com isso se tem uma situação assim~

trica:a "economia mundial agora num período recessivo e a econ~

Mia brasileira sustentando níveis elevados de c;rescimento. CaI!!

isso - agora sim - forma-se o chamado hiato de recursos. ou s!.

j ':, as importações brasileiras apresentam um valor muito supe

rior às exportações' realizadas no período. Nesse período,

termos de intercümbio estão deteriorados, como o preço do pe

tróleo. O que se passa. acho desnecessário comentar com maio-

res detalhes. Surge um grande hiato de recursos e o custo fi

nanceiro da dlvidn já começa ti pesar. Então, nesse momento, a

dívida externa. é ampliada para fazer frente tanto no hiato de

recursos quanto _" ao custo financeiro da dívida já contraí-

.necessidades do que seria esse pequeno hiato de recursos. Na

realidade, há um ingresso ?e algo em torno de 13 bilhões de d§.

lares nesse período. Uma parcela vai d::t~inar-se a cobrir .05

serviços dn 'dívida, os juros, que agora jii se tornalR mais ele

vados. !! 'outra parcela ,:,"ai compor as reservas internacionais.

vai ampliar, aument",r mais o nível das reservas internacionais

brasileiras. A partir de 1979 há um dado novo? Qual é o dado

novo, importante, a partir de 1979? O segundo choque do petró

leo, a volta à situação recessiva nos países capitalistas ava!!

çados, a adversidade da situação no comércio internacional e

surgimento da hiatos de recursos grandes pelo lado do bnlanço

comercial e de serviços. Todavia o dado mais significativo é a

explosão da taxa de juros no marc~do internacional, que tem um

impacto profundamente desestabilizador. sobre as contas exter

nas brasileiras. Então, a taxa de juros básica no mercado in

ternacional, por conta de pol!ticas desenvolvidos pelo governo

americano, começa a subir a nível bastante elevado. So consi

derarmos que a dívida e.xtorna brasileira é contratada em parc~

la expressiva, com clnusula de juros flutti.antes, qualquer mov!

mento na taxa de juros provoca imediatamente um impacto vigor!:!.

a. tomada ao sistema financeiro internacional e estimulavam

supria esse tipo de recursos. E as autoridades regulamentaram

ciais e de investimentos. Então, as empresas demandavam crédi

tos em cruzeiros, que acabavam vindo e acarretanto, em última

instância, o ingrésso de moeda internacional e a formação de

divisas. Então, o primeiro momento d~ formação da dívida exter.

na brasileira se explica, por um lado, porque foi um movimento

. geral, isto é, não foi um movimento e~crfico do Brasil no pe

ríodo, quer dizer, tem a ver com o fenômeno internacional, com

o.. euromercado de moedas ampliando e expandindo suas atividades

e com o ,ciclo expansivo interno, em que a demanda por crédito

em cruzeiros era elevada e o sistema financeiro doméstico. não
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a discussüo, em função do que surgir de interesse específico.

o SR~ DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff Chagas

empresas nacionais que contratam empréstimos externos no peri~

do do Ilmilagre" estão concentrn.das em alguns poucos setores de

Cruz) _ Nüo. Estou referindo-me ã Tabela n9 1. A Tabela nÇ! 1

,cf a segunda, que são dados específico!' ã Lei n9 4131, as tom~

das diretas realizadas junto ao sistemJ. fin:mcciro. internaci2.

ao final, que mostra a estrutura dos agentes repassadorcs, mo~

tra os principais bancos tomadores, segundo também uma distin

ção por tipo de bancos e pripriedadcs do capital. Isso pode

ser visto na última tabela. O comentário róildo que gostaria de

fazer, em primeiro l~gâr ê sobre a predominância dos bancos

comerciais. que crescem significativamente no período, p3ssnn-

portância, r:l::tS para o p~rrodo do 1977-1978, e o Hetrô do Rio

de Janc iru tJ.l!lbér.l tem grande importância nas tomadas no setor

de transportes. O setor de telecomunicaçõcs ter.! Í'mport511cia,

mais no período relatiYo ao II PND, que depois perde de impor

tância rclntiva c depois aparecem dois outros itcns: inte'rmC'

din.ção financeira e administraçõo pÍlblicn. Aqui, inturmcdiu

ção ílnllnccirn é ftmd::mC'ntalm!'ntc o DNVH, <lue tor.la reCllrsos

significatit'os;!lcgundo a Lei n9 4131, e a administração publica

são órgãos da administraçiio direta, o que consta dos registros

do Banco Central cQmo sendo tomadas deretas do Governo Brasi-

do de um percentual de cerca de 50\ para 80\, ao final do pe

ríodo. Os bancos comerciais} enqua.nto responsáveis pela capta

ção de recursos, via Resolução 119 63. E mais do que isto, den

tre os bnncos comerciais. o extraordinário crescimento obscrv~

do 'pelos bancos comerciais estrangeiros, que passam de percen

tuais baixoS de 8\ para, no final do período, percentuais de

20~, um pouco mais de 2O't.. Entiio, há um cxtrnordin:irio c'rescl

menta dãs captações efetuadas por bancos comerciais estrangei

ros c,m operação no País ~

(Aparteante nio identificado) _ Quais seriam os

leiro * sem especificação, ou dos ,Governos estaduais: e munici-

pais. Então, ne.ssa categoria entram praticamente todos os Go

vernos - o processo foi general izado - todos os Governos esta

duais c algumas Prefeituras, como á. Prefeitura de São Paulo,

que chegam a tomar vultosos recursos no período. Não vou alon

gar-me mais sobre isto. Eu teria ainda outros comentários a f.!!,

zer, inclusive vou falar rapidanlcnte sobre a questão da. Resol!:!,

ção n9 63. A Resolu'ção !19 63. Deixemos de lado, agora, as cap

tações diretas da Lei n9 4131 e passemos para a Res'olução D9

63, que são as operações intermediadns por bancoS. Como já me

referi, não há referência ao tomadar final, há referencia aos

bancos que estiio fazendo a intcrmadinção. Há uma tabela, aqui

bancos?

o SR~ DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff Chngas

Cruz) - Os principais? o Citybank é o principal. Ele chegou ao

,fin3l do período sozinho com ;1 responsabilidade de 8\ das cap

tações totais realizadas em 1980-1981. Então, vejam que a Re

solução n9 63 se deve ter destinada basicamente aO setor prrv~

do, no inícIo, quer dizar, captações que são rcpass:das ao

tor privado, na medida .em que as c~pres3.s internacionais têm

acesso direto :às captações junto aos bancos internacionais, as

empresas estatais, tambóm. Isso significa que essa modalidade

deve ter captado recursos básicos para empresas privadas de c~

pital nacional em geral, no llerrodo~ Agora, elas representaram

um instrumento de crescimento mais do que proporcional, alta

mente potcncindor dos bancos estrangeiros em operação no País.

Par que isso? Pelo seguinte: porque' o setor financeiro nacio

nal, rarticularmente o -Setor dos bancos comorciais, é um dos

setores onde ainda existe um conj~nto de barreiras ã entrada,

de relativa proteção contra o ingresso do capital estrangeiro.

ExplíCitos, legais ou não, existem lllgumas barreiras not.ada

mente no que toca ti quê? Primeiro, abertura de noVos bancos e!

·trangciros no País: segundo, nmpliaçno da rede do ag(;ncias. Na

medida em que há limitação em relaçiio a esses dois pontos, is

so 'significa que há disputa dos bancos estrangeiros pela capt!:

çio de depósitos a prazo ou depósitos;') vista dos bnncos come!,

ciais, que é a fonte de recur::;os b~sjca de operação dos bancar.

comerciais. Quer dizer, os bancos estrangeiros ficam liMitados

por este lado, há possibilidade de disputar maiores fatias dos

depósitos ã vista. Mesmo a5si., se tomarmos o decorrer da. déc~

da de 70, verificaremos o seguinte: a relação ent;e depósitos

ã vista dos bancos comerciais estrangeiros~ depósitos ã

vista dos banc~s comerciais nacionais pa.ssou, do início da dé

cada, de algo de 11\ para, no final', da década, algo em torno

de 15, o que significa que os .bancos estrangeiros avançaram no

bolo total dos depósitos "à. vista. captados pelos bancos comerc,!;.

ais, mas com crescimento r<;,>lativam~nte pequeno. Se olharmos a

gora. pelo lado .inverso, pelo lado dos empréstimos, pelo lado

das opet:"ações ativas dos bancos comerciais. o que vamos veri

ficar? Que essa relação empréstimos realizados pelos bancos es

setor de cimento, a indústria de minerais não l'letálicos, e de

pois setort:s ligados a bens não-durâveis de consumo. Essa é a

caractertstica. dessa desaceleração ocorrida já em·1975. Exata-

camente dos novos proje,:;os do setor. Quais são os grandes pro

jetos aqui? O Projeto Açominas e o Projeto Tubarão. Esses doís

projetos é que são de grande responsabilidade pelas contrata

çoes efetuadas nesse período. O setor de transporte é um setor

coe elevada participacão, desde o inrcia do período, até 1978.

Aqui os contratos, os empréstimos são generalizados, tanto pa

ra o transporu rodoviário, atravês do DNER, quanto para

transporte íerroviário, através da Rede Ferroviária. Federal -'

a Ferrovia do Aço, principalmente no perfodo de· 1975-H,76. tem

grandes contratos realizados. A Rede Ferroviária Paulista, a

FEPA·SA, C' a Su~eríntendêncio. da Marinha Hcrcante têm grande i:.:!

mente ar onde estava o grosso das empresas nacionais que est!

vam tO:;lanuo empre;;;t imos ex.ternos no per:Lodo do ''milagre'', há u

ma retração muito forte. As empresas estrangeiras e internaci~

Dais permanecem tomando, até 1978. 'Permanecem toma.ndo em al

guns Setores que podem ser vistos nas tabelas que vêm aí em s!:.

g...ida. Tem l:lUito a ver a continuidade. Agora, as duas Tabelas

n9s. 4 c 5 seguintC"s abrem por setor de atividade:. Elas estão

mostrando agora o comportamento da.s captáções de 'empréstir.lDs

por setor de atividade. A Tabela 09 4 por grande setor e a Ta

bela nl] 5 por gêneros da indústria de transformaçiio. O que é

possível verificar? Que, a partir de 1975,:ls multinacionais)

às grandes empresas internacionais permanecem., enquanto impor

tantes tomadoras de recursos externos via 4131. Isso está as

sociado a quê, basicamente? Está associado a que elas estão o

perando em alguns setores de atividede que permanecem com rit_

mo ainda elevado de c.rescímant.o, estimulados inclusive p'elo P,!

cote do II P~D. O pacote do II PND, que foi um grande progra!J!3.

deslanchl!do no Governo Geisel, busci1va incentivar alguns seto

res básicos. Quais? Setores da indústria pesada, setor de bens

de capital e de insumos básicos~ Ora, isso significa que houve

um estImulo muito grande a qU~i5 setores? À indústria mecânicn.

ã indústria de l1Iaterial elétrico c de comunicação, material de

transporte c indústria química, que são setores que t~lll predo_

minância de grandes empresas internacionais. Se olharmos nqui,

são exatamente esses setores que mantêm a capitação de recur

sos externos., após o perío9,o do n~ilagrc", e são os setores

que são beneficiados pe~o prograMa, deslanchado no Governo ~ei

selo Além desses setores, ainda há o setor de mineração, onde

grandes projetos também. são incentivados e onde grandes grupos

internacionais estão operando e contratando maciçamente ~mprê!

,timos externos. Então, isso ê que dá a característica... Des

culpem-me. Talvez eu esteja simplificando muito, mas Vou cont!.

nuar assim nté o fim, e depois, em função de .coisas especí(i-'

cas, poderemos voltar ao que for de interesse. Entãu, até 1978

as grandes empresas internacionais mantêm a tomada, e estão,na

realidade, tomando e,m função dos grandes programas do II PND.A

partir de 1979. há uma forte retração das empresas internacio

nais também. Aí. elas param de captar recursos externos e, ne~

se período, praticamente, o setor público já é dominado~ Do

ponto de vista do setor público, popemos Olhar o movimento in

verso: como é que se l,'ai dando essa progressiva tomada de re

cursos pot' parte basicn.mente das empresas estatais? Aí podere

mos voltar 3; Tabela n9 2. que apre:enti1 uma decomposição da.s

,tonadas públicas} segundo os grandes setores de atividade. Tab!:,

la ui? Z. Niio siunifica a ser.unda, deve ser a terceira. Então,

tc,mos aqui' um rt'trato da.s ctlptações do setor püblico/ segundo

os grrmdes setores de atividade. O que podemos perceber? fim

primeiro lugar, o seto\" de energia., O ano de 1977 é um ano,

mais ou menos. que marca um grande avanço das tomadas efetua

das pelo setor públ ico. Entiio, nós temoS: o setor de en!:'rgia,

que vem com uma participadio. "relativ,amcntc bnh;a .de 1972

1975/1Y7Ú, e, a pal"tir de 1977, começa a tomar maciçamcntc,chc

gando ao final do período CObl uma responsabilidade já de cerca

de 25\ do total tomado) segundo a Lei n9 4131 •. E nesse setor

de energia, o que ti que temOs aí dentro? Temos os grandes pro

jetos hidrelétricos. Temos a usina de Itaipu totllando recursot,

a CESP tomando 'para vários projetos sob SUl! responsabilidade e

o programa nuclear, através da NUCLEBRÃS, também aparece aqui

como importante tomador, principalffi\,!nte ao final do período ~ C!!

tão, o setor de energia elétrico. tem' esse comportamento. O se

tor de siderurgia também apresenta um comportamento crescente,

principalmente no período ..le 1977, 1979, 1980, em função basi-

para

1972/nal. Começa. no inrcio da dIvida. No início do período

pouco o comentário das outras tahela!;, e depois dt"ixar

per:Lodo, há uma queda no crescimento desses setores. Relcmbr<l~

do, 'o chamado "milagre brasileiro" em 1974 já começa a apreseE.

tal' os primeiros sinais de desaceleração de crescimento, e

setores mais afetados são justamente construção civil, que tem,

'uma retração forte na sua. taxa de cresciDlento-, I igado a issà o

atividade. Basicat;lcmte, quais setores? Primeiro setor: setor

de construção civil. São as grandes construtoras que estão to

mando cr.lpréstimos externos. Depois, 'estão também no setor de

comércio e serviços. VP":t'ias empresas de comércio e serviços

de capital nacional t,omam empréstimos externos, nesse período

de 1972/19=74. Depois, indústrias de cimento. São do terceiro.

grande g~upo de capital nacional que tomam empréstimos extel'

nos nesse período. A partir de 1975, esses setores são bastan

te afetados em termos de crescim~nto interno. Exatamente nesse

A tabela seguinte ••• Aliás, podemos pular a Tabela n9 2 e pas

sar à Tabela n9 3, que apresenta uma desagregação .das capta

ções do setor privado, segundo. a propriedade de capital do to

mador. Então, v.imos que a dívida nasCI! como uma dívida predom!

nrmtemente privada, depois se transforma em dívida pública~ I!!.

ternamente ao setor privado há uma· desagregação, basicamente

setor privado nacional e setor privado externo e, dentro do so!

tor privado.~l<tet'nor quatro categorias. Primeira, empresas in

ternacionais, que, rig,Jros~mentc, correspondcm ao que se cha-

1974, a dIvida é contr.,ida fundilment3lmentc por empresas privi!:

das. ~o' inicio do pcr.íodo de 1972~1974, e vai gradativamente

transformando-se em dívid.1 piiblica. As contratações vão torna!!

do-se prcdcmlínan1;emcnte contratações públicas, cheganoo ao fi

na.l do período COr.l posições invertidas agora: mais de 70$ con

trata.dos pelo setor público e o restante contratado por empre

sas privad::ts. Então, essa fi a prir:t~ira caract~r.ística geral do

processo de endividumento ocorrido nos anos setl!'nta. Eu pode

ria entrar em alguma::; considerações sobre esses resultados ,mas

adiO que Vou preferir, paro abreviar o nosso tempo. nvançnr um

dívida é do 5cto~r público c a· menor ê do setor priv:tdo? Neces

sariamentc-, a di'vida da, Lei n9 4131. ti relacionada com o setor

privado, c da Resolução nQ 63 com o setor público?

ma usualmente d·e multinacionais. São empresas que operam, de

"fato. a escala internacional e que fazem parte das gr:'lndes co!.

por:!çôes dos países capitalistas avançados. Empresas estrangel

T~S seri~cmpresas filiais de El1!lpres3.s externas, só que empre

sas essa.s Que não são empresas que operam n escala internacio

na.l. Por alguna razão têm uma filial no Brasil, e é muito' pou

co significativo, como pode Ser visto. Conglomerados: sào fil.!

ais de congloT:terados financeiros internacionais~ E, finnlmente,

as join!, que siio associações de capital, em geral uma associE.

ção de capit31 estrangeiro COr:1 capital estatal e, às vezes,ta!i!

bél':l com participação d~ capital nacional. O que verific8mos é

que o setor privado nacional teve alguma importância, enquanto

captaclor de recursoS peja Lei ni? 4131. no período 1972/1974. A

partir daí, a sua. participação se torna absolutamente desprczl

velo E, em sCflundo lUt~ar, que t'; uma car:lcterístíca marcante, é

o peso das gt'.:J.ndes empresas internacionais na contratação dos

empré!>tilTlos vín. 4131 ~ Ent50 as empresas interuacionnis mantém

ur.1<\ r:l1.'ticipac;ão clc\'a']~ até 197B~ tr.thora ('l'~a palticipaçüo 59-

ja decrescente, oscile de ano para ano, ela va.i num patamar,

digamos, próximo a 401., até 1978, para, a partir daí. sofrer

uma sensível qu~da. Então, o q~e verificamos? Ver~ficamos, por

um lado, que a divid3 nasce, como divida privada, com algum p!:.

50, no in!cio, .de empresas de capit:tl nacional, com uma eleva

da participação das empresas estrangeiras e, depois, uma pro

gressiva perda de importância do sétor privado e ganho de im

portância do setor públ ico. De início, podemos. verificar o se

guinte: o setor privado nacional é o primeiro que sofre uma r!!

, t:"aç50, que 'aprl'!senta uma retração de captação de eopréstimos

em moeda. A partir 'de 1~75, já a participação do setor privado

nacional é muito baixa. E por que. é muito baixa? Coníorme pa_

de ser visto nas outras tabelas, vamos verificar o seguintc:as



Setembro de 1985 DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<ção nSoplemeoto Terça-feíra 3 135

do.

tornnndo-se vulneráveis a imposições de contratar junto paco-.

tes de importações financiados, e essse processo fica clarallle!!,

te ill.l5tTmlo no texto. Eu encerraria por aqui c muito obrig~~

crise de confiança desencadeada pelo colapso cambial do Méxi

co, da Argentina c de outros países. Entiio, no lugar da indis

pensável explicitação de uma proposta cla.ra de política e de

um esquema nbràngente e l"e~list3 de renegociação da divida, a.!,

cem a Usina de Tub3.rão, a Usína ACOMINAS, enfim, os grandes

projetos públicos estão presentes e são responsáveis pela qua

se totalidade das fin::mciamentos de importaçiio· contratados no

período. Eddcntúmcnte, há algumas relações entre financiamen_

to de importação c empréstimos em moeda, na medída em que as

empresn~ estataís se tornam as principais tomadoras de emprés

timos em,moeda. São elas que têm de sair no mercado captand9_

recursos para poder fazer o giro e suprir o custo da dívida e~

terna. Elas ficam extremamente vulncriveis. Vão crescentemente

v.

Lon-

anos,

uma impQ.

paradoxalmente, o que tem

ses em processo de rcescalonamen't? de suas dívidas. Para

. da menos do que um 'a 1.5% sobre a taxa interbancãria de

dres. Em 1979, 'pagávamos, por empréstimos de quase doze

ferido para o exteri·or. No meu modo de ver. estã

cos, numa situação de emergência.

sição apsolutamente incontornavel da situação limite a que ch2,

gou o Brasil, depois de vãrios anos de incoerência da politica

ec.onõmica interna e de uma evolução muito drãstica do contexto

internacional. O siste~a bancãrio internacional. que e a princi

pal fonte de recursos para o Brasil e que. no passado, tanto

lucrou em suas operações com o Brasil, deve. agora. no meu mQ.

do de ver:. preparar-se para absorver prejulzos e aceitar sol~

ções de emergência. porque estamos. nós. Brasil. e eles.ba!!

tamente com uma situllçno em q~c os b3.ncos devem ·::ompl'ecnder

que são sócios de uma crise, da qual eles têm que participar,c

participar da absor~ão dos custos e dos prejuízos incvitavel

mente envolvidos num processo de reajuste da gravidade do atu

aL Os bancos não só estão aumentando a sua rentabilidade, co

mo também resistem aparentemente a qualquer. proposta que se c.e.

loque no sentido de promover ou sugerir o reescalonamento da

conta de juros. Sabem V.Exas. que eles têm aceito o reescalo

nomento das cantas de principal, dos pagamentos de amor'tiza

ção dt: inédio a longo prazos, mas até agora não têm recebido.

de maneira .favorável, propos'tas mais agressivas, que envolven

não só o ~ecscalonamcnto do principal, m3S tambóm o rcescalon~

menta da imensa conta do juros que o Brasil deve pagar ao ext!:,

rior nos pró"imos anos. Para V.Exas. terem uma idéia, as esti

mativas recentes sugerem que o Brasil terá de pagar, entre

1984 e 1986, I1lgo como 'trinta e cinco bilhões de dólares. sob

a forma de juros líquidos, ou seja, uma média de quase doze bi

lhões por ano. :e imposs,ível admitir, os bancos internacionai!;;

não podem imaginar que essa conta !3e juros será coberto. ã rase

de superoiv...ts comerciais crescentes, que só podem ser obtidos

. pelo Brasil ã custa de compressão adicional do emprego e de

pressões inflacionárias adicionais .• Eles, bancos, também não

podem esperar que essa imensa conta. de juros seja financiada ã

base de emprés~imos novos, dado que o mercado bancário intern!

cional encontra-se, 'desde o ano passado, numa fase, que será

duradoura, de retração" em relação a países como o Brasil.Pois

bem, se não é possível cobrir çom s~perávits comerciais,

não é possivel financiar com novos empréstimos, a única alte;r

nativa que me parece viável fi a de .reconhecer, desde já. que

temos que partir para um reescalonamento da conta. de juros,

ou seja, para algum tipo de esquema que permita a capitaliza

ção ou a renovação automática dos juros. Espero convencê-los

disso, porque esse é um ponto que considero absolutamente es

sencial' e parece-me que a solução dos n~ssos pr~bleM3s cnmbi

ais passa necessariamente pela aceitação desse ponto, que' ain

da não chegou a ser considerado pelas autoridades econômicas

brasileiras, pelo menos explicitamente. Acredito que a r~nova-

Exll-s. terem uma idéia de como a sitqação se d~teriorou nos úl

timos anos, basta lembrar que o Bx:asil paga hoje~ por emprést!

mos de curtíssimo prazo, tomados no mercado interb:mcârio, n~

acontecido. ao contrãrio'. nos ültimos meses. e que os bancos

internacionais tem aumllntado significativamente a rentabilida

de das suas operações. com paises como o Brasil. que atravessam

crises de liqÜidez cambial. Sabem V. Exas. que o Brasil paga,

desde 1980. spreads elevados e crescentes. por fot'ça de uma sÉ.

rie de circunstâncias. E esse processo. que teve inicio em

1980, agravou-se recentemente, não sã com o Brasil. mas com vI

rios outros paísos da região, que tambem estão atravessando

problemas graves de balanço de pagamento. As margens cobradas

pelos bancos. nas operações de financiamento e de reescalon!

menta p~rcial da conta de juros. são, hoje em dÍll. extl'cmamc!!,

te elevadas nSo sõ para o Bril$il, mas para o conjunto dos paI

,em média, U do spread. En'tão, nesse período, houve uma dete

rioração brutal âas condições de prazo e de custo dos emprest!.

mos levantados pelo Brasil' no exterior. Isso contrasta violen-

nas por fatores internos ou erros internos. O que temos hojc.

aqui no Brasil, ti llJ:1.<1. Cl:isc cambiai que deriva. em grande por

te, como V. t.xas. sabem, de uma sucessão de choques externos Q.

corridos, desde 1973, no plano comercial e também no plano fi

nanceiro. Então, temos que, reconhecendo este fato, que e cl!

ro e cristalino. iniciar, desde jã, um esforço polltico consci

ente no sentido. de que uma parte do inevitãvel custo, associa

do ao ajustamento das contas externas brasileiras. seja trans~

recursos reais para o exterior. Isso se vai constituir uma ca!,

ga certamente pesada para ~ País e vai gerar. efeitos depres~i

vos certame~te prolongados sobre a nossa capacidade de cresci-

50S para o exterior via superávit nas contas comerciais de se!.

viços nfio-fatores é uma idéia que, no meu modo de ver, ê tecn!

camente indefensável, completamente íncompatível com a situa

ção objetiva de um país no estágío de desenvolvimento em que

se encontra o Brasil; é uma situação completamente inédita

que deriva do fato de que, !'oab o impacto de uma forte e inesp~

rada contrnçào do influxo do empréstimos bancários, o Brasil,

desd~ o ano passado, está sendo forçado efetivamento a trans

formar-se: do dia pnra3 noite, num exportador líquido de re

curS05 reais, invertendo 3. ordem natural das coisas. Na minha

relação) o Brasi I precisa urgentemente deixar claro que não i

rá suportar, por conta própria, soz.inho, o ônus do ajustamento

de .uma crise de balanço de pagamentos que não foi gerada ape-

mt!nto a longo prazo. Esse ponto considaro muito importante

gostaria de frisá-I,? aqui. A idéia de que um país na situação

do Brasil inicie agora um processo de transferência de recur-

sistiu-se, desde o fim do áno passado, na verdade, a uma suce~

são de manobraz protelatórias que em nada contribu!ram para a

solução do problema. Pelo contrário, têm apenas agravado o pr!:!,

blema e diminuído mais as ros~ibilidades de negoclação séria,

tanto com o FMI como os bancos credores do BrasiL Essa atitu

de, que procura minimiz~r a gravidndc dos problemas brasilei

ros, está evidentemente em completo descompasso com a profund.!.

dnde dos problemas a resolver no Brasil. A imensa distância e!!,

tre as 'táticas seguidas pelos negociadores brasileiros e a gr!

vidade da situaç50 objetiva do País, aliada ao impasse prolon

gado com o Fundo Monetário, que só agora veio a se· resolver

com a assinatura da nova carta de intenções - aparentemente se

resolver, porque, dependendo do que acontecer na área .~alari

aI, o impasse pode ser mais duradouro ainda ..• Este impasse e

o extremo .irrealismo dos números ql.le foram utilizados com base

pa.ra o pr.ograma de ajustamento e financiamento externo; em 1983

e a já mencionada imensa. distância entre as tãtíC3S dos nego-

cindores brasileiros e a re.:tlidade objetiva do probjema; produ

ziu um fato importante, que foi o- enorme desgaste da crcdibil,i

dade externa da polrtica econômica. E este desgaste da credibi

lidade externa, que é um futo rclat.ívamcntc recente, rc!'ultou

num estreitulllonto progressivomente màior da capncidadc de admi

nistraçrio das contas externas. No meu modo de ver, o problema

fundamuntal da abordagem que o FHI está propondo ao Brasil,que

está sendo implementado sob supervisão do Fundo, com apoio dos

bancos credores do Brasil no exterior é que o grau. de ajusta

mento econômico que se exige do Brasil aparece sempre como ex-

cassivo c ameaça ultrapassar os limites do que se pode consid!

rar suportável dos pontos d.a vista social e pOlítico. A partir

deste tI]\O, para V.Exas. terem lima idéia da situação - e este ê

um ponto que tem sido muito pouco ressaltado no debate público

sobre o assunto no Brasil - estaremos sendo forçados, por cir

cunstãnc ias extremamente adver·sas, a iniciar um processo de

tr<1nsfcrência prematura de recursos re~is para o exterior,

seja, o Brasil será obrig3do, por força da seu desequilíb"rio

externo c da impossibilidode de financiar déficits em conta corre!!.

te nos níveis anteriores a gerar um superávit na soma das con

tas comerciais e de serviços não-fatores. Segundo as estimati

vas mais recentes, esse saldo será da ordem de 3 bilhões de d§:

lares em 1983. Do ponto de vísta macroeconômico, esse ·saldo,

nas contas comerciais e de serviços não-fatores, con esponde

ao excc!'õSO do Produto In'to1'no Bruto em relaçiio aos gastos agr!:::

gados de consumo.. investímentos, Então, o Brasil estará ga'stan

do, a part·ir deste ano, menos em consumo e em invostimentos do

que prodU:. E a julga.r petas informações que foram divulgadas

na Ca.rta de Intenções, que os jornais publicaram ontem,

• processo de transferência prematura de recursos reais para o

exterior irá: não só prosseguir em 1984, como.' intensificar-se.

05 n~nlCros sugerem que a transferência de recursos, no a~o que

vem" p,lr;t forn, será da. ordem de 6· bilhões de dólares, dado em

que se prevê um superávit de cerca. de 9 bilhões na balança co

mercial e cujo d~ficit na conta ~e .serviços I\ão-fatores se p~

de estimar em cerca de 3 bilhões. ~a verda.de, se não a.lterar

mos a filosofia básica que orienta o p,rogra.ma de .ajustamentos

,e financiamento,s) tal como acordado com o Fundo Monetário, ter~

mos, 3..0 longo da década de 80, uma situação em que o Brasil e~

,tará consumindo e investindo menos do que pro,duz, transferindo

doto, apresentar-se como uma vítima ,dos efeitos .colaterais

trangciros~ emprést tmos real izados pelos bancos comerc i

ais nncionnis passpu de cerca de 151., no início da década,. pa

ra 30\ ao final da década, ou seja. há um crescimento mais do

que pt'oporcional dos bancos estrangeiros, do ponto de vista de

suas operações ativas. Ora, lastraados em quê? Nisto que está

aqui:· no repasse de recursos externos. Esta foi a baso, então,

potcnciadora de crescimento dos bancos estrangeiros em opern_

çiio no Pais, a ponto de que o Citybanck se tornou, ao final

deste período, tirando o Banco do Brasil, dos bancos privados.

o principal banco captDdor de recursos externos, respondendo

sozinho por 8\ das capt3.ções totais. Eu teria mais.. comenta_

rias a fazer. Vou fater t1'm último e encerro, mais um último s.e.

bre 11 questão do financinmento de importações. Exi!>tc uma tab!:,

la, a penúltima, que dã Uma idéia dn financiamento de importa_

ções, quem é que contrni u isso. Essa ê tlr:1:!. modnlitlade de fiM!.!.

ciar.;ento que é assumida, desde o início do período, pelo setor

público, desde o início pelo setor público. E.o setoI: público

intensifica ainda o seu peso n~ de'correr do período. Ent8:o,pa!.

tindo do algo em torno de 70\, no início, chega ao final com

valores superiores a SOL Aqui estão os grandes projetos pú-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ,

Concedo a palavra ao Proi. Paulo Nogueira 13atista Júnior.

O SR. DEPOENTE (Paul~ Nogueira Batista Júnior)

51's. Deputados, vou procurar fazer uma apresentação breve que

'vai estar mais .voltada para problemas correntes que podem ser,

então, sob certo ponto de vista, complementares ao retrospecto

histórico que acaba de fazer o ProL Davidriff. O objetivo mais

importante desta CPI talve~ sej~ o de procurar apontar altern~

tivas para a solução dos problemas derivados da existêncía .de

uma enorme dívida externn, que se tor!1.P.U- .itl1E.aJ.ável das condi_

ções Contratuais inicialmente acert.adas, c também para a supe

ração dos problemas .derivados do acorda do FMI. oS nesse senti_

do que pretendo contribuir"»e-sta breve apresentação inicial, c~

locando-me, em seguida, ã disposição dos 51's. Deputados para

as perguntas que forem necessárias e os esclarecimentos adici~

naÍ5 que forem necessários. Como V.ExlJs. sabem, o Brasil está

blicos que são contratantes de fin:mciamentos de importações.

Aparecem, c é p05sível identificar ,através. dos registros do

Banco Central, pratic<1mentc todos os principaL&; projetos púb1i

cos: na área. de tr::msportcs, a Ferrovia do Aço aparece como

i:nportantc contratadora de financiamentos externos; na. área de

energia, aparece It:aipu., aparece princip?-lmente ? Programa Nu

clear ~ aqui com peso bastante elev.ado de financiamento de ím

portações, tanto contratos realizados por Furnas para Angra

11, qua.nto, agora recen'tes, dire'tamcnte pela NUCLEBRÃS, para o

seguÍTlI'JO'tO do programa. Depois, na área de siderurgia, apare-

envolvido, desde fins do ano passado, em um processo de reneg.e.

ciaçtlo ou rcescalon:lmento parcial da dívida externa. E a post.!!

ra do Governo brasileiro J desde o .inicio desse processo formal

de renegociação da dívida externa, a meu modo de ver, te.m sido

cxccssiv3,;,cntc tímida, indecisa e hesitante. O propósito inj

cial - a esta altura já está completamente desacrcditado - era

tenta.r diferenciar o Brasil dos demais países da América Lati

na. O propósito era vender a imagem de um pa~s disposto e ca

paz de cump'rir seus compromissos financeiros cx'ternos, vender

aos credores externos a imagem de que o Brasil era um caso me_

nos r,rave e de solução mais fácil do que os casos de vários o.!:!,

tras países do. região. O Brasil procurou, num primeira momen_
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se traduziria automaticamonte, num esquema de renovação -de ju-

os bancos c-nfrent3r.1. é a eqUldade, entre os bancos, na partici

pação dos empréstimos adicionais a países na situação do Bra

sil. Há' ~ma disputa entre os banco.s, com cIos tentando sempre

:H, Brasil ncgocial.· uma reduçiio das margens de spreads cobra

dos pelos bancos ne'SSas operações. Enquanto o Brasil insistir

em finnncillr pardnll~,ent.c a conta ~e juros com cr.J.préstimos ju~

bo, seremos virtualcJentc obrir;ad05 por razões de mercado, cn-

ros ,num. fína..nc.iamc_nta .externo .adicional. Então, a proposta de

c~pitnliz~ç50 e.liminn. a necessidade de fazer previsões quanto

ao custo da taxa de juros internacional, que é rigorosamcnte

imprescind.ível, como sabe qualquer· pessoa que acompanha. o mer_

cado fin.::rnceiro internacional. A segunda vantagem importante

desse csquema dc rccscalonamcnto de juros é que cle permitiria

umSe a negoci<lçào fixasse seis por cento de juros, o que ê

de 6t, n50 sei se eles adotar,l semcstrulmcnta osso cobrança, ou

colocllr simplesmente uma questiio, reconhecendo qu~ ambos, os

àois cconomisLas presentes, a nprcscntnç50 de pontos, aI iris,

.muito POUc.o discutidos até agora, e da maior importânCia, por

isso mC$mo. QuC'ri~, porém, fixar~nle apenas no seguinte: qual é

o montimte da dívida, já que n50 temos, como ficou evidenciado,

nem capacidade p:ua pagar os juros prcvisto~, pois ~ scgundo a_

qui foi dito tUl'lbém PQ}o Sr. Galvêas, s:õó em 84, v.tmos necessi

tar de 11 ,2 bi1hõe~ de dCilarcs para juros, (' um Olímcro ~dnda

mio dC'finitivo? I:ntão, COItlO uma dívida que j5 me parece ser de

cem bilhões, ntio sei o núecro eXtlto, r~ns alga em torno de cen

bilhões. se, por um lado, niio temos, como de fato não temos,

nem ri. capacidade de pagar 0·5 juros e se esses juros se mantêm

internacionalmente flutuantes. 'de acordo com a política dos E~

tados Unidos, esses juros, agregados ao principal, vão também

passar a render juros. Então, se hoje temos uma dívida aproxi

madamente de cem bilhões ••• Não sei o número exato e gostaria

que r.1.C dessem o número, para fazer um exerclcio aqui. V. Sas.

têm o número exato?

Talvez não chegue a isso.

:s semestral.

tomar novl2ntn.. Noventa bilhões, se conscguirmos fixar um juro

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Então, vamos

Perfeitamente, Sr. Presidente.

O SR. PR.ESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-.••

que lhe são imperiosos_ Tem a pnlavra S.Ex.~.

O SR. DtPUTADO FERNANDO SA}1TANA - l-fuito obriga-

juro realmente alto, teríamos, por semestre, dois bilhões e s,!:.

tecentos milhõc·s. No segundo semestre já tertamos mais noventa

e dois bilhões e set.ecentos milhões para render juros na base

de sois por cento. Jri cresceria um pouco e~ta dívida.

O SR. DEPOENTE (Paulo NogucíTa Batista Júnior-)

O senhor est'á sendo muito otimista.

O SR.. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Quero raciocl.

do Coa President!:' e ao R.elator, por essa delicadeza. Gostaria i.
nicÍa]mcntc de curnpriment<l.r os <lois jovens economistas. Na ver

·dad<.r, ~az;la idéia de que ambos fossem homens jii muito valhos.

E.essa constatação leva-me até~ficllr um pouco mais csperançoso

no dest~no do Dra~il. binnte da manifestação de dois jovens

dessa t.ategoria., eu, que já estou na rampa fínal, sinto que o

Brasil vai ter elementos capazes de orientá-lo, para sair des

te bUl'aco ou doste abü;mo. Ditas essas palavras, gostaria de

o Sfi. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Elltão, vam05

o SR. DEPOENTE (Paula Nogueira Batista Júnior)

Er:. dezembro de 1982, a dívida total. sQria de setenta bilhões a

anualmente .•. Se for scmcstralmonte, ainda piora.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)-

o SR. DEPUTAOO FLr.NANDO SA~rANA - fi semestral?

Então, no primeiro scmcstra tcríactos dois bilhões e Setecentos

milhões, só da parte de juros dos noventa bi1hõc~~. Numa taxa

fixa de seis lJor cento, scn\lo nove VC7C'S seis cinqUc-nta c qU'1~

tro, a metade seria dois bilhões e setecentos milhões por se-

m~stre. A taxa atual parece que está em torno .de doze ou qua

torze. Nessa base, o calculo fíca, praticamente ••• Eu não sei.

médio c longo pra.zos, mas, pelo menos I dezesseis bilhões a. cu!.

to prazo, n50 incluindo 'as dívidas. de cmp'n>sas c buncos brasi

leiros no exterior.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Pediria permissão ao Rela.tor para conc-eder a pal:1V"ra primeiro,

ao.Deputado Fernando Santana, porque há motivos •••

'0 SR. RELATOR (Deputado Jacques D ,'Orncllas)

admitir que seja de setenta. que, com dezesseis, são oitenta e

seis e que, com mais, dá cem.

O SR. lJEPOENTE (Paula Nogueira Batista Júnior)-

nar da maneira L1nis otimista possível, mas~ mesmo dessa manei

ra otimista, nno. vejo condições de termos saldo na balança eo-

. mercial suficIente para paga.r nem a parte dos juros e também .!:!.

ma parte do principal. Porque, sc essa díVida tem que ser rec~

nheciJo. e pilp':l e se admitíssemos que pagássemos dez por cento

dessa dívida. por ano, o que seria, mais ou menos, nove bilh5es

e tanto, e o restante começando u render m.lis juros, tC'l'íalltos,

num período de dez ou quinze 3.105, um:,} média de quntoT ze

quín4c bilhõús de reti rada de r.~cursos nae ionais, rnr::t pagar

essa, dIvida. om quin:;c' ou vinte 3n1.15. E f3H:II!OS esse cilculo p!:!.

ro.mcntc mental, um exercício apr:nns, par:) mostrar que, nas m~

nas

melhor

externa.:

países çomo o Orffiil tornou-se rigoro~amente impagãvel.

condições de prazo e d~ custos inicialmente acordados.

que precisamos ter agora não e um programê. de ajustamento drã!

tico, que coloque em risco a estabilidade da economia brasilel

ra, mns, sim, um prognma de renegociação abrangente da d'i'vida

tcrnacion.::::is. Haveria. pelo menos eSSa pré-condição

pcc.tatit-n, talvez. otínista, não se concretize, multo

do que partir para o colapso) que é o que estamos fazendo,

verdade, através des~es esquClllJ_S pl1rcL1is c insuficientes,

enfrúntar uma n€'gocinção dur;:'! e até o confronto. O Brasil ni10

tere conJiç5c:s da recompor reservas internu.ciont1Ü, de limitar

pressõo,; inflacionárittz c de rnantC'r um nível minimamente aili-lu~

uer o nível de emprego, pois um esquenta de renegoci3ção insu

ficiente, irrQa.lista, irá resulta.r, 'inevita.velmente, no agrav!.

[;Jento do já gr3ve proBlema do dasemprego no Brasil. .e evidente

que um progra.ma desse tipo teria alguns pré-l'equisitas, um de

les externo. Seria preciso que a negociação desse plano mais

·D.mplo passasse .a. ser de natureza especificamente política. Te

ria que cnv~lvcr não apena.s os bancos comerciais cl'edores do

Brasil, m:1,f, também 05 governos. os bancos centrais, a.s autori~

dade5 de supervisão bancária e '3-5 entidades multilaterais in-

ampliar o escopo da negociação. Além disso, acredito que have

ria to.mbém uma. condiçiio interna, para qUt: esse tipo de plano

pudesse ser implementado, que não é lllenos importante J que Se

ria o restabelecimento da confi~nça da sociedade nos rumos da

po lítica ec.onômica. Sem essa. confiança é if.lpossível, na práti

ca, enfrentar Ul"1a negociação dura e fazer face as pressões ex

terna.s. Quem observa <J preocupação crescente com que, na Euro

pa Ocidental e nos Estados Unidos, Se acompanha a visível det!:.

doração da situação brasileit"a pode nté imaginar que a adoção

do uma postura mais firme, por par.te do Governo brasileiro, p!:!.

desse ser bem recebida no exterior. Todavia, mesmo se es-s3 ex-

e, a esta altur.a, contr~produce.nte te.ntativa de preservar uma

aparência de normalidade nas relações entre o Brasil e seus

credol'es no exterior, e o Fundo Monetãrio Intel'nacional ta!!!

bçm, predsam. no meu modo de ver, reconhecer que a dlvida de

mn mundunçn radical na pos~ura oficial, em relação ao proble

ma nu dívid3. Muito obrigado.

que envolveria resumindo, na minha -opinião. cinco pontos bãsi

coso Esse plano de renegociaçiio teria, .em primeiro l~gar, que

envolver o recscalonamento da. totalidade, ou da qua5G totali

dade dos pagamentos de amortização de medio e longo prazos.E1.

se ê um ponto que jã e.stã, ate certo ponto, previs':o na fase

doi~. na chamada fase dois da renegociação brasileira, ora

em curso. Há um segundo ponto, que ê importante, que não

tem sid~ mencionado. O Brazil tem hoje una divida financeira

de curto prazo;. que é muito significativa. Precisamos exami

nar n possibilidade de transfor.mar essa dívida' financeir:1 de

curto pra1..o em dívida de médio e longo prazos. O terceiro pon

to, que talvez seja o mais importante, o ponto, central de qual

quer plano de l".cnegociação rea.lista, é o já mencion~do rcesca_

10n.:u~!cnta dos juros. Isso parece-me absolutamente incontorná

vel, dada 11 situação da cttrlomia bnIsileira. O quarto e quinto

pontos ducorTt?t:\ desse anterior. n preciso redutir as ta;(as de

spreods ccobrados ao Br~si1 e é- preciso ~ma extensão do hari

zont€; de tempo conte-mplado pela negociação bras ileira, ou se

ja, a.umento dos prazos ~e carência e de amortização. Esse pla

no d.e l'enecgociação que esbocei aqui, rapidamente, t'eria como

final idndes biÍsicD-s ..•

do dl: crescimento cconônico, se niio houver, o qunnto antes, u-

(Intervenção fora do microfone - Inaudível.)

O SR. I?AULO l\OGUErRA BATISTA JfJ~IR - A quarta

e a quinta. Spreads é a quarta, reduc50 de spl'ead é a quinta,

com a e7.tensão do horizonte de tempo contemplado pelo processo

de renegociação, que envolveria aumento dos prazos de carência

. e de a?ortizaciio, envolvidos na negociação. Esse plano de cin-

co pontos, que esbocei, teria quatro objetivos básicos. O prl

meiro. e talvez o mais importante, o central, seria o de evi

tar, ou velo menos de limitar o. transferência de recursos re

ais pnrn o exterior, fato que con5idQro incompatível com o es

tágio de dasenvolvimcnto 12m que o Brasil se encontra. Segun

do, teria de limitar a!> pressõus infl acionárias dori vada$ do

estrangulamento externo. Terceiro, a rocomposição das rcser~

v'as. l'nrcr.c-ffiC' absolut;Jmentf! indisl1Cn,.ável, dado que a caixa

do Brnsil está em zero, ou pró:dl'm de zero. E finalmC'ntú dcfcII

têm

ponto

emprestar o mínimo possível e necessário, dado que eles

estoquc de crtpréstiulOf. já rcalizauos. Espero que este

ção aUlomótica dos jUl'OS, ou a ca~itnlização dos juros, apre-

senta'algumas vantagens muito claras, em relação ao e.squcma

que vem sendo seguido atualmente pela!; autoridades brasile:j.-

tas, que são de financiar uma parte da conta de juras davida

paIo Brasil ao cxtariar ã doz chamados empréstimos jumbo, que

são empréstimos hancários contratados em bases semi-compulsó

rins, através da uma combinaçiio de prcs:õsiio política sobre os

bancos e dt:: ofertas de taxas de spre.1d extrcrnanente elevadas.

Em primcil'o lucar, sa substituíssemos esse esquemo, ql.le me pa_

rece fnlho, pelo rcc5calonamcnto de juros, teríamos - c eSf,c

é um ponto importante - uma proteção automática contra even

tuais elevações da t<lxa de juros internacional., dado que isso

evitar ou limitar a transferencia. real de recursos para o ext.!:.

rior, diria que precisamos cobrir, com operações de reescalon.!.!.

mento, pelo menos 90t da conta de juros. Os 10\ restantes PC?d!

rim:l. ser cobortos atravé,s de algum tipo de hiato de recursos

negativos llas c,ontas com?rciais dos serviços-fatores. E mais,

gostaria de chamar" atenção de V.Exas. para o fato de que es

se esquema de reescalonamento de juros, se fosse aprovado pe

las autoridades de supervisão bancária, nos países industrial!

znd05, seria, sob certo aspecto, mais favorável até mesmo pa

ra os bancos credores do Brasil. Um dos grandes problemas que

uJIla pcrcepç50 de que enprestar a um país na situação do Brasil

ti uma atividade mui to :lrriscada. Então, há problemas entre os

bancos, quo podcriam ser resolvidos autor.l.aticamcnte, através

da capitalização dos juros, porque .a· capitalização l1ssegura e

xatamente E-,so,. que a exposição de cada h:mco,. ti..s-ã-vis)

Brasil, passaria a crcsct't" a uma taxa que cst:1ría determinnd:1

pela t:i.y.a de juros intC"rnacional, que fic~l1."itl proporcional ao

tenha ficndo claro. Poderemos voltar a ele depois, se for n~

cessãri"o. O ponto bãsico e que há várias Vi1~tagens, do ponto

de vi sta do Brasi 1, c pode haver vantageo na capital ização dos

juros tti.mbem para os bancos: internacionais, desde que as aut~

ridades de supervisão bancária estejam dispostas a dar um tr,!

tamento especial a Qsse tipo de opQração e não penalizar os

bancos. Tudo que estou dizendo, en~ão, visa, no fundo, a ch2.

mar il. atenção pllra () fato de uma crise internacional prolong~

da c profunda. como a que estal:!os atravessando hoje. que exi

ge soluções 'de emergência e ex.ige também o abandono da iniitil

tre aspas, a oferecer trõ.xas de juros atraentes, para estimular

05 bancos o. participar desses empréstimos. Agoro, se esses em

préstiros jumbo fossem substituídos por um csqucr.1a mais autotl,ª

tico de cnpitalizaç50 dos juros, essa necessidade cessaria

poderramo;.; negociar ;:Ereads lr:ais baixos e prazQ~ de carêncía

de amortizaçiío talvez também n:.lis longos. A terceira vantagem,

qu~ talvez seja a ma i,$ imparta.nte da proposta qw.' estou defan_

dcndo uqui, ê quc poderíamos, com essC' tipo de c~·,quem~J con·

templnr Q financiamento de uma parecIa maior dn conta dú ju

ros. Atualr..cnte, para que V.Exas. tenhrnll uma idéia, os emprés

timos jumbo estão cobrindo uma parte que;; bem inferior a met~

de da conta de juros. Em 1933, temos que pagar ao exterior on

ze bi1h~es de dólares em juros. O projeto 1, que supos;tnmentc

se destintJ tl cobrir n conta de ilJT05, faí elnborado em 4,4 bi

lhõe:; tle dõl;,rcs) ou SC'j3, o osqtlt~I"Ia 11Iont:l(lo em dezembro do

Bno passado previa a cobertura, através de empréstimos novos,

de bem roemos da metade da conta líquida de juros. Essa situa

ção poderia mudar, se fizéssemos um esquema de renovação auto

mâtica dos juros, porque poderíamos elevar a proporção da conta

'de juros, que ê. coberta. pelo financiamento automático. E,

minha avaliação pessoal, dado que pretendo, como disse antes,
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incl,:'lsticídadc do r.wrcado lnternacional um relação aos nossos

um

das

absorver

te ano a que vivemOS no ano passado, teremos que assegurar

possibilidade de que a dívida volte a cresc:er a. uma taxa

dívida. Temos que, U::l dia. deixar de SOl' país devedor.

O SR. DEPOENTE (Paula Nogudra Batista Júnior)

Eu dino que iS$O não deve acontecer antes do fim deste ~G'culo.

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Sairmos 'da dívida em que sentido? Reduzindo tI divida?

ou sair:n05 da dlvida.

Tem a palavra o Relator.

a SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas)

do. Sr. Presidente c Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

o SR". DEPUTADO r:ERNA~DO SANTANA - Muito obrign-

dvs juros.

POl';:; esses mesmos quatro, freqUcntc!J!cnte, agen de maneira ind~

pen.1e-ots.::, em d8trir.>ento dl)~ interesses dQS úutros. Então,

cool'd'.?n:!.çào'lc5ses inter8s~:;cs pode ser muito mais difícil do

que p1.rcce ã primeira vi~.t:l.

snimos ~té o fir.J do século, pOl'qUI:' daqui para o fim do século

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Antes do fim deste século é impossível.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Duvido que

mais capitais ainda. Como o mercado está puralizado por

crise de c:onfiança, essa absorç50 de recursos externos, ·para

evitar a transferência de recursos para o exte:cior, só poderá

ser feita de maneira cOl'1pulsória, através de rcescalonamento

o SR. Dr.POE~JrE (fliiulo Nogueira Batistil .hiniorJ-

nno ô um fato negativo. Pelo contrário, precisamos

o SR. DEPUTADO FErmANnO SANTANA _ TodJ.via, deve

pouco mais rápida, para evitar o problema de transferência re

al de recursos para o exterior. O crescimento da díVida, em si,

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batisfa ,Júnlor)

Consíder<1ndo númc,'Cls do programa, P"JT3 sa ir da entaladcla, pro!:

cisarínmos oumcnt;lr as reservas internacion<1.is do Pai5. Seria

s~culo?

o SR. DEPOENTE (Paulo NQgueira Batista Júnior)

Concordo em que dt've ser tentad.'l.

O SR. DEPUTADO FERN;\NlJO SANTANA - De renegociar

juros, etc. Qual o tempo necessário?

o SR. DEPOENTE (P.'lU.lo Hogueíra Batista Júnior)

Dentro do meu esquoma? Esse de reescalonm.lCnto de jure.s.

o SR. DE~UTADO FERNANDO SANTANA - A pergunta

não é o tempo para podermos respirar. E o tempo para liquidar

PcJ.o contrário, para t'vitur as prü$l:;(jes que estanJos vivendo c2,

apenas uma pergunto., para m1"o ocupar o seu tempo nem o (l<}. Co

missão, que foi muito gentil comigo. Dentro do seu esqucffi3,

quantos anos sf.!riar.l ncct'ssário5 para sairffio~ da entalodt::1a?

O SR. DEPtrfADO Ff:R}IAN[JO SANTMM, - Eu l~lC faria

A r.1.cn ver, n':io dá.

O SIt. DEPOENTE (Paulo NOfollt'ira Batista Júo'ior)-

c:onduzido, com credibilidade interna e externa, acredito que,

O SR. DEPUTADO FERNANDO SA}.lTANA -!- Antes de

o prímeiro objetivo. Teríamos que crguê-lJs para um nível de

quatro hilhões de dólarc~" f.las estilo próximas de lera, np<tr0!!

temente. QU::ltrt) hilhões corrc::>pondcm a tr(,':5 nwses de illlpt;lrtn-

ção. Se tivêsscnos um programa agressivo de renegociação, bem

no espaço de um ou dois anos, no ma.is tardaT, seria pos'sível

recompor as reservas ao nfvcl de quatro bilhões. Nesse sentido

de sair da entaladcla, no sentido de recompor as reservas, po!,

que, com reserv"as recompostas, imediatamente terramos condi

ções de administrar as contas exterpas, c:oisa que não temos h~

je, c, talvez o mais importante, de administrar a polLti"ca

cambial estável nU::Ia situação de caix.a zero em moeda estrunge!,

ra. N50 sei se respondi ã ~ua pêrgunta.

o SR. DEPUTADO FERNANnO SANTANA - Eliminando

empresas estrangeiras nesse endividamento, o setor privado ca-

mos aqui, de um qU3.uro real, que está aí. Conc:entração

Sr. Presidente, colegas. senhores economistas, verificamos

não ó preciso ter muitas condições para verificar - que a si

tuação do Brasil ê de um impasse, como coloc:ou aqui Paulo No

gueira Batista Jlínior. A condução ,da poÚtica ec:onômica est.l

levando o País a um impasse. A dívida realmente é impagávcl.

nas condiç.ãcs atuais. e o Paulo Devidoff nos colocou prn.ticn

mente um .espelho, com dados muito bem elaborados, segundo vi-

interessesto importante el':capa, 5.$ vezes: esses p3íscs têm

Fundo MQnct,ido c o lkmco ~lundial. e n participação mais erct!.

Vil em rcouníõL'$ como as da OEA, o que certamente é possívul

dcsej.iívcl. I: 11.1 um outro aspecto muito importante nessa ques

tão: apCIWS qU;ltro países da América l.atino. conccntrtlrn 1Ir1<'t pt·2,

pon;fio imt!nsa da dívi~a bancária total. Venezuela, México, Ar-,
gcntina e Brasil juntos representam não me lembro o número,mas

de oitenta por 'cento dtl dívída da América Latina estão nesses

quatro: cem, com oitenta do M6xico~ são cento e oitenta; com

mais qutlrcnt<l da Argentina. 220, e ~<1is trinta da Venezuela.

250.

certamente beIn mais da metade. Então, esse grupo de quatro po

deria, se agisse de forma mais organizada, facilitar •••

;ervadora de que cnda país tem o seu problcrnt1 o deve tr({tá-lo

individuulmentc. Entiio, a discussã.o está. em grande parttJ, co

locada nessc;, pólos extremos. Acredito que esse li um falso di

lema. Há ~firi;l5 dternntivas intermediúrias entre o cartel de

devedores c a negoci3çijo bilateral exclusiva. pura. que podom

c devem ser cxp IOr1ld.l $. Por exemp] o, a t roca de inform.1ç ÕC$

mais intensa; o ar;iio conjunta em foros multilatC'r,lis. como

nrmcciro intcrnacionalj no outro extremo. 11 opinião mais con-

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

O fato é que há alg,uma p05sihilidadc de negod:l.ç,io. Um aspeoc-

condiçõc~ de [orll1~r um cartel de devedores. e que esse cartel

teria poder de barganha, de impor suas condições ao mercado fi:.

O SR. nEPUTADO FERNANDO SANTANA - Somente

próprios e ngcm por conta própria,' às vezes em detrimento dos

seus vizinhos. A comc'ç~u pelo próprio Brasil. O que o Brasil

fez, durante a primeirn fase da crise bancaria internncional?

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Acho que mais

Tcnt:lrn05, como disse TIa uinha C;tP05 iç<'io, di fcrcnc i;lr-nos dos

dciC1815 países da América Latina. Tentamos apresentar-nos cano

caso ex.emplar, como país melhor adm~nistr(ldú, capaz de resol

vor seus problemas por conta rrópriu, como o '73.S0 menos grave

e de mais fácil sOlw;50. Fizemos isso em prejuízo, subentt::ndc

se, dos pníscs como M6xico e Argentina, qu" est3vam implicita

mente se~do coloc~dos cono casor, mais gr'1.1.'es. viu-ü.-vis o Br~

si1, que era Ur.l país bem comportado, bem intencionado, capa!

de cUr.lprü· suas obrigações. Agora, doze r.lc-ses depois, a si.tua

ção se inverteu. O Héxico, talvez com mais sutileza, esta díf~

rcnciando-se do Brasil e dos outros c se aprescntnlldo ã comuni.

dade bancária intt'rnacional c ao Fundo Monetário Intcrnacion:ll

como um caso relativamente mais f5cil, de um país que cumpre

seus acordos com o Fundo, estâ ajustando seus balanços de pag~

mento e gerando até mesmo um saldo em conta-corrente. Então,

esses países que V.Ex~ sugere que se Unam •••

saram p:tr:~ vinte c um c vinte c dois ü se transferiram para" o

plano int.ernacional. Então, nó:; do Terceiro ~lundo, estamos p;1.

gllndo o equil.íbrío financeiro dos Estados Unidos. E!Jsn é

dívida que podemos rCCUS;tr politicamente. NJo tenho quest(jes

a formular. Tenho dúvida" .1 colocar. A cxposiçLlo dos senhores

foi cxcelentc,niio deixa margem de dúvidas. mas n,)o nos dá umu

saída, 50hrutudo a sua, qut:' crifrclltoll o prohlcl:la do nu c da

dívidtl t:'xtcrnv.. 1-'el<ls proposti.1S do i luf>tre dl..'pocnte em quem de

pósíto a maior confiança, mas que, naturalmente. está limitado

mais pola objetividade dos fntos ••• Eu talvez esteja mais num

planejamento, que seria, no caSai uma utopia o que estou fala!!:.

do aqui. Todavia devemos perseguir uma utopia, porque enfrent!

'menta. As condições objetivas que estão aí, que são essas que

V.S~ pNpõe, não me pareco que dêem saída ao País.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batis.ta Júnior)

Aparent .. ,.. .:ntc, V.Ex~ deposita grandes esperancas na possibili

dade de- aç:io conjunta dos países devedores. Eu diria que

um pouco mais cético quanto a isso do que V.Ex{l, ta::'vez" An

tes, g05taria de dizer o seguinte: acho que essa discussso das

pl..ssibiliJaJes de u~50 ~onjunta dos países devedores tem sido

muito prejudicada, porque se criou em torno dela um falso di

lema: de UIII lado, u colocação defendida por algun~, de que há

cinçiio, primeiro de enxug,'lr a dívidtl. En:wj::ar a dívíUd ,5 rcdu

zí-la n sua exprc~são real, fllgir.do do p<1Jjam1?nto de""cs quusc

quurcnta bilhõC'~" que hoje representam só o~ juros. E fonos

inflHç.:io interna, os juros do timr:rícano, de ~cis por cento,p.:l~

subn:etido:; a isto por quê? Porque, na intt:nç50 de reduzir ;:;U2

'quatro.

comodida-~::.,lities, são t50 baratas que começaram a

lhores condições pogsívcis, a coisa tornu-se impr~tlcávcl. Kas

c:ompr::tclorcs e em rolação ta.nbt:Ím ao T~rceiTo ~'undo, que está di.

vidido e' não pode comprar. Onde é que iremos vender e receber

cs!>e:;; dólares? A elasticidade do mercado dos grandes países é

,reln.tiv:.tmente menor do que a. dos países subdesenvolvidos, mas

os :raí~:es suhde'scnvolvidos estão com sua capacidade de impor

~ar c<'-dn vez r.\('nor, pelo cndivid3m~nto. Então, o comércio in

tcrnJ.cional não nos vai pcrnlitir nenhuma perspectiva de aumen

to substancial, C' também não temos segurança de que aquilo que

Cb:..~,l5'V:::l'lOS anteriormente metéria-prima, e hoje transforr.13ram em

rantir que esses scnheres, donos do mundo, vcnhar.t a nos pagar

exatamente o que os nossos produtos merecem. Então. não temos

saídJ nem para um lado nem p~ra outro.

O SR. DEPOF.NTE (P,lula Nogutdra Batista JtÍnior)

Só para complementar sua afirmação, no período 1977/1982. a r~

laçiio de trocas do Brasil, a rc1<tção entre preço de exportação

tabelec<:r entre eles um acordo, para uma negociação com m:lior

poder paI ítico, maior capacid~!dl3 de barganha, que mandou

funcionár io do t arco i 1'0 esc a liio. embora compet ent e. Não qu is

assumir nenhum c:ompromisso com aquele desejo da América Lati

na, que era de tornar a dívida uma negociaç:1o globnl - 'Pelo m~

nos com rel~ção ã Américn. Latina, que repl'csenta m:1Ís de cin

qUanta pOlo cento da dívida intcrnacionnl. Se não tl.'I1IOS nonhuma

ou meno~, quarentn bilhões de dólares, a grosso Jilodo. Calcula!!.

do rapidamente, essa relação de troca trouxeu~ prejuízo

paí:s de quase quarenta bilhões de dóla.res. Temos garantias de

que essa relação de troca vai modific:ar-se. para o futuro? Não

temos. Acho que' nossa proposta só tem um caminho. A nosso ver,

050 há nenhuma negociação ou renegociação que nos leve a uma

saída. prática.. A única possível cr;· que- esses países devedores

- esta é m:la sugestão que minha ignorância de economista faz •.•

A meu ver, só há um caminho: era que esse!> países todos, prin

cípalcente os da América Latina, que o Brasil não teve nem co

ragem de mandar um funcionário competente ••• Dize!!!. que é um h~

mem comrtrtentc, mas é do cham:tdo terceiro cscaliio. O Brasil t!::,

vc tanto r:,~Jo de enfrentar os devedores colE'tíva'f!lcnte e de cs-

c preço de' importação caiu nada mcno$'õ de trinttt c dois por ce!!

to, mesmo 50 tü'armas d3 conta o petróleo. Relação de trocas,

exclusivc pc>trólco, e 3 relação incluindo-o caiu. quarenta

seis -por c(-nto t:ntrc 1977 c 1aS2.

O SR. DEPUTADO FERNANnO SANTANA _ Isso dá, mais

nem o Prof. Langoni quis ficar porque' niín podia respirar. C3iu

fora. N50 vejo snídtl. llá apenas UI:Hl: C%C$ palscs dcclarnrcl1I J.

mo:ratória em cascata, o que leva.ria. o sistema financeiro inte!.

nacioÍH11 prnticame!lte ã falência, e os bancos centrais de cada

p2.fs teriam que vir em socorro 'de seu sistema financeiro. As

slImi riam, então 3. dívida com o Terceiro Mundo, a dez, quinze

ou vinte anos. Assumiriam 0.' dívida com esses países, a um pra

zo mínimo de cinqUenta :mos •.E não sei se teríamos condições

de pagar em cinqUenta <lnas. nir-se-tÍ: "Isto é possível?" e me-

dos ••. t.lanr:anês, r.ünério de ferro, soja, café, algodão, cacau.

tudo is::.,o passou a ser comodidades das grandes potências, por

que, pelos preço!,; que elas pagam, n30 dá nem par<l a produção.

l~a relaç':'o de trocrt, ~omos massacrados, por~tlc J nesse pOI'Íodo,

se o pl'CI;O dtls ~E:!:0dities permanecesse ao nível de 1975, me!

mO com aumento $ubstnncil11 do custo interno, terí3mos uma dif~.

rença de mais de trinta. bí lhões de dólares. E não podemos ga-

Jhor tentar uma solução do que ficarmos cada vez mais garrotc~

dos, quase morrendo de asfixia. Porque ê isso a que está acon

tecendo hoje: a Nação bro.sileira estâ sendo l1sfixiada não só

melhores condLç6t."5, a exprt:$são que V.·$I) usou, impug;lvel, pode

ter rtté- U'1l derlo senti.Jo, de \~nf,ntçudo c clf~ nfio poder pagar.

Impi1[::jvel é tlr.l:1 cois<'l fantal;;tir:;JF.cntc hur:lOrLtic.'l. Porque, na

reulidttde, nno c~,tou vl;,ndo "aí;:13., nus melhores; condições pos

síveis, niio v:"jo ,;ondir~õl:':" de o P1.Í5 par.ur, inclusin.... com e~t,')

vontade de U::;3.'I.· o POd(,.'T nacional, de usar o poder de barganha

do País, este Governo nos está levnndo a um beco sem snídn., ao

que se cham1. uma vieln. Uma vicIa é um bt'co SC~ saíd..a. EstW:lOZ

internaclonalme-nto num beco sem ~;'líJa. SulJmctidos ao esparti

lho do Fundo Monetário Internacional, que é tão apt'rtado que

pelo problema ua dívida externa, que é acrescido pelo problema

da dívldn interna, que é outro grayrssimo problema. Confesso

que, calculando rupidamente, num exercí:cio rápido de cálculo.

não vejo como vamos sair disto. Inclusive, se fosse tomnda os-
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Cruz) - Gostaria de fazer uma consideração, de ordem um pouco

o SR. DEPOENTE (Paula Roberto Davidoff Chagas·

indo, a rccessão, complomcntada pelo Paulo Nogueira, colocada

em 1981 e o agraval'!lcnto continuado nos colocam, inclusive,que,

m~ntidas as rnedídas, tomadas, as condições de negociação, mant.!

do, afinal, o time que conduz nossü política econômica

caminhar para um caos. Isto o que está cololrado. Entrotanto,

nós, px:incipalmentc da Oposição, estamos coloc~ndo uma altern!

tiva de' moratória. Quer dizer, pára-se de pagar o principal,

;>uo.ve, maS que, efetivamente, também não conseguem colocar um

ponto final ou uma SOlução ã. questão externa colocada., porquc,

de fato, hoje, a econor.d.a brasileira está simplesmente intc~ri!.

da ã econoni3: capitalista mundial num novo patamar e envolvida,

inclusive, por um esquema do ~apital financeiro. Esse Eo dado

novo. Nos marcos de~sa relação, não ha. sarda possível que pre

serve condições de crescimento interno e garantia de nível de

emprego cresccntt' etc. ISSQ nos conduz, do mau pon'to de vista,

a algo semelhante ao que estava sendo aventado há pouco, algu

ma medida que tem que ser tomada, que signifique um rompimento

contia1 em rCl'lação ao resto do mundo. Com.o ambos aram palses

np.ntais, isso foi prefeitamente possTvel, do .ponto de "Vista

paises levou-os ti. um isolamento econõmico finanteit"o e comerci-

a única forma de enfrentar eSsa situação é globalizar a partl-

tituir uma moratória, no sentido de procurar desligar-se do

sistema financeiro internl1cional ••• g claro que entendemos li.ue

'sempre teremos ~a certa dependência. Há setores vitais do im.

portação em que não podemos realmente nos furtar a continuar

importando. Precisamos disso. Há setores vitais em que Vamos

ter que continuar importando. Na medida em que conseguirmos e~

sa. unidade nacional, de todo o povo brasileÍI:o e da sua clas,se

dirigente, teremos condições bem melhores de partir para uma

negociaçiio com os banqueiros internacionais. Quer'lamos saber,

então do Paulo Nogue,ira, o seguinte: o que S.S~ nos diria com

re1:lção a esse processo reataliatório com Que a SEPLAN c o Mi

nistro Delfi.m Netto nos vêm ameaçando? Quer dh.er, hojc está

nos jornais. O que S.Sl! acha disso, da retaliação do sistcma

financeiro internacional contra a nossa economia e contra set!:!.

res vitais da nossa economia, que são realmente os dao;importa

ções? Ai vem petróleo, produtos q.uímicos e farmacêuticos. En

fim, era CSS3 a pergunta, para fin.a! izar. Sr. Presidente.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Essa discussôo do problema da dívidn é freqUentemente prejudi

cada por problemas de natureZ3 semântica. Isso é inevitável.

Não usei a palavra moratória, prcferi falaT num plano de rces

calonamento l:'l:lis amplo, porque 3.cr~dito que o termo moratória

tcm acepçõC's que talvez. sejam inadequadas. rode significar,por

ex.emplo, uoa moratóría a 1:1. Mcxico, tempor:Íria. coma UI'I desa

fogo de nov~nta dias, prorrogávcds. E, s~ moratória significa

isso, parccc-t1C' evidentC' que () caso lJru!;ilc'.i.ra precisa muito

W mais do que umil !iimples moratória a la Mexico . Todavia se por

. moratória se entende uma coisa mais ampla, de natureza pura-

mente unilateral, a coisa realmente se complica. Tenho visto

declarações, por exemplo, do Prof. Furtado, que, considero vi

1fdõ.s, ne5"se sentido. Ele tem afirmado que, quando ele defe.!!.

de a moratória unilateral, ele a defende como ponto de partida

para um novo tipo de negociação. Então, moratória seria, p!

10 que entendi do pensamento dele, um primeiro ponto. primei-

ro passo que o Pa"1s dal'ia unilateralmente para criar um fato

paHtico que permithse uma nova negociação com os credores, em

novas bases, a partir de novos parâmetros. Essa, acho,

uma salda ~ossivel~ defensável. Ag~ra, menOS defensãvel

e ti. ideia de que o Brasil possa aproximar-se ds algum

tipo de repúdio da dIvida. Acho que, se o Brasil desse

entender, que estã disposto a repudiar a divida. a deixar

de reconhercer a sua obrigação para com as dTvidas a!

sumidas no passado, a'1 sim. tenho a impressão de que corr~

rTarnos seria risco de sofrer retaliações de vados tipos, p0l:

que o Brasil seria o primeiro pais importante que, no atual

contexto da década de 80, tomaria uma medida desse tipo~ E,!l

tão, não ,se pode excluir o risco de retaliação, mas isso _num

caso extremo, em que o Pais opte pelo repúdio da divida. T!,

IDOS dois grandes casos de repúdio no Seculo xx; a União Sovieti

ca, depois da Revolução de 17, e a China, depois ·dã.. tomada do P.9..

der pelo Mao. Em ambos os casos, O repúdio da divida por esses

claro que vai ter que ser, democratizada essa tomada de deci-

sões, vão ter que ser discutidas e~sas decisões, enfim, vão

ter que ser implementadas e o sacrifício, os louros, os sofri

mentos e as. alegrias que vão proporcionar serão distribuídos

perfeítanente sobre toda a população brasileira. A participa

ção tem que sel' global nas. tristezas e nas alegrias que dela

deCOrrerem. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso ponto de

vísta. Achamos que é possível essa iniciativa. A potencialida.

de do povo brasileiro ê muito grande. Temos condições e acredi.

tamos nisso. O povo b~asileiro tem uma imensa vontade de parti

cipar e de sair de~~e buraco em que nos enfinram. O povo brasi

leil'o tem essa condição, ê um povo criativo, quc.r participar

e não está tendo condições para isso. Há ainda um bloqueio mui

to sério por parte do Governo de nno permitil" essa participa

ção, mas o fato;; que ela se vai dar. Vai dar-se com a particl.

paç50 do Governo, com a vont~ ,de ou sem :1 vontade. Gosturia de

saber do Paulo Nogueira Batista Júnior o que V.Sl! TIOS diria !>~

bre, na medida em que o :Brasil no seu conjunto, a Naçllo brasi

leira, COm a sua população, dirigentes e tudo o ma.is, tomar u-

ma iniciativa 'mais séria, mais conscqUenttl, no sentido de ins-

c.i.paçào da população do nosso PaIs na tomada de decisões.

podendo'metido. então, passa a caminhar dessa forma por aí~

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas)

o SR. RELATOR (Deputádo Jacques D f Ornel1as)

Muito obrigado. Então, ao Paulo NogueiTa Ba.tista Júnior eu di

ria o seguinte: lemos os j"rnais, hoje de manhã, e verifica

mos, por parte da SEPLAN, do Ministro Delfím Netto y uma série

.de sugestões sobre que, na medida c'm que derrotássemos o Decr!:,

to_Lei n9 2.045, e já derrotamos o 2.024; na medida em que

sociedade bras ileira J por seus setores, o Congresso Nacional,

enfim, mais expressivos ,mais significativos ,conece a tomar al

guma 'medida de caráter nacional, de caráter popular, de prot~

ção do povo deste País, ele nos ameaça, então, com um elenco

de medidas retaliatórias contra o nosso Pal5-, falando de con~

Concluiu V.SH

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff Chagas

fisco de aviões, navios, depósito, enfim, de tudo O que esti~

ver fora do t"ars, enquanto não ado-tarmos as medidas. preconiz3.~

das pelo Fundo Monetário Internacional e na medida em que to

mássemos ..:. cora0 o Professor falou - uma ofensiva, enfim,

conseqUência mais séria de enfrentar uma situação que já é de

fato a, no entanto, não é de direito - a questão -da morató

ria. ,De modo que, particulnrmente, gostaríamos até de expor n

nossa posição. Achamos, cano o Professor deixou antever perfc1:.

tamente, que apenas com uma mobilizaçiio nnciono.l, do povo do

nosso r"a.ís, a nível popular, teremos condicões de cnfrcninr

as dificuldades decorrentes de uma atitude mais patriótica,

mais conseqUente em defesa do nosso povo, em defesa. da nossa

Pátria. g claro que, na medida 'em que houvesse a mobilização

nacional, popular, democrática, os setores que hoje detém o p~

der neste País,. os setores que detêm a condução da política. e

conô.oica, não deveriam estar mais aí. Essa mobilit.açâ:o nacio

!la.1 se fará, evidentemente, atravé~'de uma transf.ormação nos

centros de decisão governamentais. De modo que' ent;endemos que

Cruz) - Sim.

O SR. PRESIDEKTE (Deputado Alencar Furtado)

Permita-me, apenas queria, curiosamente, saber se o ProL Pau

lo Nogueira B:J.tistn. Júnior ..•

O SR. nELATO:~ (Deputado Jacques D'Ornel]as)

tem outras implicações, do ponto de vista da situação externa..

O que é que tem a ver isso com a lei do êupital estrangeiro? O

que é que tem a ver com a lei de remessa de lucros ~ outros m~

virncntos envolvidos?

chegar, inclusive, a um nível de algumas empresas estatais op!:.

rando em áreas estratégica~ serem fortemente pressionadas nes

sa direção. No limiteI isso tem a ver também com a idéia de

O SR. PRESIDENTE (Deputado AlenFar Furtado)

risco. Então, acaba passando por eS$e caminho. Pressões nesse

sentido, acho que serão feitas, fortes. Estão aí: prescntes. A

gora,' de novo a não aponta.m saídas para lugar ncnhu1j\. Primeiro,

basicamente, alguma forma de transformação disso em capitill de

Farei a segunda, então.

Está bem.

com essas regras. Afora isso, não há saída possível, não há c!?.

mo fugir do custo social brutal que está sendo imposto atual

mente! pelos acordos realizados pelo Governo brasileiro. Falan

do nas alternativas, esse processo poderia conduzir a a.lgur.ms

coisas. Por exemplo, 'desnacionalizaçio de setores da economia

nacional, .que, aínda em alguma medida, estão com alguma prote

ção em rel3,ç1io ã penetração estrangeira. Está na' ordem do dia

esse tipo da questão e não é de hoje, já começa pela. abertura

no próprio sistema financeiro nacional, uma abertura maior,bcn

maior para penetração do capital estrangeiro a sua c.xp ..msào. A

área de l'ecursos minerais;; crcsccntemt'ntc atncada e penetrada

por capitais estrangeiros. Fala-se,muito no caso das empresns

estatais que são, como já vimos, às grandes endividadas hojo

e grandes responsáveis pelo passivo externo. Qualquer desses

caminhos que passem, acho provável que, a persistir a condu-

ção, pelo Governo brasileiro, das negociações dessa forma, é

inevitável que .aumente a desnacionalização da economia bl'asi

leira. Isso passa pela pl'óJ2ria lógica de desenvolvimento da i!!,

ternacionaliz.açiio financeira, a que o Brasil hoje jâ está sub-

não sei se isso podc efetivar-se em larga medida e, segundo,

:~ransforb\ação ~e parte ou de uma parte significativa de capi

tal de empréstimo em capital de r~sco. O que é que vem a ser,

na realidade, esse tipo de transformação? g a transformação,

então, do que são esses compromissos de .::mpréstimos em moedas,

parados

gostaria

que está parado, e os juros que estão mais ou menoS

que estão procurando agora - e é sobre isso que eu

de fur.danente colocar a minha pergunta - na. medida em que veri.

ficam que o Brasil não tem condiçõ'es de pagar essa' dívida nos

pra~os e p'ropostns que ~les vão tentar naturalmente colocar, c

a carta de intenções que o Fundo Monetário est5 colocando aí é

bem clara nesse' sentido ••• Eles estão centrando o seu potenci-

al de fogo na dcsnacionaliznçno düs empresas est3tais. Isso

significa, claramente, em qualquer negócio, que se não paga,

deve ser executado. G uma execução branca, vamos dizer assim,

uma execução negociada. Então, as c:statnis sC'riam, enfim,

prcço que o País deve.ia pagar j a. desnacionnl ização das emp.~

sa~ estatais, como forma de controle da nossa economia, mui

to mais do qu~ já está. Gostaria, então, de 53"er, prfmeirame!!

te, o que os dois economistas acham, quer dizer, qual 3 sua. p~

siçiio em relnção a essa investida, a desnaciónalizaçiio, quer

dizer, a ent:rega das estata.is como forma de pagam,ento de uma

dívida que, está claro, é impagáveL Era eSSa a primeira per

gunta.

rnt.is geral, de início, para, em seguida, chegar a essa ques-

tão. Parece-me que há ul}l amplo consenso, pelo menOs do ponto

de vista das manifcztações das Opo~içõ(:s e de vários setores

da s~cied<1.de brasileira, de que, de fato, nos esquemas, nos

marcos atuais, a dívida externn ê impagável e, mais do .que is

so, as ínpl icaçôes que já se fazcm presentes hoje, e que ten

dem a se agravar na medida em que o Governo brasile i ro se Vai

submetendo <1 todas as cxigênc.ias dos b~nqueiros internaciona.is,

representados pelo Fundo Mon,:tnrio Internacional, siío conseqUê!!.

cias das mais desastrosas e qlle não apontam, além de 'tudo, Pi!.

ra saída alr:uma. Realmente, não apontam qualquer saída. O qUa

dro ê o qua.dro de uma economIa em recessão já desde 1981, já

são três ,anos consecutivos, e com perspectivas disso se alon-

gar pela década de 80, com conscqUêncías das maís graves. Em

face disso, surg~m várias alternativas e várias propostas de

formas de cncnminhümento. A rigol', 5 medida que elas estão cc!!,

tradas noS marcos atu3.is, quer dizer". sem que envolvam algum

tipo de rcordenamento nas relações' internacionais, onde haja,

de fato, um rompimento d.as l"egras efetivamente observadas até

então, não há saída visível para a, economia brasileira. Efeti

vamente não há saída nesses marco~ •. ,Sejam ess:a~ negociações t~

cadas paio Governo brasileiro! que, vão numa direção que seria

quase o limite pior possível de encaminhamento da situação, s!!

,jam as várias alternativas que,' de uma forma ou de outra, ten

tam atenuar e encontrar um caminho a trilhar, digamos, mais

.também - uma declaração de moratória unilateral. Quando estiv!:.

mos nos Estados' Unidos, recentemente". conversamos com alguns

?anqueiros e setores até do Partido Democrata, que diziam o se

guinte: "Se o Brasil decretar a moratória unilateral, o gover-.

no Rcagan perde as eleições.nEste ê o primeiro dado fundamen

tal nessa situação. Os banqueiros internacionais te,.iio enor~es

dificuldades. A Quebradeira que se ~ala não seria tão grande'

assim, eles se recomporiam, teriam condições de se recompor. O

que é real, o que notamos claramente é que os banqueiros inteE

nacionais já têm consciência plena de que não temas condições

de pngar. As informações, os dados, as posquisas que eles tem

siio melI10rcs do Que as nossas. O ní~cl de informação que eles

trabalham são muito mais perfeitos, mais 3cabados, e é claro
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. que ainda é-rel,!!.

brasileiro, que, em última instância. favorece as empras3s es-

trangeiras, as empresas multinacicmais. Gostaria ex.atamcnte de

saber como é que V.Sas. avaliaram o papel das' empresas. esta

tais no endi-tridamcnto externo brasileiro. Uma outra. pergunta é

'a sf'guínte: o e,conomista Celso' Furtado, na revista. IIExame ll • de

27.7.83, afirmou que o Coverno emiti.u mais de 16 milhões de d.§.

que uma parcela razoável d3 dívida externa brasileira foi des

tintlda a capital de giro das cmprcs2s~ Então, é claro que te

nho minhas opiniões a respeito, mas gostaria de ouvir as opin!

ões do professor. Gostaria de ouvir; também a sua. opinião so

bre 50 o grosso clu dívida e~te.'ntl foi destinado a investimen

tos produtivos ou não. dostaria~ de saber da opinião dos dois

professorQs j al,iiis, us perguntas s50iestinadas aos dois. Tem

havido u~a campanha muitogrande contra as empresas estatais. A
qui, particularmente em seus estudos, o Pro!. Paulo Davidoíf

mostr3 exatamente um crescimento ·do p<.'tpc.l dns estatais da dí"l

da externa. brasileira. Isso poderia, ã primeira vista, ser uma

raziio pnra uma crítica c paTa medidas a serem tomadas contra

a:s emprosas estataIs no Brasil. Entendo que esse endividamento

uma

dns

trniçilo nacional. E llclJO que o tíflico c!lminho pO!i5íve1 6

nl) cO!llportamento das taxas de juros. Por isso não é fácil est!
c

mar o montant.e. porque é preciso desdobrar o problema em vá-

mas eSS3 avaliaçiio responde funda~entalmen1:c ã. elevação

juros no mercado intcrnoc.ional.

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)-

Inclusive o próprio crescimento do estoque do. dívida reflete. .

Cruz) - Acrescentando um dado a respeito da taxa de juros, por

exemplo, no biênio 77/78, quando a~ taxas eram rela'tivamente

baixas. quer dizer, num período imediatamente ant:erior ã' CSC3-'

Inda da taxa de juros no mercado internacional, os juros lIqul:,

dos d~sembolsados pelo Pa,ís foram de 4.8 bilhões, n,!s anos 77

78. NI) período' seguinte; 79-80. quando as taxas. de juros

levam aceleradamente, esse valor puln para 10.5 bilhões. En

tão, isso é um indicador bastante expressivo. Jj cloro que uma

parcela di5So tem a ver com o estoque da dívida que cresceu,

a SR. DEPOENTE (Po.ulo Roberto Davidoff Chagas

as de juros pagas pelo Brasil.

O SR. DEPOl1;\JTI! (Paulo Roberto Davidoff Chagas

Gostnl'ia de' esclarece! que eSSas estimativas são muito mitis di.

fíceis de serem feitas do que podo parecer ã primeir.:t vista,

porque envolvem uma serio de hipóteses. Agora, pode rcgistrar

se o impacto atra\'~s dt"! dados prinl:ipais. Qual era r.'\csmo a pe!

gunta? O::; úl t imo:;; dez n.nos?

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto D3vidoff Chagas

Cruz) - Eu poderia iniciar, talvez não respondendo exatamente

na scqUência da,s questões, inclusive agrupando algumas. Em pr..!,

meiro lugar. dois pontos dizem respeito n ülguma estimativa dn

magnitude, de qua.l .o peso quo esse movimento de elevação de j~

ros· no mercado internacionul teria tido sobre a dívida externa

tamente insensível ao sofrimento dn grande maioria ~a· popula

ç5.o. sobretudo dos tr:lbalJltldorcs. levando a um processo de pa

ralisia 'da ecmomia brasileira c prejudic3ndo nito só os assala

ri:ldos, mas aos pequenos e médios produtores c facilitando. c,!!

tão, uma penetração maciça do capital estrangeiro, é. no

entender, ulI)<l polític:l antipopular e uma política antinacío

naL O Senador Fábio Lucena e, posteriormente, o Senadur Hum

berto Lucena di:nu~ciaram do Senado o Acordo Z, mostrando

série de eláusulas de;;sse n.coruo, particularmente aquela cláu

sula em que o Bragil abre mão de questionar problemas relJcl2.

nados à so~crunia nacional na discussão dos acordos com o fun

do l-lonct:Írio Tnternacional. Estamos, portanto, sol~ a égide dC'

políUcn de ruptura com essa política econõmícil. que só Vejo

snlda. atrl,lvés, o\.lviamC'ntc, da llr.1 regime político que rcprcs(m

te as aspiraçõcs do povo bl'J.silcit·o. Gostatia, porLmto, de 5~

llclt,'lr dos daís Professares Um posicionamento 50brc essns

questões aqui levantadas.

brasileira. E a segunda, no final das contas, Temete-se mai5

ou menos ã mesma questão, olhado, ngora, pelo lado das rela

ções de intercâmbio'. que siio dois fenômenos importantes cita

dos camo ngruvantes do quadro externo brasileiro. Há virias coE..

tudos realiz.ados, várias .estimativas feitas etc. N3:o disponho,

no momento,' aqu í comi~o, de nenhuma, para poder chegar a apre

sentar números estímci1i.o$ do ímpacto. E evidente. e é sabido,

que esses dois elementos tiveram um impacto extraordinário no

processo de cndivid3mento externo recente. Talvez o Nogt.leír3

Batista tenha.. Não se tem alguma estimativa •••

,O SR. DEPOENTE (P"'ulo Nogueira Batista Júnior)-

O SR. Dr.POL~TE (Paulo No~ucir.l Batista Jlínior)

A perda, a rel.ucüo total de trocas, em 7'1., em um índice de 87.

sendo que o ano de 77 era o índice. d~ base 100. Dez anos mais

tarde, em B2, esse mesmo índice tinha. cardo para 54; 72. 87;

77,100; 82. 54. Então, a perda nos últimos dez anos pode cal

'cular-se comparndoSos dois valores extremos, dividindo o valor

de 82 pelo valor àe 81, que nos .dá uma parda de 381 acumulados

na relação de trocas. Essa é uma 'perda muito importante, 38\.

Quanto ã taxa de juros, tem-se uma elevação na conta de juro~

que ê absolutamente impressionante e que se deve, em gra~de

parte, ri elevação das taxas. Em 1973. o Brasil paga·.. a quinhen

tos e qU3torze milhões de dólares dp jurosj no ano passado, em

82. o Brns il pngou ~nze bilhões e trezentos e cinquUenta. e oi

to milhões de dólares. a título de juros líquidos. Uma pnrtc

desse crescimentose deve ao próprio crescimento da dívida. Ag~

ra,. houve tambêm uma elevação muito acentuada das tax3S médi-

Cruz) - E algo em termos de íntcrcâmhio e tJxa de juros nos ú!
tjmos de!. anos.afirma

Sabemos

cconômico

te: por que se tomar dólar para p3gar em cruzeiros?

está relacionado com interesses maiores do modelo

lares, no Brasil, em ORTNs indexadqs em dólar. E ele

dência pa~a o crescimento das taxas de juro$ no País. O. Prot.

Décio Hunboz afirmou aqui que, segundo os seus cálculos. a el,!

vação das taxas de juros nos 6ltimos anos teria tido como con

seqüência aproximadamente. dig31aos assim, um cresci-mento, em

torno de 50 bilhões de dólares da dívida externa. O Deputado

do flDS, Hcrbcrt Levy, fala nUUla cifra tambóll1 aproximadu, um pou

co 1l10J10S, mas uma cifrn também vcrt:igino$u. Gostaria do $abcr

a sua opinião acerca do seguinte: tendo conhccimento de que as

taxas de juros interferem no crescimento da dívida externa br!;!.

sileira: já que 70'1. da dívida é dívida de ju~o.s flutuantes, c.!!

mo se pode entender a fixação de objetivos. tão definidos pelo

Governo nas ta is cartas de intenções, se a qualquer aI teraçuo

da taxa de juros isso obviamen·te poderá remexer completamente

essru; metas estabelecidas pelo Governo? Essa é a primoira per

gunta. A segund.1 pergunta seria a seguinte: o Professor fez,

aqui, referência ao problema. da deterioração dos termos de in

tercâmbio nas relaç.ões comerciais do Brasil com os demais paí

S"S do mundo·. Gostaria de saber, aproximadamente, qual o peso

dessa deterioração nos últimos dez anos? g claro que, em ter

mos npro:dmrrdos, em termos qunntítativos, em dólar, isso sign.!:.

ficou quanto? Otltra pergunta que gostaria de fazer á a ~eguin-

que, dC'pois do governo americano. quem mais emite dÓlares

mundo é o Brasil. Gostaria de ouvir a opinião dos professores

a eS;;;D respeí to. Gostarin também de saber qual é 11 relação qu~

os professores fazem entre a divida externa e a di'vida inter

na. Por outro lado,.o s~guinte: é do conhecímt!nto público,

os órg50s de divulgação t~m informado ••. Tenho €om moos a Te

vísta "EJ(~meH, tnmbêm do diA 27, que diz clnram(.mte que <1 se

nha,.a pedra de toque do programa de desenvolvimento imposto

pelo Fundo Monetário seria Llma dr'5stica revisão da política sE!,

larial, há' muito na mira dos técnicos do Fundo Monetário. Ho

je, o lofinistro Dl?:lfim Netto vem a público fazendo uma série de

afirmações, algun\3s jii referidas, .aqui, pelo meu companheiro

Deputado Jacques D'Ornellns, entre- as quais a de que aqueles

que propõr:J1I a rejeição do Dfocreto n9 2.045 s50 loucos e- atira

dos que querem agradar a platéi3. Gostaria de ouvir a opini5o

dos professores. Entendo que: louco é o Ministro Dclfin Netto,

que está jogando o País em uma sit.uação de crise sem preceden

tes, em uma situação de desemprego, de recessão econômica

que quer. a todo custo de· uma forma loucCl., irresponsável e

tipatriótica, jogar o peso ~essa crise sobre os trabalhadores.

Quanto ao Decreta n9 2.045~ sabíamos que a tendêncin do Con-

gresso Nacional era rejeitâ-Io. A dúvida era sa.ber ,se o Con-

gresso rcjeitari~ o Decreto n9 2.024. E ontem" numa manifesta

ção de independência ~est~ Casa, o· Decreto-Lei n9 2.024 foi r!:

jeitado. Isso significa que t3.mbéa será rejeitado, inevitavel

mente~ o Decret.o-Le~ n9 2.045. Então. gostaria. exata.mente, de

saber a opinião dos Professores sobre esta política salarial

irresponsável do Govorno J e quais os caminhos. agora, com. a r!:

jeição do Decreto-Lei n9 2.024 .c/obviamente. a rejeição do De

creto-Lei n9 2.045. Na minha opinião, já antecipando, enten:do

que estamoS vivendo uma si'~uação de extr·ema gravidade. As ten

tativas do regime que aí está. regime il,egítimo. autoritârio.

,ditatoria"l, de impor um; política econômica recessiva. co~ple-

ticipacâo no mercado bancário doméstico,

tivamente pequena.

(O Sr. Deputado AníbnrTeixeira substitui o Sr.

o setor pdvado n:lcional n50 viesse a ocupar os c-spnços ahande.

nndos pelo investimento público. Orn, qual é 1\ situaçiio atual?

O invt'stimento privado, no IJrasil, jii está relativamente depr.!

mido há vários nnos e, com o corte do investimento públ ico, C!

le fic:lr5 ainda mais ueprimido, porque há uma complementilrida

de entre gnstos públicos e privados, sobrl:tudo ti curto prazo.

Então. corre-se o risco de que ess~ espnço gerado pola rctirll

da da invustimento públ ico sejo ocopodo não por investimentos

privados nacionais, mas, sim, por investimcnt;o~ privados es

trangeiros. O problema - e aí cu d~scordaría um pouco do Paulo

- ê que tenho a impressão de que, no momento, não existe disp~

'siçiio dos investidores estrangeiros para ampliar a sua partie!

pação na Cctnomin brasileirn, 3 não Ser em alguns casos is013_

,dOS. Pelo contrário, o que temos verificado é qu~ o ni'vel de

investimento direto estrangeiro na economia brasileira tem caI.

do substnnc inlmente. Neste' ano, a entrada de investimentos di rE

tos estrange'iros deve ficar tn.lvel abaixo de SOO mi~hõ~s de d§.

lares, contr3 uma previ~5o de um bilhão e quinhentos milhof:s.

15s0 é uma decorrência do fato de que as crises cambial econ.§.

mica brasill.'iras, estão gerando Ullla incerteza muito grande ju!!.

to nos investidores potenciais estrat:tgeiro5, que temem a pos-sl

bilidnde que n50 seja factível u remessa de lucros para o ext~

rios. Como há umo rúccssào. internamente, que também encolhe as

oportunidades de Investimentos existl!ntes. os fluxos de invcã

timontos diretos não se irão recuperar tão cedo. Entiio. pan:-cE.

me que a queda do inV"cstimento pÓ,bUco, recome~dada pelo FUll

do Monet5rio, a queda do gasto público, de um modo gornl, n:7o

será supríd:l ncm pelos investimentos privados nacionais, nç.m

econômico. Agora, acho que não existe uma corrente significa.t!

Vil no llrasil, hoje: que esteja propriamente de.fendendo o repú

dio da dívida.. Acho que está fdra de cogi taçâo isso, no momen-

pelos, investíH1cntos privados estrangeiros. O que vai acontecer

é um ;IJrofund3m~nto da recessão e não nec?ssariamente uma. des_

nacionalização maior, n não ser, talvez, no cafio do mercado

bancário, porque os grondes buncos internacionais, credoT<.ú. do

Deputado Alencar Purtado na Presidência. J

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Partl formular as suas questões. tem a palavra o

Sr. Deputado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria. de fazer

to, mas me parece que umü postura muito mais firme e mais a

gressiva de negociação é o que se recomenda agora. Possivelme,!!

te, ess8. postura teria qUe ter como ponto de partida uma mora

tória transitória. de car.í~er unilateal. para criar um fato p.!!

titica que talvez seja indispensável para deSlanchar a nOVa

fase de negociação. Eu queria fazer nlguns comentários sobre fi

q"estão de estatização. que V.Ex/} mencionou também.O que o FMI

9stá recoulCndnndo, na verdade, é umn redução da part ic lapç50

do Egtatlo na economia, através de ~m c?rte drástico dos invos_

timentos das empresas estatais. Isso porque a equipa técnica

do Funuo chcr,ou ti conclusão - que considero bastante discutí

vel - de que houve CXCCSM de- crúscímento da purticipaçao do

Estado na economia brasileira. Teria havido - para usar o tC?!

ma técnico - cr'ol"Ji!!JL.E..!!l 110 Brasil, ou seja, o setor privado

teria sido expulso da arena econômicn, em parte, pelo excesso

de presença governamental. O q:le ales l'ecomcnJ.1Ol não é direta

mente uma desnacionalização, mas uma reduçáo da participaçào

do Estado. Só seria uma desno.cionu.l ização n3 medida am que

Brasil, estão com dinhe i to nm:ll'r3do aqui no Brasi 1,

dos chamndos Projetos 11 e I, e pode ser que, nesses contextos,

os recursos equivalentes em cruzeiros sejar.! transformndos, por

esses bancos, numa espécie de alavanca para avanç;ar a suo. par-

algumas perguntas no Prof •. Pa1..!10 Davidoff. Vou ::tazer as perg1J!!.

tas de uma forma sintética. Como são várias perguntas, pedir in

que o profflssor me foss; respondendo sistematicamente. Esteve

aqui ,há poucos dias, o Prof • Décio Mu.nhD1:, que nos falou das

repercussões da cl-evação da taxa de juros na dívida externa.T~

nho aqui', em ~inhas mãos, uma publicação' IlCanjuntura Econômi

ca". de agosto de 19S3, que "fala .de uma tendência crescente da

elevação das taxas de juros, dizendo que, recentemente, o Pre

sidente do Federal Reserve Board anuncio\1 a intençüó de con

trolar a tnxa de inspeção dos meios de pagamento etc., ...0 modo

a reduzi-la a Si, ou seja. dando a indicação clara de uma ten- .
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rias equações que levem em conta o efeito de juros sabre

próprio cstaque',

O SR. DEPUrÀnO ALDO ARANTES - Vou ler para 05

professare.:::; a nota da "Tribuma da Imprens:i". de 5 de abril de

1983, que diz. respeito ã questão da taxa de juros: "O Deput3do

Hcrbcrt Levy, do PDS, banquciro c atualmente um dos crTticos

da política econômica do Governo, afirmou que a parte legítima

da dívidu - segundo a opinião dele - externa brasileira é mui-

do ponto de vista polhico. foi coloc.1rla a Jiscussão du h'i de

rCF,JC5Sa dc lucros, :l quest50 de expropriação de fi lia1s de C!!!

presas estrani:eins etc. Estrl qucst.::ro c!>tavél muito presentc c

foi fortcm"llf1" c(·loca.d,1. Um tIoz rcsttltado~ ir:tctlíatos do f,')lp',;

de 64 foi a idéia de rcstautar plenamente as condições de atra

ção do capit:ll estrangtdra e recompor um quadro que, no iní

cio dos ano~ 60, teria sido prejudicado quanto ao ingresso do

capital estrangeiro no País. Muito bem. Várias medidas foram

que investem em determinados proj etos. A natureza desses proJ!:.

tos correspondcria, digamos. ã necessidade do desenvolvimento

nacíonal, ou. em certo sentido, estaríam ele::! induzidos por

uma captaçiio externa de recursos?

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff Chagqs

Cruz) - Veja, eu me reícria às captaçõas privadas, ii lógica

das captações privadas, que vão relativ.:'lm~nte perdendo impor

tância, porque, fundamentalmente, vão-se esgotando as oportun!

professores?

Então. a elevação dos juros tem um duplo efeito: um efeito.di~

to menor do que o contl1.bilizado pelos hancos internucionai5 e

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)-

do

principais

uadcs de inversão, o isso implica. urna redução na dcm.1ndn

cional, com a composição de reservas inclusive, ~ara

projetos governamentais, em. termos relativos. Os

tido de que un dos el~men~os chaves da poli:tica de endividame!!,

to, política. essa que rigorosamente nunca existiu, seria o a

pro,veitumento dos momentos de oportunidade no mercado intcrna

fazer

projetos deshnchados vão ~a.minhando segundo. um determinado

frente no momento, depois, de condições de restrição de crédi

to intarnacionoL Então, nasse mor.wnto as estatais siio jogadas

c agem esse vetores. Começa o orçamento público a ser achata

do, recursos orçamentários, política tarifária segurando a ca

pita.li~aç:io ..Ias cnprcsas, c ai as empresas são levadas l·calme!!.

te a financiamentos no exterior. Isso se di no setor de ener

gia também e em vários outros segmentos do setor público. J.tais

ã. frente, em 1979, quando houve a ~xplosão da taxa de juros no

mercado internac iona1, o próprio endividamento das empresas,

-gí o giro da d~vida 'das empresas, o custo começ3 a ter peso i!!!

portante. Começa. a retra.ir-se relativamente ••• Há redução de

crédi to. Simultaneamente, tem-se um processo de participação

crescente- d.nll' estatais_ O que acontece? J'rimeiro, cu diria que

essa. questão de cstatização. setor privado, setor estatal,

uma dicotomia absolutamente falsa. falsa. num primeiro senti

do, porque as ações das empresas estatais são ações empreendi

das envolvendo um conjunto de interesses privàdos. Evid~nte

mente, em qualquer ação, dependendo de determinados setores,

de determinados projetos.automaticamente estão articulados com'

os interesses privados,juntos. A idéia de que se pode fazer

um corte - de um lado, o !O,etor estatal avançando e estrangu

lando o setor privado - absol utamente não corresponde ã forma

efetiva de operar o capitalismo e ã forma de articulação dos

interesses do capital. Este e o primeiro dado importante

considerar nesta discussão. Em segundo lugar, num primeiro m.Q.

menta, a entrada das: estatais de fato vai-se fazendo como fo.!:

ma de financiar efetivamente determinados projetos de expansão.

São deslanchados no II PND, conjuntos de projetos, em algumas

áreas c~aves: ãrea de energia, ãrea de siderurgia, transporte,

telecomunicações. Vãrios setores têm projetos importantes de,!

lanchados, projetos esses que passam a ter crescentemente sua

fonte de recursos em recursos externo!>. Crescentemente, o s~

tor de energia elétrica, por exemplo, e um setor t'i'pico. Se

ms apanharmos um conjunto de setor~que é o mais importante t,2,

mador de recursos' externos, o que se pode verificar?Val nave!!.

do uma alteração no quadl"o de fontes de recursos. Então, no 1-tll

cio da dêcadl1,o que se observa? Observam-se recursos próprios,

com p~so relativamente e1evado, que decor-ra de um ~eterminado

tipo de política tarifãria de capi~alizaçi1o das empresas: 1!.

cursos orçamentãrios,que são transferidos com p~50 bastante

grande;e recursos de terceiros .englobando ai fontes interna e

externa de financfamento,com relativa expressão reduzida.

Ao longo da d~cada, vai-se alterando eSS3 relação. Os recursos

própr ias gerados pelo Grupo ELETROBRÁS, COlJU) un todo, caem. Is

so tem a ver con 3 política ta;ifnria, já que, et:1. 1975, 1976,

se começam ôl fixar níveis de reajuste tarifário abaixo da in:

flação. Tcorica;nente, o que se buscava com isso já era uma po

lítica de- combate ã. inflação, uma preocupação importante naqu,!

1e monento, mas que de fato tem o efeito de descapitalizar. S!

gundo, uma restrição da tro.nsferêncta de recursos orçamentá

rios para as empresas estatais, e automaticamente recursos de

tl.!rceiros. tanto recursoS it±:rnos de agênci35 intern~s, FINA.\IE,

como pri~cip;llmcnte' a t!?mada junto ao sistema financeiro inte::

nacional. Em 1977 e em 1978 há um !1profundamento desse quadro.

~aquelc momento as condições de crédito do met;'c:ldo internacio

,1al estavam extremamente favoráveis novar.tente, oferta abundan

te do crêdito, prazos longos, taxas relati.vamente baixas, e a

política do Gov,erno brasileiro, no momento, foi de fato jogar

as estatais, em tese, para se beneficiarem das condições de

crédito, que eram muit'o [a'1:'oráveis 'nesse peri:odo. O ~1illistro

Sinonscn, inclusive, no periodo, fez várí1'ls declarações no se!!.

ponto

exposiçãoo SR. DEPUTADO r\LDD AP.WTES - Pela

mentC' tt'r sido feito via cruzeiros. Não o foi. Do meu

lizam, inclusive na linha diretamente produtiva.

qUe V.SI}- fez há um crescimento do papel das empresas estatais,

to~mdas, inícialr.tente do ponto de vista do capital de risco. E

esse nao veio. Não veio porque a economia estava. em, crise, as

oportunidadc~ de inversão eram pouc~s. E as autoridades govcr

nomcntaís foram gradativarlene criando todo um instrunental pa

ra facilita.r o ingresso de capitnl de empréstimo. E nisso vai

catlinhando pad-passu ao movimento do capital financeiro a ní

vel ínternac i0)131. E, o Brasil, no Linal das contas, foi meio

que a reboque, criando as condições legaís e institucionais p~

ra que fll!xos maciços de capital estrangeiro viessem para a e_

conor.lia brasileira. Então, dados esses dois elementos, tem-se

o primeiro salto da. dívi.da brasileira no período do ciclo ex

pansivo. Nesse período, o que está ingressando sob a forMa de

dólar, os empréstimos contraídos em dólar estão comprindo bas!

camcnte rcservos internacionais. Isso, significa que. do ponto

de vista do fin:3nciomento. da ccntrapartida em cruzeiros, não

precisaria ter como lastro divisa internacional. Esse financi~

mento poderia ser feito' efetivamente em cruzeiros. Não está fi

nanciando nada, do ponto de vista do relação da economia. brasi

leiro com as demais economias capitalista~. Poderia perfeita-

qUéncia o fato de estar u apontar: capital de giro ou capital

de ri5co. Então, é urna informação de pouco significado. Afora

isso, não se tem inform;çâo r~.'ll a respeito da destinação do

rec.urso, inclusive porque, como o recurso é utilizado em cru

zeiros. é a contrapârtida em cruzeiros que é utilizada na mo

bili zaçâo, cai-se numa caixa geral da recursos em cTu~eiros m~

bilitados que vão ter diversas d·estinações. O que é possível

verificar é o seguinte: é que, do ponto de vista do setor pr!

vado, há efetivamente uma correlação, é possível consta.ta: uma

corrc!l,;w, entre tomada. de recursos externos e desempenho inter

no dos respectivos. setores. Então, inclusive pelas tabelas que

-í:.enho apt'escntado aí, 'em que estão indicados os setores de-~

tividade, é possível perceber que há alguma relação, e uma re

lação relativamente forte, entre setores que estão demandando

a import5ncia relatiVa dos setores der.tandantcs~ desempe

nho desses setores em termos de atividade econômica interna.Há

uma cOTrck..siíf> forte. Sr.;tores que estão com desempenho, com rápi

do crcsc inwnto, com taxas de inv~rsão elevados, são os princi

pais setores de mandantcs de l'ecur~os externos. Com isso,

diria o seguinte: há essa correl.açio? Há investimento produti

vo? Sim, uma destinação, em última instância, para o investi

mento produtivo. Há conjunturas, nesse período, que se formam,

que são conjunturas eminentemente especulativas? Há inclusive

na e~pcculaç50 .financeira. Isso f:u girar esse movimento de e~

peculação financeira? C7rtamente que sim. Certamente que, em

determinados momentos, a cap1:ação de recursos externos o que

faz é a'limentar um determinado !!loVi~ento especulativo interno.

Isso é possível identificar. Só que seria bastante exagerado

d...sconsiJcrar o caráter de destinação produtiva desses recur

sos. Há, de fato, uma correlação muito forte, são setores que

estão crescendo que est~o tomando., G uma forma de e'xpans:lo in

terna de que as empresas que têm acesso a esse crédi to se uti-

de vi~tJ: , não o foi por quê? Porque se trata de um ftlnômf.mo

que é de desenvolvimento do capitalismo internacional e da fo!,

ma de art iculaç:1'o da economia brasi leira com essa etapa do cap.!:.

talislno internacional. O meu ponto de vista é esse. O qU(l se

teve fol um movimento.de sincronização do capitalismo brasilei

ro, de atualização em relação a esse mov'imento, agora, de ex

pansão do capitalismo financeiro int('!rnacionaL Segunda ques

tão. Em relação n~rodutivo ou não produtivo .. Não há indica

,ções efetivas qua'lto ao uso, ã destinação dos recursos. Em pri

meiro lugar, o Banco Central tem registrado, nos seus formulií

Fios, simplesr.rentc por cada tomador: Qual o destino? Ou capi:

tal de giro ou capital do risco.• E li urna informação sem compr~

misso nenhum. Isso n'ão impÍica nenhum controle, nenhuma conse-

externa

Brasil.

ac?itos pelo Go\'crno. Segundo Herhert Levy a divida

ta os preços dos produtos primâri O~ export:tdos pelo

reto sobre a conta de juros e Um efeito indireto sobre a bala],

ça comercial, via quebra adicional. em relação de trocas. Toda

via, eu me espantaria, se o exercício chegaria ••,;'

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Eu perguntaria.Já

que os professores não têm esst;ls elementos informativos, se h,ª

,veria condição de os dois 'professores trabalharem nessas esti

mativas, tanto em relação ao problema da taxa de juros como em

relação ao probHúna das relações de troca. Acho que seria ~ma

contl"ibuiçâo importante em termos de hipóteses, alternativas

etc. colocados os critérios, porqua. acho que isso traz um sub

51dio o:Ia maior relevância para esta CPI, visto que acho temos

que trabalhar com dados concretos, alguns, ê claro, não hipõt~'

SEIS, alternativas, mas,.pelo menos, 'ião indicadores. Uma coisa

é a taxa de juros ~er uma r$.percussão de um bilhão de dólares,

outra é ter de 30. Ent;io. temos que, pelo menos aproximadamen

te, ter uma ideia de qual o reflexo desses fatores no cresci

'menta da divida externa ... Podemos contar com a colaboração dos

no geral qua estã detcrf.}inatlo pelo movimento do capital finan

,ceiro em busca de valorização. Esse é o primeiro elemento im

portante a considerar. Em contrapartida, o que temos, do ponto

dé vista das condições da economia brasileira? Temos, já a pa,!:.

tir de 64, a volta. Digo a vaI ta porque o período do início

dos anos 60 seria. transitório, em que várias coisas ocorreram,

do ponto de vista político, no País, em relação especificamen

te ã questno do capital estrangciro;ao tratamento dado ao capi.

tal estrangeiro. A década de 50 foi uma década em que O capi

tal de risco estrangeiro entrou significativamente no País,

grnndcs grupos intcrnacion<1is entraram. O per iodo JK foi um p.!:.

ríado de maciça entrada de capital estrangeiro no País. O lnl

cio do5 anos 60 caracterizou um período de forte contestação 5.

presença do capital e ã ação do capital estrangeirO" no País,

brasileira, etl dczcr.!hro de 1982., seria um pouco mais de 33 hi

lhões de dólares, ao invés dos 84 bilhões registrados oficial

mente. A diferença de 50,7 bilhões de dólares corr(lsponde ao

prejuízo· causado ao Brasil pela política do soverno norte-urnc

ricano de manter o dólar suparvalorizado, para a cobertcra dos

seus próprios déficits. n

n prcciso ver quais os critérios utilizados no exercício, para

chcr,or a' esse número. À primeira vista, parece-me um pouco ex~

gerüdo. A conta, tenho a impress30 que seria menor, .mas o movi.

menta dJ. taxa de juros é importante', tem um impacto grande não

só porque afeta a conta de juros, mas tam~ém porque exp 1ica u

ma parte do quebra das relações de troca, na rnúdida em que afE.

o SR. OEPOENTE (Paulo Roberto Oavidoff Chagas

Cruz) - S~m. A sQgunda questão geral envolveria as seguintas

perguntils: se o grosso das tomadas se referiram a inve~

timento produti vo, desde a questão das estatai s. o peso

das· esta tai s e isso, no endi vi dame.nto externo. a· questão da e.§.

tatizução ou não estatização etc. T'erceira, por que tomar em

dólares o não em cruzeiros? Reuni as três e farei alguns come~

tãrios a respeito. 00 meu ponto de vista, inclusive p'elo que

ji ficou mais ou menos anunciado na primaira parte da minha

exposiçiío, o fenômeno do endividamento externo brasileiro

anterior ã criso do petróleo, anterior ã cris,e internacional,

110 desequilíbrio de balanço de pagamentos etc. Tem origem no

momento anterior a isso tudo. Qual é esse momento? :e o mOmen

to caracterizad.o por surgimento de um sistema financeiro priv.!

do internnciona 1, operando a escala internacional; é um momen

to de internacionalização do capi til financeiro, operando li e~

cala internacional e quc está busca~do alternativas de aplica-

çiio onJe elas estiverem. Então, foi um movimento geral. Neste

sentido, nio' é um fenômeno particular brasileiro, ê um fenôme-
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tica, no seu. conhecimento?

tem outros do terminantes internos t especificamont~ internos,

O SR. DEPOeNTE (Paula Roberto Duvidoff Chagns

Cruz) - Um processo de especulação?

yeria, dígamos assim. um processo da espl?cuIação par pa.rte doE.

SaS empresas?

os recursos daque1t.~s qUe! dispõem .de capital até () ponto de es_

ta.belecer uma ORT:-J com c1áu5u1a cambial. No entanto, não se f::!.

la, ·cr.! hipótese nenhuma, no reajuste salarial ilutomático. Pelo

contrário, o que se fala é na pos~;ibilidade de acabar com a s!

mestralidade, como forr.\.J. de responder a uma pos51vcl rejeição

do Drecrcto-Lei n!,' 2.045. Então, vejo que o que está ni.l raiz

desses conflitós. o que está por trri:r. disso. n::! verdade, são

conflitos de interesses, são conrl~tos sociai!;. süo conflito""

àe classe. Essa política. que aí vemos está defendendo os inte

resseS dos grandes banqueiros internacionais. !los grandes capi.

talistas, das empresas multinacionais e está jogando o País n!:!,

r,la situação de caos econômico, político e social. Entendo que

a. única saída é uma ruptura. com essa lógica da pol ítíca econõ

r.üca, que só poderá haver atravós de uma. reativação da econo

mia brasiloira, no meu entender, atTavés de uma declaração de

moratória unilateral. porque chegamos a 'um ponto tal que meias

• O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sim, maS aí, numa

medidns nito l"esolve:!l. Na verdade, se analisarmos em ma.ior pro

fundidade. pel'ceberemos qu1.l :1 dívida externa não corresponde ã

dívida real que o País ~em. Então, considero fundamental a de

claração de una moratória unilateral, e entendo que é a.bsolut~

mente neccssória para a reativação do mercado interno uma re

forma agrãria. g inadmissível que, num país com a extensão te!,

ritoria1: que tem o nosso, numa crise econômica como a que cst~

mos vivendo, não se atente para a questão agrária COMO uma sai

da concreta para a crise econômica que estamos vivendo. Since

ramente, se não houver fOl:mas, meios', caminhos .de lima altera

ção substancial, profunda, da atual política econômica,

meias medidas vamos aprofundar a cr'ise econômica, com reflexos

socia is gra,,·í:3simo5. que poderão, itlevi tavclmcntc conduz.ir es

te País a uma guerra civil.

exatamete o que estão fazendo agoru. Estão forçando o Brasil

ação inteiramente diferente. Não é, professor?

O SR. Dr;POENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)-

o SR. DEPOENTE (Pau.to Nogueira. Ba.tista Júnior)

E é isso que está gerando •••

O SR.. DEPUTADO 'ALDO ARANTES - Mas aí é uma sit.!!.

Mas o Fundo Monetiírio Internacional recomenda a prímeiro. '

situação •••

Quanto ã sua caracterização da lógica. da política e.conômica,eu

di.scordaria em um ponto .. Foi importante, no pas.5ildo, elevar tJs

taxas de juros. para atrair recursos no exterior. Na situllç;iio

atual. em 'que existe l,lma oferta de empréstimos extcl'nos perre!

tamcntc inelá':itica, por mccardsr.1os da mercado. essa motivtlçiio

'para uma. política de juros elevados cessou. O qua.dro mudou. E~

sn é uma o\:tervnção que scl'in válida até 1981, talvez. a.té 1982.

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Mas acho que é 3~

solutamente discutível, pelo seguinte: vamos comprometer o fu

turo do Brasil ,tomando emprésti.mos ã base de taxas de juros

flutuantes. Ou seja. naquele momento, os juros vieram abaixo,

mas estáVamos correndo o risco de t a qualquer momento, os ju

ros crescerem - como cresceram - o ~os metermos na situação em

que nas nctemos. Na verdade. a política em si. que é de depcn

di.::ncia do,capft.nl. tl5trangeíro, é. no meu entonder. absolutamen

te errônea. No mt·u entender, o, digamos assim, pano de fundo

que está por tra~ de toda esta not;?a discuss50 é o papel do c~

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Claro.

O SR .. DEPOENTE (Paulo Nogu~ira Batista Jiinior)-

a recorrer excluzivamenc ã poupança interna.

pita I estrangeiro no desenvolvimento nacional. Quer dizer, se

consideramos qUI.:! o fator fundamental do dese~volvimento bro.si

leiro deve estar baseado na chamada poupança interna., nos re

cursos internos, nas próprias forçns do Pais, c em nossa eeon2

mia, ou se, contrariamente, com base exatamente na política que

passou 3. predominar após 1964. deve se-r uma política econõmica

voltada para o exterior e com base na captação de recursos ex

ternos. Acho que, em ~1tim3 instância, esta é a questão de fu!!

do.

o SR. DêPOnNTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

V.Ex," optarin pela primeir,)?

o SR. DEPOENTE (Paul.o Nogueira. Batista Junior)~

Não. Deixe-me explicar-lhe. O impor·tante ê o seguinte: se não

h'á poupança. interna para recor:oer, somos obrigados. na sit':la

ção atual do Brasil, ou a fechar o hiato de recursos ou a fa

zer o que vamos fazer, sob pressão. do Fundo Monetârio: inici-

de

Fiz

por

, qualquer

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Respondeu.

sua pergunta?

zer, Ó impm5e, que já dura cinco meses, se prolonga.rio.

continuidade dessa política reccssi,va. Não há condições

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

O,Decreto-Lei n9 2.045 é realmente uma peça fundamental na Ca!

ta de Intenções divulgada ontem. Se não for aprovado, 'essa ca.!,

ta terá que ser substancialmente l'cvista,porque todo o esquema

numérico de ajustamento pressupõe a entrada em vigor da polítl

ca salarial. E~tão, a conscqUênci", imedÍ3ta da rejeição do de

creto serin o reinício das negociações com o Fundo. Quo:" di-

cias do FMI.

uma pergunta sobre a questão da política salarial e as exigên-

que não est50' ligados ao movi~onto. líquido das rese't"vas inter

nacionais do País~ A sua a.valiação r,cflate tambt5m a política

fiscal. de um modo geral, a presença, ou não; de déficits fis

cais e talvez mais ainda. a política. creditícia. das a.utorida

,des monetárias. Num pertodo mais recente a partir de 1979,1980,

tivemos uma :for'tí!;~ima expansão nos saldos dos créditos subsi

~iudos, concedidos pelo Governo ã a:gricul tura e ã exportação ,e

um impacto nonetiír-io, associado a esse processo, foi neutrali

zado, em grande parte, por' uma cxpans30 muito forte da.... áívida

interna, que, nesse período mais recente já não tem mais a ver

diretamente com a expansão da drvíd.a externa e com o movimento

das reservas, dado que, 'a partir de 1979, temos reservas inte!.

nacionais cadentes. Então, existe uma relação, mas o movimento

da dIvida externa n50 chega a. e:\pl~,tar o movimento da dívid:l

interna. Estão rela.cionados a isso as ORTNscambíais. que o Fu!:

tado r.tencionotl, na declaração que citou. O fato ri que o Gover

no. nos últimos anos, tem feito essa colocação líquida de tít.~

los, através de um instrumento que ,ficou conhúcido CQID..O. QRJ'i\"

cambial, que ê ur.la obrigação rcaju5tâve1 do rCSOUTO Nacional ~

que dó ao seu detentor a opção peia corr~ção cambb;l. Como es

tamos, desde 1980, numa crise de liquidez cambial muito grave

e existe ~ma percepção, entre os agentes econômicos. de que a

desvaltJrização da taxa de câmbio pod~ ser elevada, qualquer p~

pel que tenha opção pela cláusula da corrcçiio cambial é um pa

pel atrlle>ntc. E esse foi o principal instrumento de que se se!,

viu o Governe no controle monetário. a partir de meados de1980,

até .1981, c também um pouco em 1982. O resultado disso é que

hoje, o gro::;so da dívida ínterna plíhlica está atl'C'L'lilo Zi taxa

de câmbio, c não ã. correção monetiíria. Isso tem uma conseqUên

ci.a ímpo't"tantíssima, que é a seguinte~ se o G?verno procura,

para fins de ajustamento da balança comercial no balanço de

pagamentos, acelerar as desva.lorizações cambiais. não só

frento. o problema clássico de gerar pressões inflacionárias ,c~

mo também agrava o desequilíbrio do setor público, o déficit

fiscal, que eleva o custo do seTvi~p da dívida. que, na área

da dívida interna, está indexada à ta:xa de câmbio. Respondi ã

tentar equilibrar a situação econômica: e reduzir os índices í!!,

flacionários na base do salário. EstamoS vivendo já uma situa.

ção de um brutal desemprego, os salários já são baixos, parque

a elevação do nível de custo de vida. é brutal. sistematicamen

te, já deixou de ser mensal. é diária. Então, os reflexos: do

aumento do custo de vida sobre a situação de vida do povo são

Ele pergunta se começaria da estaca zero.

mais algum tempo. Teríamos que reformular, as metas fiscais, m~

netarias, as metas internas de um modo geral. ã. luz do uma no

va polrtica salarial, que não seria a do Decreto-Lei n'i' 2.045.

.0 SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Isso ç.oloca exnt~

mente •.. O que hâ, Ornelas?

O SR. DEPOENTn (Paula Nogueira Batista Júnior)~

gravrssimos. Não há seguro-desemprego no País. Em

o SR. DEPUTADO ALDO AIMNTES - .<\cho que Ísso co

lOCa para nós Um problema bastante sério, porque há uma certa

lógica em toda a política econômiça. .do ~overno.• A lógica para

a saída da crise é exatamente arrochar os sa.lários dos traba

lhadores e eleVar a taxa de juros interna, para tentar captar

recursos no exterior. Com essa situação que se configura com

a rejeição do Decreto-Lei n9 2.045, pergunto ..me quais as alte..!:.

!1ativas que restariam ao regime. Porque, na verdade, o que es

tá ocol'rendo agora ê que a sociedade não está aceitando os ru

mos da política econômica: A única saída que vejo é uma mudan

ça. de rumos. Quer dizer, não hâ condições, ~o meu e:ltender,' de

país c.:ap<italista desenvolvido há um mínimo de segurança para

os trabalhado'res., O que se" faz aq~i? Garantem-se, na verdade,

Ato para apre-sen,tar. Nesse momento não têm novos projetos.

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES .... Especulatívo.

O SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davic:1off Chaga.!;.

o SR. DBPOENTE (Paulo Nogueira l3atista Júnior-)

A outra pergunta era sobre a relação entre a dívida interna e

a dí.vida externa. Elas estão relacionadas, efetivamente, por

quo, em vários períodos, ao longo da década de 70, o crescime!!,

to da dívida interna foi uma conseqUência da ex.pansão da dívi

da externa bruta e das reservas internacionais. Diante de um

crescimento do nível de r~serv~s, que se traduzia nupa expan

são mOnfJttÍria interna considcrJda excessiva e:a vários momentos;

os responsáveis pela política econômica do Brasil decidiram e~

terilizar .esses aumentos de reservas, lançando títulos públi

cos no lIl~rcado interno, absorvendo a. contrapartida em cruzei

ros do incremento das reservas, que, por suo. vez, ~ra uma con

scqUência do aumento da dívida externa. Então, por exemplo,

1972, 1973, novamente em 1977, 197B, ternos períodos em que

crescimento da. dívida externa coincide com o crescimento tam

bém muÚo rápido da dívida interna. Agora, a dívida interna

idéia é que essa. dinâmica implantada, essa forma de adminis

trar a díVida, de tocar a dívida Q,Xtern8 exigiria um investi

mento público crescente, novos projetos, cada vez ma.is novos

projetos, pnra conseguir fazer 1l captaçno em cima desses proj~

tos específicos.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Nesse momento lw.-

o SR. DEPQEN'tE (Paulo Roberto Da.vidoff Chagas

Cruz) - Isso depende das empresas. Estou citando a PETROBRÁS,

por exemplo. Quer dizer, depende. Aí também nós não podemos

tratar o setor estatal como um todo. Quer dizer, há dentro do

setor estatal, v8riantcs. A PE.TROBRÁS, por exemplo, é um caso

típico: inc:lu5ive toma recurso, parece-me, que sem vínculo di

reto com necessidades efetivas. Quer dizer, é uma empresa alt!

mente citpitali7.adu t lucrativa, etc. Então, esse é um exemplo

típíco, da PETROBRÁS. Existe isso? Existe, está registrado.

Agora, também} n50 vamos, digamos, atribuir uma. importância ex

cessiva, dado o conjunto, o quadro que está aí ., mostra

do, quo r di:z.er, o peso dísso no co~junto. Agora, existe esse

fenômeno? Existe. Diria quo ele é localizado em alguns seto

res: PETROnf{J\S, a própria Vale também pode ter entrado nosse

processo. J.fas s50 alguns setores locnliz.ados de empresas osta

tais, que t6m condições financeiras suficientes., Resumindo es

sa. questüo das estatais, aS estatil!!:: foram efetivantc:nte lanço.

dns, num primeiro momento, como um padrão de financinmento, c~

mo forn\1l de financiar grandes projetos públicos. Houve essa m,e:

dificaç50 nus fontes de recursos. ~las tomam. financiando pro

jetos importalltci' aqui .•• tmportantes pela nHlgnit~tlc e pelo t!

po de interesse que articulam. Aí não vai um jUlgamento do po!!,

to de vista das nt.l:cessidadcs efetivas do des~nyo1vimento naci~

nal. f, num segundo momento, es'tiio absolutamente prisioneiras

do processo de giro da dívida. Quer diter, num segundo momen

to, a partir de 1979, mais exatamente, já estão se tornando a~

solutamente prisioneiras do processo de reciclagem da dívida

externa. Então, é por aí que caminh~••• Diria que, do ponto de

vista desta discussão, voltando, ê absolutamlmte equivocado f!

:ler roalizar-se essa dicotomia do estatal versus privado t por

q"e os interesses privados 3rticulam-sf! através da ação das e!

tatais. PlÍro um minuto aqui e cedo a palavra ao meu colega.

momento, inclusive, ,esgota-se o processo de captação ~rescentE'

por parte dús estatais, até porque elas não têm mais um proje-

ritmo, mns nno sãó abertos novos. Já se começa a. caminhar ago

ra pl'l:ra uma política da contenção do gasto público. Uma políti:,

ca que depais, em 1981, 'torna-se claramente recessiva. Nesse

Cruz) - Cr.! que sentido?

O SR. Dnt'UTAlJO ALDO ARANTES - Se havcria um c'!'~

tímulo, quer dizer, um processo de participacão no mercado fi ..

nanceiro e não de investimentos propriamente produtivos.

O SR. DEl'OENTE (Paulo Roberto Davidoff Chagas

Cruz) - Não seria capaz de responder se houve um estímulo go

vernamental a c.sse tipo de participação.

O SR. DEPUT~DO ALDO ARANTES - Ou houve essa pr&:
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50?

tl"O dc;",sa linha, quero fazer uma considcrncão c, obvi:.lmúnte, ~

que se incl.inou tanto por essas posiçõt:s em matéria de endiví

damento? Serã que não haveria interessns suba! ternos atrás di~

scntído vcrd~dcirlJmclltc científico da economia. As exposições

. feitas forum cardt:teri:w,das pdc C'ssa oLjctividad/:, que o prô

prio Lenini na nússía, quanu<l, depois da Rcvolu(,:~io. fez um ro-

por

Comecuo cstnbclccl':ndo a NEP, com o que ·~.1Jvou o comuni!:.mo.

Governo não tinha uma tendência ideológica estatízante,

tiva privada, eles procuravam pegar esse dinheiro pelo r.lCnor

pr~ço -' os bancos brasileiros, os agentes financeiro .. brasiloi

ros. Quando a5 multinacionais iam 'buscar dinheiro no exterior,

pegavam pelo menor preço c acrescentavam UMa pequena. tnxa, qU('

era, na verdade, a forma de f;1zer a remessa de lucros. E o Go

vorno? Tivemos ontem um depoimúnto da maior gravidade. Se essa

Itoosovclt fez cúw o N0U r\(.':~. rccú<lndo de lJOslçues clií~:~:ic.:n~

do capitalismo fi, por iszo, salvando o c:lpitalismo. TInt50,acho

quc essa falta de preconceito pel"mite realmente algumas pergu!!,

tas que acho fundamentais. Na. verdade, quanto às duas exposi

ções, a primeira delas, do ProL Paulo Davidoff, foi urna expo

siçêo histórica da dívida, em que mostrou como se constituiu

esse bolo de quasc 100 bilhões de dól:tres de hojej e a segundn

exposiçiio, do economista P~Ulo No~ueira Batista, referiu-se às

perspectivas de liqUidar C%l"! bolo, de pagar eSS:l dívida. Dcn-

ma pr.:rgunta. Em que pese a"'l fato de o Prof. Paulo Roberto Da

vidoff e5tabel~cer uma ?escaracteriztlção entre 5etor público c

pt'ivado, obvinlrlt.:1ltu, quando 5e constrói uma s iderurgia.,cla vai

servir ri indústri.::t privada, automobilística, como t{u:lb~m OCOT-

re o inverSO: quando se constrói um;t fábrica dt: alltornóvci.s COrol

recursos privados, ela vai servir tamb6m ao E:;tJdo, fnt50. há

que se estabelc<:j}r, pelo menos cc ternos ml-todológicos •.• E o

próprio trabalho do ProL tentou fazer isso, aliás, com muita

prioridade. O que verificamos, n:l evoluç.~o histórica dcssu dí~

vida, .em que hoje o setor público fi responsável par 32,3t da

dívida C'xterna brasileira, é que tivemos tr&s momentos: no prl.

mciro momento, a iniciativa privada cra a principal rcspons5 p

vel pel:t divida cxternu; no segundo momento, foram as multina

cionaisj 0, finalmente, o Estado. A que devemos isso? A inici~

tlva privada, con 11 sua sensibilidnde para o problújIltl de morc~

do, percebeu a situação de p3rnliso.çà'o da economia c deixou de

se envolver, lnQsmo compelida pelo Go\'crno, cano foram as fir

tlaS durante muito tempo; de pegarem. pela Rc~oltlç:io n9 63, n.:

cursos. rIns, cntlio, aít1staram-se dt::5sn p('rsf'cct iva. Al' cmprc

multinacionais ••• E aí vale uma PQquena observa(,;ão: no regime

de implantação, dentro do Governo Ju~celino KU,bitschek, foram

obrigad3s a trazer para Cf Brasil o capital de risco. Elas eram

empresas de capitalisr.lo industrial, pass3ram a encontrar urna

,vantagem muito grande ~m também se associarcm a eSSa capít:.I1i~

mo financeiro. 'Então, ao invés de trazer capital para o Brasil,

de serem puros tomadores de empréstimo no exterior, e tar.lbém,

de certa. forma, burlar, assim a Lei de RCMC'ssa de Lucros. ~fas

a posição do Est3do é ql:le foi a ·mais equívoca. possl"cl. Ele a

cabou fazendo uma cstati:wção com capital ~stTant!el""o. E hoje

ele começo. já o. fazer esse entrcgui9mo, como 6, por exc-mplo,

un lcusing sobre um la1llinador de Tubarão. Entiio, a minha per

gunta é: ti que se atribui essa evolução? Ideologicamente, n50

me parece que exista uma justificação. A Rcvoluç:lo de 1964 foi

fC'lta e posta em termos de livre iniciativ:J. Será que niio hou

ve interesse> subalternos? ~orque, obviamente, quando os bancos

iam busc3-r recursos da Resolução n9 63, para atenuer à inicía-

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto DuvidoH Chu:3oS

Cruz) - Gostaria só de fazer um pequeno reparo a respeito da

seqUência, quanto 1. questão do setor privado, estatais e multi

nacionais. Quer dizer, rigorosamente a dívida inicio. como dív,!,

da privada, onde a predominância desde o início já ,{ do gran

de capit~l inte.rnacional. Dentro do setor privado, já há pred2.

lllinância do capital internacional. No início, algumas empr~sas

do capita.l nacional também. participttm desse movim.ento de endi

vidamento, empresa.s localizadas em alguns setores específicos,

como ~etor de construção e mais um ou dois. A partir d~ 1975,

jú o setor p'rivado nacional praticamente deixa de tomar recur

sos diretos, segundo 3. ~ei 4.·131, e as multinacionais permane

cem tomando maciçamente até ma.is '0\1 menC!s 1978, ,e a' partir daí

é que elas entram em processo de rápida. perda d~ importância

relativa.. Qual é a lógic~ que precedeu ou que orientou na rea

lidade o setor privado? Isso está rel3cionado' com o deseopenho

tes recentes, para fazer ver aos credores no exterior que esta

é uma: solução a.ccitável, no ca~ do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbnl Teixeira)

Pela ordem de inscrição, m~~mo promovido a Presidente, ('u tam

bém não quero perder a oportun:..dadc de fazer algumas pergun

tas. Em primeÍl"ô lugar, quero elogiar os economistas Paulo Da

vidoff e Paulo Nogueira Batista, que mostram que esta geração

de econon;istas começa a sentir que esses problemas têm que se

encarados sem preconceito, sem apriorismos, que prejudicam

o SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

docer aos Professores e pedir licença pura. me retirar. Como jii

disse, tenho que fa'zer um pronunc iamento Ilgora, na C:,lm.:lrn.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Gostaria de agra~

figurar no País uma situação que leve a uma guerra civil ou é

criarmos problc~as com nossos eventuais credol"es? Acho que es

ta é a qucstuo que está diante de nós. Gostaria de ouvir a 0p!

ter que me retirar) porque tenho que fazer um pronunciamento

nO phmârío da Câmara.

O SR. DEPOE..TE (Paula Roberto Davidaff Ch3gas

Cruz) - Gostaria de retornar ao que rupid.alllente já fiz referê!!

cia. O quo está em .joaa. neste momentoJsão os destinos da eco

nomia. da ~oclcdade brasileira, por um tempo largo, grande, c

3S conseqllência5 de qualquer atitude c decisão de encaminhamc!!.

to da sua questão extcrn:l serão, de uma forna ou de out ra, r;r~

ves, drásticas. Tudo indica, no meu ponto de vista, que náo h5

salda possrvel nos marcas das relao;ões que estão sendo colocô.J

das, onde, em úl t ima ins t:.inc ia, a l"cneeoc íaç.âo s ígn i f ieu duas

partes negociando, mas, onde, uma efetivamente não tem condi

Ções c nifo apresenta quais os seus_ pontos mÍnir:'los a assegurar

e a garantir. O tisquem<l de rcnep,ocíaçiio, na forma como vcn 5Ó~.

do conduzido e nus suas possíbilidadcs de flexlbiliz:Jcão, nes

ses termos, gô.J.rantem, era última instância, os interesses míní

Jl.l0s dos banqueiros internncionais envolvidos na situação bras}

leira, e não ~;·ó brasileirn, como em várías outras nações no mu!!.

do. I:sscs intC'rcs~cs estão minimamente gar,1ntidos. TI o custo

paro os países endividado~ e tomndorcs tem que scr absorvido

intcrn~lmcnt~. J1 difícil imaginar ns proporçõos n quo pode che

gar esse custo, tendo~se em vista o estado em que estamos ho

je. Não se trata, inclusive, de discutir alg~ flue venha a oco!,

rer mas ê algo que estâ hoje presel)te. Quer dizer, é o que se

passa na economia. brasileira hoje. Não vejo nenhuma. altcrnati

'va que pa.sse por imposições do tipo de geração, ou anos conse

cutivos, de superávits na balança comercial. Dadas as condi~

çóes de relação e ti própria forma d~ inserção do Brasil na et~

nomia intern3cion~l, da sua relação com 05 países capitalistas

avançados, n30 ~á qualquer"possibilidade de se manter·, durante

um período lie tempo mais longo. uma situação de gen.;ão de !'u~

l?erávits que tenham que.cobrir, pel!=, menos, parte dos juros

vencidos da dívida c.0ntrai'da. O custo social para o País é al

tíssimo. Is~o, efetivametne, não é um caminho que vá levar

soluçõc~. a não ser que, milagrosamente, a economia internaci~

nal, por algun movimento mágico, retome aS taxas histár.íc:s de

te País.

nião do Pro f • Paulo Davidoff. Em seguida, infelizmente,'

crescimento, as condições internacionais sejam extrt'r.Jamente f~

Queria pass3T a palavra ao economista Paulo Nogueira Batbt3,

para responder a uma pergunta que veio por C'5CritO.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior) 

A pergunta é se haveria precedentes pa.ra o e'squema de rcncgoc!

ação de juros, que eu sugeri que seria inevitâvel, no caso do

Brasil. E a resposta é sim, há precedentes recentes disso. A

Polônia, ainda este ano, fez um acordo com seus bancos credo

res, que prevê ° reescalonarnento de 60\ dos juros devidos em

19a3. A Nicarágua, se não m~ engano, fez isso há alguns anos.

E o México também, em 1982, o 'fez durante um período transit~

rio: pag~u os juros da dívida externa do setor privado me:dca

nc" em pesos, numa conta do Banco CentràI do México, que ficou

bloqueada. Ele, ago-ra, ~arece, segundo notícias mais recentes,

esta saldando esses juros atrasados. M~s houve um esquema tam

bém transitório de ren·egoci·açáo dos juros, no caso do México.

Então" poderíamos contar com a. existência de alguns prcceden_

vorúveis, os preços de cxportaç~o dos produtos bra5ileiros se-

jam ... Isso, aí sim, flexibilizaria'um POUc.o mais um caminho

d(! aju.'>tamanto dessa lJatuTcza. Então, do mC'u ponto dC' vista)

. ou há efetivalllente condições de encaminhar, rompendo esses ma!:,

cos, ou, entü'q, resta esperar para \Ter o quo se vai p3ssar ne!Quan-to' a isso, estamos inteirametc de acordo. Hoje, nem o Go

verno brasileiro nem os bancos internacionais defendem a tese

de que a dívida deve ser paga intejrametlte, de acordo com o a

certado. Jn estamos num processo de rcescalonamento da dívida,

da menos do que servi r de aval i sta para os grandes banque iras

internacionais. Estamos diante
q

de uma opção: ou o Brasil paga.

a dívida externa e mantém seus compromissos internac iona1s

se fizermos uma :.m1Ílisc de maior profundidade, veremos que

dívida externa não é aquela que csfá contabillzada - e com is

.50, leva o País a uma. situação de fome e miséria, ou inverte

a situação e resolve exatamente o seguinte: serão prcjudicados

os banque;iros internacionais, não a economia brasileira. Essa

paralisia. da economia brasileira está levando, por um lado, ao

desemprego, à fome, ã mi~éria, inclusive a uma situação dI! mo!

te p'or fome neste País, e, também. a um processo de desestrut.!:!

ração do próprio parque industrial brasileiro. Então, ucho que

O SR; DEPUTADO ALDO ARANTES - Sim, mas o probl~

do isso com muito brilho - mas me parece que seria um primeiro

passo para iniciar negociações em novas bases. O de que pn:ci

samos, eS:1(.'llcl~lm('nte, é umn, negociacão complctnmC'nte di[cnm

te da atl1:l1, que aceita o princípio de que a cont:l d.e luros

precisa ser rcescalonnd:l. Este ê o ponto central. Uma morató

ria unilateral como 11 do México 0':l da Venezuela não resolve o

nosso problema. g por isso que 'tentei ser um pouco mais especi.

fico. Precisamos de um esquema muito, multo amplo de reescalo

namcnto, paTa e.vitar justamente essa transferência de recursos

:,eais paro o exterior, que vai exercer uma pressão sobre nossa

capacidadf! de crescimento que vai ser muito profunda e durado,!!

Ta, algo assim como 2t do PIB, a persistirem os parâmetros at!:!.

ais. Ao longo da década de l'9aO ...

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professor,

entender, as condições impostas pelo Fundo I>tonetário Interna

cional visam muito claramente a re?Ruardar ,a capaci'da~e do Br!

si! de pagar a dívida externa aos grandes b3nqueiros interna-

. cionais. O Fundo Monetário Internacion31 não faz nada mais na-

o SR. DEPUTADO· ALDO ARANTES - Acho que o probl~

ma ê que estamos diante de um outro preço que talvez seja mais

grave do que este, o preço da fome e- da rebelião popular. En

tão, estamos diante de opções graves! O problema é saber qual

a menos grave. A l1enos grave é o p~vo morrer ,de fome e se con-

ar um processo premq.turo de transferencia de recursos reais p!

ra o exterior.

estauos diante de uma altel·n.1tiva.

O SR. DrpOENTE (Paula Nogw:.'ira Bat ista Júnior)-

'desde •••

ção.

pta cai exatamente •.•

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista JúniorJ-

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - O professor acha

que o, Fundo ~tonct5rio IntC"Tnacional está 'preocupado com uma r!:.

organizaçfi'0l em bases independentes, da economia brasileira?

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Não. O Fundo Monetário, ao recomendar esse êstilo de ajustame!!.

to às contas externas, na verdade ,está recomendando que o ní

vel de investimentos que se faça no País seja financiado cxcl!:!.

s ivamente, com poupunça interna. Por isso, acho importante não

ficar prezo apenas a palavra!> e l"cconwndar a moratória. 11 pre

ciso ser um pouco mai~ cspeci'fico. A moratória unílater:tl pode

ser um instrumento valido - O Pror. Celso Furtadl) tem dcfendi-

n um processo insuficiente. Precisamos ver cqmo ampliar

processo de reescalonamento a ser mais específico. to que qucr~

mos? Como vamos procede! para conseguir isso?

O SR~ DEPUTADO ALDO ARANTES - Acho que a vonta

de nacional' ê suspender todo e qualquer pagamento da dívida e~

terna, por, pelQ menos, uns cinco anos, para que tenhamos con~

diçõcs de reorganizar a economia brasileira e que, nesse ínte

rim, tenhamos condiC,ões de discutir qual a r~.al dí"ida exter

na, em que condiçõcs vamos pagar e se vamos pagar.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

'Eu preÚriria um caminho diferente.. era que a moratória late

. ral fosse o primeiro passo, uma reorganização das negociações.

Uma declaraçiio, pura e s'imples l de suspensão total dos pagamé!!

tos, por cinco anos, de maneira lateral, traria problemas, de,!.

xaria o País isolado l no atual contexto internacional. Daqui a

cinco anos, t3lvez não; mas, ho.je,. isso aconteceria. Precisa

mos ser rea:listns quanto às possibilidades efetiva.s de atua-
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econôrlico dos diferentes sctOTc-S dI.: atividade. Num período on

de a atividade cresce -rapidafolentc, onde o ritmo de inversão

clc\rado, há demanda por recursos, 'lW demanda por crédito, c c~

se crédito ê bu:scado interna e externamente. nas diferentes a,!.

tern3tiv3s, e naquela~ que apresentam condição mais rricil

mais b3rata, se:u considerm' questões do tipo favorcciLcnto em

relação, por cxcl'lplo, ã burla da remessa de lucros. O próprio

Ministro Delfim Xctto, num dcpoiT'lcnto no Congre5so, em 1973,

admitiu que, do total da dívida externa registrada no Danco

Cuutrnl uqucla ép0ca um terço na n·[llid.'tue deve rio. correspon-

tI,'r a in\'cstim('lltO$ de ri:>co, que :;(' aprC5entnva sob a fornn

co cmpl'éstil):o:; ('x1CTm'~. O próp'rio Jcv:mtanoJlto que fi:: mO$-

tTDlI 1111(' h5 \,~rj<lS opOr3C;ÕI.::; entrc· filio.l c r~ntri.z uc er.1prc-

sas estrl11tgeiras. São as matrizes, 11;10 são bancos 1J1tel'oocio-

noi5~ Iras são as próprias matrizes que estâomandnndo recursos

no conjunto das economias capitalistas avanç-adas, o que evidc~

tementc·nlio exclui, a ocorrência de situações dessa natUl'Cz.n.. E~

se é o meu ponto de vista.

O SR •• PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Mais uma 'pergunta n~ Professor Paulo Davidoff sobre o problema

já levantado aqui, se desses inVestimentos foram produtivos ou

niio. Em ternos de mercado, a iniciativn privada mostrou flexi

bilidade: só investiu onde realmente havia uma respost:1 em te!.

mos de mercado. Enquanto isso, o Governo investiu. por exem

plo, em energia. ~cndo uma capacidade ociosa de 30':.j investiu

no programa atômico 30 bilhões de dólares. num total que real

mente alio responàe ã Jem.1nàa de emergia existente no País. No

setor. siderúrgico, estamos COr.l uma capacid3de ociosa de 30t.

e o Governo e.stá montando ainda novns siderurgias. Por sinal,

aliás, uma das denúncias feitas ontem é que uma das sidel'úrgi-

nhões. '

cambial, emprega um milhão e quinhentas mil pessoas. O resto

umda população brasileira, o assalariado teria que aceitar

roubo no seu sa15rio, que seria a diferença entre a cfetiv~

correção do seu salário pelos índices de inflação, pelo INPC,

e o salário que o Governo· o obrigaria a receber, pnra subsidi

ar esse fqstival de uma mLoria~ da populaçlio. Então, na verd,!

de, nós estaríamos realmente diante de uma decisào fundamen

tal: ou nós adotamos aq~ela político. de bens; de produçiio ou de

bens de consumo. Não há possibilidase de manter cimhões ao me~

m(t tempo. E, no mOl!lúnto, o prograr.ln atômico significa

dc:sr-mprego pela dcsutivação, paro.1izaçr'io ou dbcíplinar.tento de

alguns projetos públicos é um risco realmente elevado. Ent:re

tanto, o setor público que absorve 82':. da divida externa e é

responsâve 1 por aproximadamente vinte e três trilhões de cru

zeiros da dívida interna, só nessas ditas ORTNs com correção

N'J sator decas 'teria exatamcntc.ger:1do algumas ·comissões.muitoãs filiais sob a forma de empréstimo, que ê uma forma

nesseSã um reparo. Estou inteiramente de acordo com Paulo.

empresas eScatais foram incficient?z, em alr:uns momentos, que

ha desperdícios que precisam ser controlados. isso ?ão ê razão

suficiente para partir para urna política de cortes horizl)ntnis

e rápidos em todo tipo de investincnto.

investimento privado e a uma estagnação da economin sem prece

.dentes na nossa história. Então, qualquer proposta de corte de

investimentos tOem que ser tomada com exremo cuidado, como dis-

timanto público e de efcitos de demanda induza a uma queda no

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Ba.tista Júnior)-

ponto, e discordo de V.TIx~ pelo seguinte: é importante notar

que o 'Estado. como um todo, o setor estatal. cor.to um tojo. reE.

ponde, hoje, no Brasil, por nadrl. me~os do que n metnde dJ. for

mação brut.n de capital fixo. Ent5o, qU.:llqucr política de ajus

tamento que se faça na ba.se da cortes drásticos e indi~cTimin~

dos de investimentos públicos terá um impacto recessivo brutnl

na econouia c aumentará brutalmente o nível de desell1prcJ::o.

mais do que isso: ('S5C impacco não será apenas um inpacto de

curto prazo. A cl.lpncidade de crescimúnto da cconomin. em mé-

dio e longo praz.o, ficará também comprometida. ~ impossível

imnr,inar que um corte drástico no invt'stimcnto público seja

acompanhado de Ul:ta recuperaC:lo do investimento pr~vado. :G mui-

to mais pl"ovável que ocorra o contr5rio, que o corte no inves-

se o Paulo. E um dos grandes defeitos do tipo de ajust:amento

que está send~ preconiz.ado, no cont,exto do acordo com o Fundo,

é exatarlCnte este: ·esttnos· tentando conseguir uma com:raçào

brutal do desequilíbrio fiscal e isto. em grande parte, n cus

ta de um corte também brutal no investimento. Essa política me

parece totalmente indefcn':1áveL E ainda que se aceite que

derrota

conomistas
J

ctn pcrgl1nt~: agora o Governo, que não teve

pnra coibir os invostbentos c5tatais, compelido pela

ma conclusno, cu queria que fosse tirada pelos dois ilustres e~

forças

da sua política salarial, não ~erá obrigado a reformular o~

termos dessa qtle:;tno na rela.çiio compressão salarin1 - gastos

públ icos?

transportes, com exceção do transporte de massa •. estamos faze~

do uma Ferrovia do Aço c, ao mesmo tempo, uma ferrovia er.l Car~

jâs. Vamos tr~plicar o. oferto. de minédo no exterior e obda

mcmte, por prohlemas de mercado, esse minério vai baixar de

preço. Nós 'VOIDOS emlJ~rc<lndo e:-;atame-nto naquilo que não jntcrcs

sa ao Pais, que é vender produtos primários. Então, a pergunta

que eu tenho a fazar ê se não há mais sensibilidade na econo

mia privada para o problema de mercado e se não são um equivo

co esses investimentos norteados pelo idéia de um pai:s grandi~

so e ditador p0,r urna elite que acabou massacrando a população

brasileira. Agora, de certa forma, por um efeito muito provei

toso, o Congresso vai obrigar o próprio Governo a repensnr as

soluções que tem que dilr ao Fundo Monetário. Esclarecendo me

lhor, ao nogJ.r apoio ri polítíca salarial de arrocho, a socied!

de brasileira, através do Congresso Nacional, disse não o essa

solução e rcconduziu o Governo n outra alternativa, que ê a a!

tcrnativa de reduzir o investimcntÇ) nas estatais. Uns interpr.!:

tam que isso ~ uma forma de desnacionalização, mas, na verda

de. isso ê o preço que temos que pagar para não arrochar o po-

';'0, diminuindo esse vo lume trtm.endo de investimentos públ icos.

volume que está :Jciml1 dn nossa cilpacidadc de recursos inter

nos e que nos leva a uma dependência externa, na medida em que

tentamos buscar esses recursos. como' tentamos. no exteri.or, U-

vel de ser realiz.ada, é que na rcalidtLde tem que se entender

o conjunto. Na medida um que o setor púhlico investe, ele crin

inclusivc sobrcfõlego e novas opor.tunid.:tdcs de inversão pnra

o próprio setor privado. Nesse sentido é que h5 uma articula

ção grande ele interesses. A economia hrtl.5ilcir,'l vitrc aquele ci.
cIo expnnsivo do "milagre" brasileiro. começa a entrar numa r~

se já de clesaceleraç50. Se n50 {o$!';e o !'ctor público estar in

v~stjndo bast'lOte nesse perrado hpós a virLlda do "milagre", o

própria iniciativa pllvnd3 tcrin enfrenttltlo uma dcs.:lt:c1ernç5o

muito mais rápida. Então, há lima ~rticulação de inte:ref>se$.

mais flexível do ponto de vistn. da remessa para fora. As multi

'nacionais perma~eceTi1 até 1978 em alguns setores chaves. São s,!

tores quccst50 crC'~cendo aindn. bastante. Apesar de a economia

brasilei ra jií est.ir apresentando tàxas de crescimento mais bai

xas do que aquelas do "mi1~grc",. ela ainda apresenta taxas elE.

vt1da~, ptlrticulnrmcne em alguns setores. Nesses setores inc~u

sive estilo a's multinacionais, cano o setor de míner<-1ção, que ê

um sctor que está ainda em desenvolvimento, apoiado, estimula

do no 11 P~D, indú.!':trias mecânicas. material e16trico e area

quJmica. São setores onde o grosso das empresas tomadoras são

emprcs;1s externas. StlO empresas que estão tomando) investindo

internamente. Qunl o comportnmento do setor públ ico? Em pri

meiro lugar, qu~mdo cu dizin que essa dicotomia. n50 é possí-

Na medida em que é sustentndo um tlc-tcn1inaJo patnmar de ínvc~,

tmt'llto~ por parte do setor público) i!'.so articula e crio opo!.

tunidadcs de investimentos, de crescimento, para sc?,mantos do

setor privado. Essa articulação existiu naquele momento. O fa.

to de as empresas estatais estarem 'se financiando externamente

e desenvolvendo determinados projetos internos. também esse f~

ou ela vende mais - seria exportar mais - ou ela diminui

to significou a abertura de oportunidades para seg mentos do

setor privado. Criou alternativas de investimentos que tnlvez

não existisse na ausência. do invcsqmento público., Várias des

sas tOr.ladas aqui realizadas por empresas internacionais no pe

ríodo estão acopladas indiretamente aos investimentos goverll~

mentais.; O Governo resolve levar õ frente pólo pctroquímico,d!.

senvolve um conjunto, um programa imenso ~e diferentes insumos

~ásicos na área química. Na mcdida em que o Governo a\'ançou,aí

criou condições para que varias empresas internacionais tle~se

setor se desenvolvessem e também captassem recursos externos

paTa financiar os seus projetos. Então, esse tipo de articula

ção está claramente presente nesse período que se estende mais

ou menos até 1973. O movimento do Estado n50 ê neutro. o movi

mento das empresas esta.tais não é neutro. ele está stlmpre arti

culado a un determinado conjunto de interesses. Quanto ~·.o fato

de o Estado ter-se endividado dessa· forma de a.ssilll ter dado seg

menta nos- projetos, ê claro que 1%0 hencfíciou o sotor priv~

do, beneficiou um detorminado conjunto, um detcrminaJo segmen

to do setor privado. No coso, talvez não por coincidência, se

tores em que inclusiva a participação do capital 'es.tri.lngeiro E.

r<l. muito elevada. Possihilitou uma vida mais longa de crescí-

mento, de prosperidade pnra aSse capital estrangeiro. Quanto

ã. questão de intere~scs escusos, ê pos<:lvcl que, ao se anal i

sal" tod,l a questão do eud i vi damen t o externo b)"ns i le i 1'0, a for-

ma como isso se realizou, notadame~te do ponto de vista do se

tor público, é possívei que se encontrem vários interesses di

tos escusos envolvidos. Agora, ser~a muito difi'cil ·explicar o

processo de endividamento unicamente em função desses ditos i!!.

.teresses escusos. Do Meu ponto, de vista., o que precisa se ver

ê a forma do o 'capi tal se desenvolver, é a forma de articula

,Cão de interesses e a formn de inserção da economia brasileira

O SR. D1:POTINTE (Paulo Roberto Davidoff Chaga?

Cruz) _ Eu didn o sc[';uinte: ~m rel3.çii~ aos grandes projetos,

dt: fatu se df'slnllchou no Governo GJisel a idéia tIo Brasil po-,

têncin. Daí surgir.1l:l vildo"" r.r~tndes projC'tos, boa porte ·dt'll!$

ainda em.'andamento hoje, totalmente paralisados alguns outros

em ritmo bastante lento. Isso tcm muito a ver com a situnçâo

aqui discutlda. evidentemente. Agora, não é possível se pensar

simplesmente na idéia de uma redução driística do investimento

públ ico, inclusive por conta de projetos úquivocados, que não

atendem ao inte'resse nacional. Pura e simplesmente porque cada

redução no investimento público tem. um efeito recessivo muito

grando sobre o conjunto da atividade econõmica: Então, se uma

das questões que está em discussão é uma política recessiva

que está gtnando um nível de desemprego -altíssimo - isso é um

dos pontos centrais}a q~ostão da lei s:1l~rial, do nrrocho sal!t

ria1 tem a ver também com a questão do emprego, são questões

lig~tdas - por um lado. se tenta barrar esse movimento· de arro

cho salarial e, por ou~ro lado. se aceita que o investimento

público caio a níveis muito baixos. Isso significa aceítar

movimento pelo Dutra lado, o nível de recessão que se aprofun

da em função disso e o desemprego .que vai crescendo em ritmo

alnrmantc. Então, parece-me que a questão fundamental não tan

to da redução do gasto püblico nestes termos. mas é de repcn~

sal' o gasto. Esta é a questão fundamental. :E de rediscutir

gasto público, redefiniçâo de prioridades - isto sim - mas mio,

pura e simplesr.lCnte, se pensar numa queda. num rebaixamento do

gasto público puro e simples, porque ar o efeito vem pelo ou

tro lado, vem 3. acelerar c agr3,:,"ar a recessão e, com isso,

desempt"ego.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Desculpe-me a interrupção. mas c] a é oportuna. Essn gernção de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Eu ncho que esse corte tem que ser discriminado. Nós não vümos

mexer nll l'ETROBRÁS. Ela tem provado que é eficiente e tcra res~

pondido ao desafio de aumentar a p'rodução do petrólco THl.cio-

. nal. Não vamos mexer no Vale do Rio Doce. ~Ia.s, r'calmente ,exis

te umn bOl; centena de empresas que têm que ser repensadas. Po~

que a verdade é que o investimento público gern emprego, mas o

volume de dólares necessários paro gerur um emprego, no setor

público, é sempre cinco ou seis vezes superior ao gerador de

um emprego na ativillade privacla.. f.l'l atividade privada ••• V~

mos evitar os termos púbico e privado e dizer bens de conl;umo.

O de que n população precisa. silo maiores recursos poro:! comer

bem, para $e vestir; para ter sapatos. Isto é fundar.lental. Nós

estamos fazendo uma polític'a de guerra. Vamos massacrar, cada

vez mais, a população brasileira. J;la não agUenta. Chega.mos di:.

ante de um<t alternativa. O Estado, comparado a uma empresa. o

'País ••• Quando ,uma empresa deve, ela tem poucas alternativas:

05

,gastos fixos ou procura re~eber o que tem de atrasados. Aliás,

seria esta. a segunda pergunta, porque se refere ã solução do,

problema. Mas eu .realmente, não consigo compreender como pD~S~

mos enfrentar esta situação sem considerar essa di.c.otomia, on

de uSllr o pouco dinheir? que temos., Só temos dinheirio agora•••

Nem 05 banqueíros i~tcrnacionais querem empresta.r T.lais para o

Brasil nem o capital de risco qucr vir mais paTa o Brasil. A

prime ira previsão foi de um bilhão e quinhentos milhões de d~

lares. Ela reduziu-se para oitocentos mihões de dólares e, o.g~

ra, paTa quinhentos milhões de dólares. TI muitos duvidam que o

Brasil consiga arrecadar quinhentos milhões de dólares para i~

vestimentos de capital de risco dentro do País. En:r:ão, a alte!,.
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uma crescente "desnacionalização" - entre aspas - uma poss ibi-

OU dcstltivotl atividadcs da,. Dardcll02, J;l TC'rqu,~ e d~ VilLlrc's,

para comprar l:uin..i3stes na Aln'1anha. "Então, rC31!Tlente, se Cl;-

de vôo, par·, compr-ar ra·:1arC's T:.3 Franç3:. Fechou, em s50 Paulo,

Recebi uqui UIIl8. contribuição vn110:::'<I, dando r.l.J.is um.:t complcmc!!.

taçiio dc que {'s~es recursos públicos não ger3rar.1 rcalnente cu

pa.cidade de (.:xportuçüo. Mas isso apenas é m:lis uma. con5tJ.ta~

ção. Gostaria agor3., já que todos já cst3mos consci~ntes das

dific.~uld<tdcs, que os iJustrü$ econor.1istas respondessem tl alr,u

mas qucst,j"C!; $oLre como sair dcste problema. Sr: devemo!; muito,

temos, eM prlliv:~iro luttar, de conseguir maiores recursos para

pngnr a dívida. I!m segundo lugar, coroo toda empresa., um país

preci;'3 receber 05 créditos que tc~ no exterior, conseguir U:'l

perfil melhor da dívida. Nesse sentido, quero fazer n,lgul'1dS

pergunt':ls. A prir.l.cira é se hií possibilidadu dC' tran~[orm,],r C5

emprésitnos que foram feitos 'para as multin~\cíonais no Dra$i1

en empréstimo!:.' de capita.l de risco, mesmo qlle fOÕl!.'C atr,w6$ u",
forçá-las, já que têm If,elhor po~;dbllídadc de vcnd: de produ

tos no (,.'xtcrior, de c;<portart:m m,lis. Isso livraria nossa dívi

da, talvt:~, en quin::e bilhões ele dól.7lrcs. A cstír.H.itivn qne li,

inforr.laçiio de jOl"nJ.l, ê a de que e"ZU5 dívid:ls total iz.-:m quin

zo bilhõe':> de (}jf::trcs. TrtmsfornaríaIDos CSStl$ tlí\'idJ.s, que ~HTo

das multinacionais, em capltal de risco. A primeira pergunta

é se isso seria possÍvel. A segundn pe1"gunta refere_se ao fato

de que, na verdade, estamos de joelhos per.mte o Fundo ~tonetá

rio Internacional por CD.usa de quatrocentos e onze milhões de

'dólare.:;, agora por c3.usa de seiscentos milhões de dólares

final do ano vamos receber setecentos milhões de dólares. No

enta.nto, temos só num país~ a Polônia, um bilhiio e oitocentos

milhões de dólan.'s, que já mandamos parn lã, de vendas que lhe

fiwmos. Não há possíbilidade de receber isso, por exemplo,

sob forma de can"âo miner:l.l, já que :1 Polõnía nâo t,,'m c.3i"'<1cid~

de de solver esse compromisso? Assim ficaríamos livres, pelo

menos por dez anos, da importação de carvão míneral e 'garnnti

rramos a operaçiio do nosso parque sidcTlirgico. Esta é a segu!,!.

da pergunta. Podemos fazer algumns export3.;ões realmente comp~

tItivas - ferro-liga, alumínios, madeira - que permitissem Ull'a

r.\elhoria da nOS$a capacidude de ex:portacão, aproveitando a ca-

ção de p3.cott's. E aí é a. fonl13 final, recente, dcssC! proce",so.

O SR. PRESIDENTE (Deputauo Aníbal Tc lxe ir •• )

Sim. Mas o que eu di:da é que esse número é um cxagero, como

o mont'.'lntc que pode '>t.'T convertido. O r.:ontantc quo poderia ser

convertido, na melhor das hipóteses, talvel. fo.sse algo e~ tor

no de cinco, seis bilhõcs de dólares. P. dif!cil calcular, por

que não há dados dos ,lgregados ~obre a participação das enprC'-

O SR. PRESIDUJ..;TE (Deputado Anlbal Teixeira)

Não siio quinze, siio catorze bilhões de dól'.3res~

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira. Batista Jú!iior)-

o SIl. nI:POI:NTt (P.lulo r:ogudl'a B.'ltistu JÚUiC'l")

Comec<1ndo pc].l con1."çrsão !in d í v ida t~"Xtcrna da s úmpre,>d Z r.ul t i 

nacionais (:m investimento dirl.lto, exm:1inei essa qtlestão há al

gum tempo e chegue i i:i conCl'lS.:l0 de que o ganho que sc pode ol!

tcr por essa via é pequeno, é pouco ·significativo. Esse número

que V.Ex~ citou, quinze bilhões de dólares, parcce-me eXD~cra

do. Calculo que a pn.rticição da dívida das filiais de em)lrc~ns

'estrDngeir.::ls, no total da dívid:l de médio e lon&o prazos, pos

sam ser dt', no náximo, catorze bilhõc:s de dólares, possivelmf'!!.

te nonos. QU.:llqucr c5qllema de conversão nno podcri,l envolver a

totalidade d.;! dívida. Apenas una parte da drvida das filiais

lidadc de atendi\llento p·)r paHc do. indústria domQ~tica, m,l$,p~

lo p3àrâ"o gcr.:l1 uo fiuauci.Jmf:'nto, ac.:<ba cm pJ.Tcc-lv ::;ihrdfi<:;lt.!.

va de ~quirtlm~ntos qu.;, poder·iam ser fornec idos intcrn8fficl1t,c,

sendo a dcm<l1ld.:f uesviada pa.ra fora. O que ve~ ugrav,'lr o qu::tdro}

ê quando "e configura un:-t crise cam?ial - aí já diretamente. t
liberação de recursos e::1. rr.oedas li'Iros associadas à contrata-

pacidadc oc ios3 que foi criada em a19uns setor('~, cspecia ln~n

te eletricidade, que permitiria a fahricacão de -Cerros-liga,de

alumínios, em condições cO:"lpetitiv.as mundiais? Quer dize.r, de,!!

tro de~tc quadro podt,r.1oS rcalmente levar os h:lOq'Ul1iro~ a sen

tar 5. nlcr.a e baixur os juros, cxeDplo que, parecc, pode e já

;foi tomado de outras nações. t-lá c!':tr"lt~gia p~rtl fJ.:cr DS ban

queiros sentarem ti !:"esD. com maior boa vont.3dt:? Seri3 n~alncnte

dc.'crotoélr uma morutórin, C0l:10 quer Celso Furtad0, para dl.:pois,

em cima d('i:l, fazer lJma rencgúcÜlç:lO da divid,'l~ E.stas, as

poderia. ser transforr.wda e'"' investimentos diretos.

O, SR. PRE~IDENTE (Deputado Anlbal Teixeira)

Então, meu cálculo ten um arro de um bilhüo, niio?

O SR. DEPOE\lTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)-

trôs perr:untqs.

E.

de

do

realidadc, est50 fazendo gnmdes contratações de cO'l!lpra$

Brasil.

ses lnvest im~nto;; estão ge'fanêo empregog, geram-no!> fora

Cruz) - Só mais uma última observação. Além dC5SC fcnõmeno da

vinclllnç50 dos cmpréstlnos em moeda COr.l finunciamento de iropo!.

taç;iu, o simplc" foto de se recorrer r.l3ciçamentu ao financia

mento externo já deve ter implicado, em períodos anteriores, ri

compra de equipamentos fora, em casos em que a indústria domé.=:

tica de ben~ de capit,l.l já cstava apta par.'1 produzir. Os excn

pIos da indústria de bens ue capit:ll no Brasil citam, por

zcmplo, .::t FCTrovi'l do Aço COl'!lO caso típico om que ocorreI! esse

fenômeno, já em período .:mt8rior. No progr,lma de energia hidr.i:.

létrica, PQr exemplo, Tucurui" é outro caso, onde há, de fa~o,

o SR. DEPOE~nE (Püulo Roberto Davidoff Ch;q;a!':

Cruz) - Multo bem lembt,td!)." Quanto a isso, eu, inclusivc'>, já

havia feito uma breve referência que passo a rctonar, 3t10ra.

Uma das partes do trabalho, dtl pesquisa que eu desenvcdvi foi

"cx:ttanentc .:t de levantar os financi"ar:~ntos de lmportação con

tratados no exterior, ou seja, a parte da dívida que se relere

ã compra de máquinus e equipamentos no exterior. E.3 corn"l<l

çáo ti incuíata.. Quer dizor, gr3.nde5 projetos públicos que

o SR. DEPOm~TE ~Paulo Roberto DJ.vido[f Chagas

cavo a importaçtio, pelo Brasi I, de equipar.wntoi> que poderiar1

ter sido produzidos intern.:tmcntc. Este n.io ii um proces~;o gene

ralizado, que ~c tem observado scnpre. g um fato recente, e f

um dos sintomas do agl:avamcnto da cri.se c3JnbiaL

miíquinas e equipamentos no exterior. E a pressão intcrn<1cional,

nesse sentido, fi evidente, com Í1:lpUc<lc6es sobre a indústria

do:néstica dt' bCIl~ de C.'lpitCll. Entiio, é verdade que' esse r'}nômE.

no ocorrd. E ó um fenGlllcllo inll:'lOrt::mtc, lima conscqUéücia t\cf;t~,

ta da forma de articulação das e!'!'lprcsas estatais e de sua for

ma de financbr.lento. Agora, eu diria de novo o seguinte: não

é o que nós estamos, ao final das contas, discutindo, aqui fa

zer uma defesa dos programa.s atua.lmente el'tl execuçiio. Não

,tra.ta disso. Trata-se, simple,;;nente, da defesa de nanutcnçtto

de determin,'l.do$· volumes de investimento público.N.io épor conta

de projetos qu~ possar.: ser equivocados etc. que se pode enbar

car na idêi<1 clt! que te:n que se cortar, rca.lmente reduz ir, por

que isso é útil e é bom para a economi;'l. hrasileit"a~ Este o por!.

to que preci':;a scr questionado. Não se pode aceitar UM corte

drástico, indiscriminado, que faça, cair co muito o investimo!!.

to público, pelos seus efeitos profundamente depressivos e de

scmpregadores na economia brasileira. Era só isso.

O SR. DEPOE1\TE (Paula No~t1eira Batista Júnior)

Só uma rápida observaç50, já que V.S~ mencionou v.irias vezes

o programa nw.:lc-ar. ~ preciso esclarecer que, nesse caso - não

tenho os dados de cabeça - o grosso do dispêndio associado

progra.na representa um dis.pêndio interno c não ur:t dispêndio de

ir.iportlção. Be-m mais "ja metade. ~ão tenho dados preci.sos pora

fornecer nesse sentido, mas é um iato. As Importações do pro

grar.13. nuc~cJ.r foram tcdns, ou qU:l.::>t' todas, cobertas pOl" cr~ui

tos concedidos, a tax3S de jUT05 frcqtlentemcnt~ nCl]':.3tivas, pe

las ,'\&;;ncias oficiais de crêdito alemã.,. Quanto ao ponto m,1is

geral, é vnlirlo. Outro ponto lc:vantadú, da vários casos, no

paS5:ltlo recente, em que o BrJ.s p acabou importan,to eqlJ iplll:.cn

tos que não ~eriao necessários: lIado que I:x1stia possibilidnde

de produzi-lo~; internnmcntc, fof un fenômeno que co:-::.eçou

riflcnr-~o Jc f:'j:tnClrd intensa, n,i verdnde, a ptlrtir de 10110.

Está cstrcitar.:ente vinculado ao agravamento da situ:lç.io geral

do balanço de pagamento!.'. No desespero de "cuptar recursos no

exterior e diante de urna resisúincia cada vez; maior do mercado

bancário internacional, os responsáveis pela pol ítica cconôr.\i

ca no Brasil fontm levados a preferir a. assinatura de· "paco_

tes", que comblrl;'l.Vam financiamentos de importação - ::!.ssocia

dos, portanto, a detcrr.1iua.do tipo de importaç.:Io, nem sempre n~

ccssária - a cmprêstir.l.Os livres, que erG.l:1 os ~mpréstimos

moeda, que siJrvian para cobrir o défIcit em conta corrente.

P"i nesse contexto de ngra.vanonto d.1 situ:.lçüo conbi<ll que com:::.

çaram 1-1. surgir problemas desse tipo, em que setores pr"dutorc,:,;

de equipaMento no Brltsil tivet'am problem,'}!' derivados do fato

de que a situaçiio geral do balanco de pagamentos cstaV<l Indu

zindo o Governo a assinar "pacote!>" com o exterior, que implj-

investimento?

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff Chagas

precisa ficJlr clara.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Tebciru)

O efeito multiplicador do investimento público é claro

princípio b,~~ico da Econami.3. Has no caso, por exemplo, <.ia CD~

tração dessa dívida, cerca de oito bilhões de dólure$ del'] sir,

nificar<lr.l. COmpl"3'\i da equipamentos, no exterior, pela:; estatais,

que podiam ser produl':,idos no Brasil: no setor da indústria me

cânica pesada, no setor de alguns componentes da. indústria

química, no setor de guindastes e ~quip;}ment05 pesad.os de man~

seio. Nós desativamos e perdemos, no Brasil, com osses oito bi.

lhões de dólares, quase duzentos mil empregos. Uma revista al~

mã publicou que. o programa atômico brasileiro gera quarenta e

cinco mil empregos no exterior. Então, esse programa estatal

está gerando empregos no oxterior e não no Bt'a~;il. No Brasil,

ele está fechando fábricas. Ele fechou em Minas, duas fábricas

de vagões. para comprar vagões na Inglaterra. Fechou, 530

Paulo, duas fábricas de coulpanontes eletrônicos para controle

nativ<J que t')mo~: :;eria a PQUp::mç.;} .intcTn:l. Onde jO~Jr a pOUp:l!,!.

ça intC'rna'? No program.l atônico?

O S!t. DEf'OE1JTE (Paulo Nor.u('ir.J. R.ltista JúrtilJr)

Há um crro emito anterior ..1 es~e, que é o dI;;: accit'lr, para

variável fiSC,ll, metas que são ,1llsolutancnte incor.lflJ-tívl.~is con

o nO!>!lO estádio de dcsenvol\"imento. O que se e$t:l propondo,

cartil de intenr,:ões que rl.~i divulgHd.J ontt'm, pclo~: jornat'5,

taxa de investimento, na déc3du de .70, que foi d3 ordem de 20'!,

ou nlr:o nl3is, I"cdu7.iu~se no final d3 déctlda de 70. Este é

dos pontos criticáveis da evolução recente tIa política econôr:!

ca do Brasil.

que o Brns 11 gerc, em 1934, um superávit opcr3C lona 1 no setor

público, e bto num contexto Dundial Cr.l que todo;,; os lJ,'l.í~C':;; i!:!.

dustrializador., ,\ começur pelos próprios EstaJos Unidos, C'5t:i·)

com déncits crônicos c elevados nas suas contas fiscais. Eles

e~tão querendo impor ao Brasil, no contexto de Ur.l acordo com o

Fundo, um programa de ajustamen'to ficaI que 05 países mais a

vançados não fazem. E ê c~so tipo de programa que está induz.i.!!.

do a uma reduçiio, que é lndiscrimadu. do invcstir;cnto público.

Porque, quando se projeta. um corte de 20\ no investimemto fi

xo,.em termos reais, no setor publico, isso acaba resultando

em corte indiscriminado. V. Ex~ não tenha dúvida. Coo um corte

dessa ordem, em u;'\ ano ele .5crá, inevitavelMente, indiscrimin~

dt.. Afetará não t.tpcnas' empresas que podem ser dcsativadas como

tambéM empres'ls que" devem sal' mantidas, c aC3harâ afeumJo

capacidade de crescimento, no futo!o. A dicotOMia" entre bens

de consumo e ben$ de investimento nno é correta. O País ~ó po

de cre~cer e gerar bens de consumo, a longo prazo, sú lJl\"estiT

e amplil1r a sua cap.3cidadc àe produção. Enti'io, o proces~o de

investimento é fundament31 e deve sC't' resguardado.

O SR. PRESTDENTll (DCPUt3do An íb.:ll Tcixe i ra)

E acha V.SI} qUQ a população brasileira agUenta esse ritmo de

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista ,Júnior)

Olha, o ritmo de investir.1cnto, no Brasil, desde o final da Jé

cada de 7.0, caiu~ Nós aumentamos, em fins da décadn. de 70

diante , sf?gunda os dados das contas nacionais, os nossos rocu!

S05, a char,wdn poup::mça cxtcrna~ mas diminuímos ti. nossa poupn!!.

çn intern.'l, de tal forma que 3. taxa de invcstinento caiu. 1'n

tão, não houve investimento excessivo, no p:'tssndo recente. A

gastos púhlicos não são,er.l termos de emprego, só O!; cmprego,~

diretc<;, lir,a.dos 0.0 projeto desativado, por exemplo, M!!S ao

conjunto de empregos que, ,31 retamc·ntc:. é criado, quando gtl.§.

ta uma unü'ade, seja pública. ou privada. E~ta questão, cnt5?,

Cruz) _ Gostaria de acrescentar uma última observ.1ç50, que

.a seguinte: uma coisa é o investimento público e seus efeitos)

outra. é 11 estrutura do investimento público. Claro que a

trutura ê passivt:l,dc di!)ç,ussão. Agora, para o que,se precisa. -
estar muito atento é a questão dos cortes do ga:=õto público, do

investimento público, pclo~ efeitos de geração de emprego dir~

ta e geração indiHlta do ~mpreRo. Pela forma cor.\o 'Se a.rticula

um projeto público, ele, automatic.1~entc, aciona um conjunto

de outros setores de ativldJ.de, que se l!Iobilizam pura produzir

e gerar os clemento~ neccss:lrios a esse projeto. Ele, direta

mente, emprega mão-de-obra, gera 53151"10S que se traduzem (">I:l

demanda por bens de consur.to. Isso vai acion~H as indlí!;trias que

produzem bens de consumo etc. Vejam, então, que há todo um e

feito secundário de encade:,rmento. Os efeitos de Ur.lél rcduç<1o dos
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justificur

brasileira.

Os dados siio por dcm~is volumosos para se tentar

Srs. conseguir,li explicar - a políticn econômica

Eia é de uma irrespons<lbilidude e. de uma incompetência totais.

O SR. DEPUTADO JOSF. MACHADO - ••. da Fundacão

Getúlio Vargas, entidade que respeito sobremaneira, mas nenhum

é, capaz de dar uma expl icação que possa sat isfazer a qualquer

um de nós. Haj a vista o seguinte: depois J ~Ssa seqUência de g~

vcrnos que começou com O. João VI. ainda ao tempo do Reino Oni'

do. que. diga-se de passagem. qUl.lndo abriu os portas do Brasil

ã~ nações amigas estaVa definindo - quem definiu foi ele 

política econômica dú D:-asil ••. Foi D. João VI quem definiu a

política econêmi.ca. A quem ele abr~u? Ao incipiente' capitalis

mo britânico. Não sacrificamos a Inglaterra enquanto ela domi

nou. Fomps para a Guerra do Paraguai para lhe servir. 'pnra que

ela reconhecesse a nossa Indepcnd3ncia exigiu que lhe pagásse

mos c a Portugal, e vai por ar t!...,fora. Todos os nossos passos

são dados em razão de' uma dependência. Nesse sentido ê que qu~

ro colocar a minha indagaçiio4 Hoje, estamos com uma dívida ex

terna de cem bilhões de dólares. Acr~dito que ji seja mais .mas

insistem el!l dizer que.há catorze, quinze ou trinta. multinacio

naís () que pode htl:ver essa possibilidade sugeridn pelo Deputado

Aníbal Te,ixcira. que acho válida e que devia ser feita l devia

se achar uma forma de fazê-la. Temo:; uma dívida interna prcvi~

'ta. para o fim do ano. em trinta ·bilhões de dól::lTes.~ f:ntão .n50

tenho por que Me dar ao luxo de tentar explicar - e nenhum dos

l're friso ,bem. não quer dizer que concorde com ele ou não. ap!:,

nas' estou citando o fato - em razão do Ato Institucional nQ S.

1868 foi por água abaixo e' talvez. como eu disse, ele tenha t.!.
do condições de elaborar este, programa, porque foi f'fetivame'n

te o único Ministro do Planejamento que exerceu a responsabil!

dade da Pasta. ele ~oi ~m coar.....cienador· das at':vidades econômi

cas. enqua.nto os demais MinistrJs que se vão sucedendo em al

guns momentos. com a prevalência do Ministério da Fazenda. co!!,

forme a faceta do Ministro - neste mom~nto o Ministro do Pla

najamento. ao tempo do Sr. Roberto Campos - na sucessão do Sr.

Robêrto Campos pelo Sr. Delfim ~e:tto. ele no Ministério da FIl

zenda impôs o programa e submeteu ao Ministério do Planejamen

to. enfim, conforme a personalidade desse ou daquele Uinistro.

notadamente agora na área do Planejamento. há esta coiSa inca.!!

cebível ql!e só nl? Brasil" mesmo é possível admitir. por~ue, na

realidade, tem'os compartimentos estanques de uma atividade ec~

nômica que se chama programa de Governo. l·fas não temos nunca,e

nun.ca tivemos. urna política econômica. Esta é a grande verdade.

Eu falo não, como especialista, mas como alguém que procura te.!!

tar compreender e identificar os males que nos afligem. Em ra

zão disto, e por isto mesmo, vemos,l1gora n situaçiio em que nos

enco,ntramos. V.SQS. são especialistas; Ur.l é da UNICAMP, outro
é da USP, so nãoestou •••

O SR~ DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Da Fundação Getúlio Vargas.

porque

temos Presidentes escolhidos por uma forma que muitos conside-

que. de 1964 para cá. a coisa. se acelerou justamente

que o Presidente Kubitschek. Entendo. em sínte:>~. que todos

os governantes do Brasil são igualmente responsnveis por esta

situação em que estamos. :e evidente que temos ciclos '·econômi

cos distintos o a responsabilidade é maior ou menor. g óbvio

ram democrática, outros dizem que não é democr5tica. pelo pro-

cesso indireto
J

a partir de 1964, mas. na realidade, nenhum d!:. qualquer coisa. Ind.icam muita mais uma política de negócios do

l"s conseguiu definir uma polítíca econômica. Não há Ur.la polí- que propri3mente uma política de ação de governo. Tem-se a im-

tica econômica definida. fala no bom sentido, não h':;: uma cstrê pressão de que, dessa dívida. externa de cem bilhões, dez bi-

têgia. Não vi até agora.: no estudo, que venho faoz.endo. uma poli lhôes. pela menos. devem ser de propinas, de comis~ões. Acha

tictl global. n5:o existe nada, li tudo como se fossem comparti- que essas comissões. ã medida que os valores vão aumentando,d~

mentos estanques. Tem-se a impressão de que isto é ma is um Es- vem ser até sup'eriores. mas isso ê irrelevante frente ã gravi-

tado em que existem vários agenciadores de nogócio que resol- dade do quo estamos vivendo. Então. tomaria a liberdade de pe!,

vem. em razão da classe dominante a que estii o Estado, agenci- guntnr a. V.Sas.) corrlo explicam ou justificam o fato de o País

3r várias atividades econômicas paral~las. Diga-se de passagem., estar devendo cem bilhões de dólares - vamos aceita!' os dndos-

não há um encadt!amento J não hn nado que se possa dizer que se e com uma dívida~_;!1tern-a·-pre"iSt:'â de trinta bilhões de dóla-

definiu uma estratégia. Quero J.qui prestar a :Jinha honenn.gCJJl.-'·_-_·---··' ·ié~s:-~d~~~-i;"~~-~m esforço gig~ntesc,o. sobretudo depois que Del

ao Ministl"O-dO-PlaneJ~men'tu.-'nãõ-ê-ó-prI;ni~-~:~;~~~~~-:"~·--;ri- fitn. eSSa figura incomensurável na inteligência. n:1: ousadia,de

me ira rca~mente fez um proj eto e não teve nem tempo do exec:ut?i, ca~acidade de se adaptar a todas as formas e meias. a pesso;].

o Profes~or Celso Furtado. mas algúem que passou pela Secreta- mqis contraditória que já vi ••• Nunca vi alguém mentir tanto,

ria de Planojamento. Estou referindo-me a este período de 1964 e é ele ,mesmo quem diz que mente, pois já disse,' n~sta Casa.

pnra cá c que foi o único que tentou e13borar um'plano básico. que a Economia. é uma mentira. e tanto isso é verdade. que, já

Não qUOTa discutir a sua validade ou não. Antes de 1968 ele iJ.,gou o scü diploma fora. Quero que V.Sas., por gentileza. ex-

buscou todos os seg"rtlentos da comunidade nacional. inclusive pliquem _nos. primeiro nesta Comissão. além dos debates que

as assembléias legislatívas, os sindicatos pn.tronais. sindicn- estão , sendo feitos. em face dos depoimentos que estão sendo

. tos de emprega~os. Congresso Nacional. tentou começar a discu!, prestarioz, em casos concretos, que 'obviamente indicam a perso-

são de Um progra.ma básico de GoveJ;'~o. Rendo-lhe aqui as minhas nalidadc dos ,responsáveis pel.a. política econSmica. mas n50 de-

homenagens, embora isto não queira., d~zer que c?ncordo com esse fine essa 'pol~tica. Se conseguirmos apurar o que estamos come-

programa. Refiro-me ao atual Ministro da. Desburocratização çando 3. apurar, como ê que os senhores justificam que, depois

da Previdência e Assist.ência Social, Hélio Beltrão. Veio o Ato desse esforço gigantesco, desss milagre extraordin~rio. afinal.

.Institucional n9 5, veio 1968, acabou tudo e ele deixou o )'Ii- chegarmos a cem bilhôes de dólares de dívida extern3 J depois

'nisterto. Talvez t~nba conseguido elaborar esse pragr3)J3 - seE! ie todos os MÚlistl'oS do Plancjflmento e da Fazenda terem de-

pude participar da parte expositiva. Apenas passei os olhos no

depoimento ·do Dl". Paulo Nogueira Batista Júnior e vi as tabe_

las. que tambóm manuseei, do Dr. Paulo Davidoff. Não 50u econE,

mista, sou essencial e substancialmente político e me honro s~

bremaneira por ~sto. Acho que o gr?"nde mal do Brasil está jus

tamente no afastamento da classe política. hi muito temp~, das

decisões n·acionais. Ninguém melhor do que V.Sas .• especinlí;

tas do setor econômico. para nas ensinar que em todo o curso

da História) independentemente de regimes econômicos. de regi-

mes paI rt icos, o Estado sempre esteve e estará a serViço de

uma classe dominante, seja no sistema escravocrata, seja no

sistema feudal. seja no sistema capitalista. ou agora no siste-

1\'1a socialista, com inclinaçilo ou vocação para Zltingir um cst.ido

, utópico comunista, enfim. isso é alguma cals:'! que nos parece

concreta. Mas. antes do pressupor ,que qualquer· Estado ou País

se enquadre dentro dessa realidade no t~mpo ~ na história, é

importante que sua pOlítica econômica obedeça a uma estratégia.

No curso de um estudo que se faz de ordem histórica, de ordem

sócio-econômicn da nossa divida ~ da nossa dívido., não - da

noss~ economia em todos os seus estágios. ~csde quando D. Joiio

VI J- pela sUa vontade real nos considerou Reina Unido a Portu

gal, do'19 e Ze Impérios, da Primeira República. da Segundo R~,

pública, da Terceira. República. da Quarta Repúblic:l e da Quin

ta. Q não sei a quantas estamos - houve época em que tíl~\~mOS

até dificuldades de identificar uma série de coisas - acho que

podemos admitir que o País esteja enquadrado dentro da estrut~

'ra que reSolveu adotar ou apoiar. Tenho para mim que em todo

o .curso desta História. o Brasil sempro teve uma economIa into!

naciona~mente aberta e privatista, ao contrârio do que asse

verou o nosso brilhante colega, sobretudo especialista no as

sunto. o Deputado Aníbal Teixeira. que diz que de uns tempos

para cá estamos caminh,:mdo para t1 estatização. Eu acho que não.

Estou,em parte, de acordo com o que foi dito, mas, na realida~

de, o que se observa em todo o curso é uma total {alta de es

tratégia. _Até mesmo o ilustre conterrâneo. de quem fui muito

advers5'rio no tempo que era estudante e que depois qUQ vim

conhecer. durante a doença do seu concunhado a quem eu servi

como chefe de gabinete no Ministério das Minas e' Energia.

Presidente Kubitschek, acabei trans'Cormando-me. c~mo todos

que dc>lc se aproximavIDI1, em "macado de auditório", pela figura

humana que ele reprcsenctlva l embor~ isto niio me levasse a Con

,cor,dar com sua política econâmic:a •.. Acho que ninguém começou

mais 3. abrir ou internacionalizou mais a nossa economia do

l1Ieus caros colegas, ilustres depoent~s, em primeiro lugar, qu!:,

TO pedir desculpas por me haver atrasado - infelizmente, não

SIlS de capital estrangeiro no total da dívida. Talvez o Sr.

Paulo Roberto Davidoff. tenha ma is 3lgum dado. mas e,!J não conh!!.

ço. Na verdade. a legislação existente. tanto no Brasil como

em outros países. predispõe as empresas a transferirem capital

Dn formn de emprés1Ymos. E menos interessante transferir Cllp~

tal ~a ,form3; .ele investimentos diretos. Substanciais alten.ções
na legislação seriam necessáriaS' para que esse processo de

conversão pudesse dar alguma contrir>'uição. Não vejo muita sal

da por a1'. Não sou muito otimista quanto a ;59·0 e, de modo g!.
~al. sou muito pouco otimista quanto ã possióilidade de que o

investimento direto novo possa ter. a partir de agora.nos pr§.

"imos anos. urnà participação significativa. no financiamento cb

déficit em cantil, corrente do Brasil. Ao contrário. acho que a

participação do investimento direto· estro.hgeiro nos fluxos de'

capital poderã, inclusive, cair, como vem caindo este ano.

O SR. J>RESIDE~TE (Deputado Aníbal Teixeira)

sã para esclarecer. Não estou propondo que as empresas multi

nacionais tl'ügam dinheiro para cão Elas não vão trazer; elas

'estão aplicando hoje. paradoxalmente, na China e na Russia. r
i,ncrlvel: Visitei a China e a Riissia e verifiquei que ê lã

que ela;; estão t?licando dinheiro: Não vão trazer dinheiro p!.

ra o BrilsiT. Temos o dinheiro que estamos devendo no exterior

catorze bilhões de dõhres, para set' preciso: Pod'famos forçá'

las a converter isso em capital, de risco e e1imin_arlamos um

valor, expressivo da nossa dlvida.

O SR •. DEPUTADO JOsg 1-fACHADO - Sr. Presidente.

o SR. DEPOENTE (Paulo' Roãerto Davido'ff Chagas) 

Diexem~me sê acrescentar um dado. Pela tabela 3. que ap~esen

tei. est5: indicada a tomada bruta de capitais por empres;$

internacionais. segundo a Lei nQ 4.131, repito, são as

tomadas brutas. O somatório de va10l"es tomados desde 1972 até

1981, conduz a um resultado. 9rosseiramente. em torno de uns

catorle óihlões de dô1aras. Isso. repito - ressaltando em te!'..

mos de tomadas brutas. Parcelas desses valores jã foram aU~

torizadas. Não tenho outros dados a respeito de amortização.

Signjfica, ent5o. que a totalidade c" um valor mMor do que ('5

se. B, mais do que isso. existe. depositado numa conta do B:m-

co Central - a Conta 432 - um determinado volu!1lJ? de recursos

externos que forüm contrl1tados por' empresas. segundo a Lei nQ

4.131, e que foram depositados. o que signif!cil quase que

uma••• O Banco Cen~ral passou a assumir o encargo da dívida

a partir dar. E'utiio, deixou de ser dívida privada. Consta aqui

como dívida privada, mas. realmente, já ê uma dívida pública.

agora assumida pelo Banco Central, o que significa que. de fa

to, osses valores são menores ainda do que se poderia pensar.

O SR.. PRESlnENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

A segunda pergullta é co~o receber os cré~itos pendentes. espe

,cialmenta no caso da Polônia. O que se poderia fazer para a p~

lônia nos pap:a~ um pouco deste dinhairo? Par~cc pouco. mas um

bilhão e 800 M.i1hões de dólares equivalem. mais ou menos,

dez vezes o investimento que o Brasil faz por nno no Nordeste.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Ba~ista Júnior)

A dívida de outros países para com o Brasil cresceu m~i to nos

último:; anos. em' conseqUência de um esforço de ampliação c di

versicação das exportações, que se baseou na concessão :1" cré

dit05 aos compradores de produtos brasileiros. A dívida polons.

sa é o caso mais notório, a expressão disto. mas hi vários an

tros países que têm dívidas para com o Brasil. O total poda

chegar ~ niio há dados - a, talvez, 4 ou S bilhões de dólares.

Há duas alternativas mais evidentes para receber' e!j.te dinhei

ro: uma seria ten.tnr, descontar alguns desses papéis com desá

gio no mercado; a outra seria tentar receber em mercadorias.

Quanto ã sua pergunta nlO'is específica sobre se não seria nep,ó

cio tentar receber da Polônia sob n forma de carviio não tenho
·condições de responder. Não tenho informações suficientes so..

br'e o comércio bilateral BlOSil-Polônin. para saber se seria o

.elhor caminho. Mas um. esforço no l?cntido de reaver esses crê..

ditos ê importante, porque eles representam. como V.Ex~ disse.

'Uma pllrcel3. mui~o significativa do problema a resolver.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Estou satisfeito o agradeço a V.Sas: as iníoramções. Peço des':'

,culpas até por polemizar um pou'co, para dar um pouco de calor

nesta Comissão. Comi~são d; Inquérito tem de ser um pouco q~e!!
te. Concedo tl palavra ao Sr. Deputado José Machado para suas

perguntas.
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rior.

O SR: DEPUTADO JOSb r·fACHADO - Tenho as minh ...s

uma respon5abil~dade cxtraordinnria de bem servir às naçõc~ ri.

cas do mundo, vez que é uma instituição a serviço da ccononia

capitalista rica do mundo, composto,por cerca de setc ou - va

mos admitir até mais - un~ nove países. Estou dizendo isto p~!.

que parece que até agora V.S~ está justificando eSSil poI ítica

econômica que C$tamos vivendo.

mudou

dólares(Aparteante não identificado) - Eram

o SR. DEPUTADO JOsg MACHADO - Não, ele

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)--

falsos.

o SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Eu diria o seguinte: o primeiro choque do petróleo é o resultE:

do de um padrii:o de desenvolvimento a longo prazo do sistema ci!.

pitaJista que teve lugar no pós-guerra, que se baseou no uso

intensivo de um rccurso natural específico, que era o petrólc?_

Eu não diria, de modo algum, que o endividamento extorno deco!.

re necessariamente do fato de ex.istir um sistema capitalistn. .

Lembraria a V.E.d que todos os países da Europa Ocidental - a

União Soviética ínclusive - estão pesadamente endividados com

o sistema bancárlo ocidental. O caso da Polônía é o de maior

cada de 60 ,ficou claro que os estoques de ouro de que os Esta

dos Ulados dispunhamJn:io sel'iam suficientes para sa.ldal' o mon

tante de dólares em circulação. Quando houve uma :lmeaça por

parte dos palses detentores de ativos denominados em dó1:l.r ele

recorrer aos estoques de ouro elos Estados Unidos, o Presiden

te Nixon, numa atitude uni1~tcral~'de quebra de regras do jo

go, simplesmente declarou que o dólar a partir de 71 não era

mais conversível em ouro. Mudou, pC!rtanto, com, um", dacisão po

lítica própria, unilateral, uma da~ regras básica.s que estavam

na base do sistema financeiro, tal como organizado no fiti.ll.l da

'Segunda. Guerra Mund~al.

destaque, porque teve dificuldados de pagar, mas li um processo

que Se verifica em todos eles. O processo de endi\'idaucnto,
t~lvez excessivo, qu~ ocon-eu na década de 70. não se concen-

trou na órbita capitalista. Pelo contrário, env9lveu de maneira

sistemática os países da Europa Oriental; todos eles se cngaji!.

raro profundamente na captação de empréstimos bancários no ext~-

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Todo o sistema Brctton Woods estava baseado num p<lpel central

para. o dólar, que estaria vinculado ao ouro ou que seriu 'con

versível em ouro a um preço estabelecido, fixado. O que acont~

ccu é que nas décadas de 50 ou 60 os Estados Unidos acumularam

dênci ts crescentes em relação à Europa e ao Japão, e li. Europa

c o Japão, como conseqUl;ncb. dos s~perávits acumulados vis-à

vis Estados Unidos, acumulal'aT:l estoquC"s crescentes de d61al' em

""Suas mãos' como ativo de reServa internacional. No final da dé-

porque o dólar já tinha ultrapassadt;> o limite de lastro pcrlni

tido pa.ra a manutenção do lastro-ouro. N:\"o foi uma decisão P~

lítica. Ele mudou em razão': taivez, muito mais, do Vietnã

do outros países do que propriamente por um endivid~,mento.

Plano Marchall .•.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Deputado, foi exatamente isso que eu disse: o montante de dól~

res em circulação excedeu em muito o lastro-ouro de. que disI'u

nham os Estados Unidos, para fazer face àqueles passivos •••

dúvidas, pcrmit3-me V.SgJcom relaç50 a isso. Acho que a Ordel:l

econômica internacional está inteiramente f3.lida. Se não hou

ver uma alteração subs·tancial ~ela..• Talvez até pudássemos e!!,

contrar alguma explicação aqui para eu ter um entendimento me

lhor. A mudança. do lastro· ouro decorreu de quê? Na época, se

não me angano, do President~ Nixon, que contrariou profundame!!.

te o Sr. Kjssingcr, anteriormente, em Bretton l\'oods_

Era un. dólar sem lastro em conseqUência do fato ql..lt' mencionei:

os Estados Unidos acumularam substânciais dêficits nos,

balanços de pagamentos vis-i-vis Europa Ocidental c Japão.

O SR. DEPUTADO JDSS MACHADO - Fiz esta intcr

runfio p!?rque' confesso que na hora em que V.Sas. começaram

dar explicação para os cem bilhões .:l, os trinta, parece que-

tão muito próximos das idéias do J.I?EA e do Ministério do Pla

nejar.u:mto, estão muito próximos das teses que vêm sendo dcfcn

di4as nessa area. V.SI} apenas justificou. O que eu queria sa

be~ ê se .is.so está correto. Depois.de um. esforço ,gigantesco do

chamado "mila.gre", a que V.Sll- se refere, d2.quele repasse dos

petrodõlares, do éurodôlar, que {o'i dado assim. com uma prodig;

do:' liqUidez -folgada no mercado financeiro internacional, que

caracteriza os anos. de ;7 e 78. Aí, mais uma vez, temos a dí

vida crescendo, porque crescem as reservas internacionais, ba

sicamente. Esse seria o segundo período, que vai de 74 a 78,

que tem carac:tcTísticas bastanttl distintas, quando se conside~

ra o problema da função que o endividamento externo possa ter

tido. De 79 em diante, mais uma vez a coisa muda.. O Bra$il so

rre o segundo choque do petróleo e a brutal elevação das taxas

de juros internacionais. Num primeiro momento, há uma tentati

va deacelerar o crescimento, a;clernçâo que, :le fato, ocorre,

em 19<'30 c que, no meu modo de ver, foi equivocada, foi feita

num mau momento. Aí a' função do endividamento, mais uma vez,

ê viabilizar a sustentaçiio e até a acelernção do crescimento,

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Já vou nisso. Só para concluir, 3. partir de 8.1, então, a dív!

da continua crescendo, agora, por outra razão completamente d!

ferente: simplesmente como reflexo do financiamento da conta

,de juros, através de empréstimos novos. Aí n50 há mais nenhuma

entrada líquida efetiva de recursos, em contribuição de pou

pança. externa ã sustentação dos nív.eis de gastos internos.

que há ê um processo de giro, pelo qual o Br.asil capta recur

sos de empréstimos no exte~ior para cobrir u~a conta de jU~05

que deriva de empréstimos contratados em períodos .:.mteríores.

verno, na época, tanto é que este tomou al ....umas medida!' no se~

tido de conter o inf1 uxo de emprcst imos eXJernos; deve-se ta!!!,

bêr.'l esse crescimento da dívida a fatores de ordem externa, no

tadamente ~ forte expansão da liqUidez internacional nessa pe

ríodo, que estava associada basicamente ao crescimento cont í~

nua e muito rápido no chamado mercado de curomoeda~. As ra~õcs

do endividamento mudam, substancialmente. com o p'rirneiro cho

que do petróleo. De 74 em diante, já nno se trata mais de to-

Qua.nto ã Sua pergunta sobre o segun,do choque do petróleo •••

O SR~ DEPUTADO JOsl! MACHADO - Não é o segundo,

é o primeiro também.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

O primeiro choque foi em grande parte uma surp~esa - eu 'diria

que sim. Creio que poucos países estavam preparados para en

frentá-lo. O segundo choque do petróleo é mais problemático. ui

pelo menos utn país importante que estava. preparado para isso,

o Japão-, que fez um ajustamento sê,rio na area energética. Ago

ra, países como os Estados Unidos - e o Brasil, também - stlbe~

timaram a· gravidade do primeiro choque, acreditanm que se tr!.

tava de um fenômeno transitório e foram 3tingidos violentamen

te ..:.. pois estavam despreparados ::- pela nova fase de elev;:lção

dos preços} a partir de 79/80.

O SR. DEPUTADO JOsf! HACHADD - Mas. V.S:} não ro~

ponsabilizJ. o regime'capitaíista - excessivamente predatório,

eis que sC'u objetivo é o lucro a qualquer preço - como

maio; desta ,c.~is.e que viemos a sofrer com o embargo do petró

leo em 73? V•.S' não acha que a QPEP - não essa OPEP que está

aí, porque a Arábia Saudita está muito mais vi!lculada às Sete

Irmãs do que antes - devaria ter s~rgido pelo menos liã uns

trinta anos, para que as aI ternativas energéticas fossem en

contradas com um prazo mais adequado e que a própria estrutura

capitalista, a que estamos submetidos, é a grande. responsável

por' esse ~osso endividamento? São razões não externas, mas pr~

dlgalidade externa, a busca excessiva do lucro sem medir con~

scqUências. :s um negócio estranho ao Bretton 1100ds criar oBa,!!.

co Mundial com finalidade 'filantrópica, criar o FMI, que tem'

naquale ano. A partir de 80/81 .•.

O SR. DEPUTADO JOSE "fACHADO - Som cortar-lhe, só

para permitir um encadcar:lCnto. V.S'! acha plausível o ca:pitali~

mo ocidental não ter previsto o que aconteceria com o petró-

leo, já que situou toda a economia na base do potróleo? Será,

possivel?

m:tr recursos externos para acelerar o crescimento. Aí a fun-

çito passa ti sl.'r uma tentativa oe comprar tenpo, em face dos

choques externos que atingem a economia brasileira. O Brasil

sofreu um choque violento, sob li forma de pe~d.'l dos termos de

troca. Foi muito acentuado comõ conseqUência d:1 quadruplicação

. dos preços do petroleo. O endivida.mento externo, nesse contex

to, teve "!- funçiio essencial de permitir a sustentação das ta

xas de crescime'nto: num nível compatível com a necessidade de

gerar empregos. E nesse período tQI!IÇls uma outra fase também de

aceleração· dessas reservas internacionais. que, foi mene ionada

polo FQJllo, no início, e que se deve, mais uma voz, a uma faseinteressante examinar os balanços de pagam~nto em alguns mame!!,

tos. Há certas coisas que não entendo, talvez pela minha inca

pacidade de conhecer o cconome.-. Pel'doem-me, n50 vai nisso ne-

nhuma crítica a V. Sas., porque gostei do que li de parte de

V.Sas., iI!clusive gostei das respostas que foramladas ao meu

ilustre amigo e conterrâneo, Deputado Aníbal Taixeira. Estou

querendo ser sincero comigo mesmo. Ontem,fui profundamente si!!

.cero dentro do meu partido, numa reunião fechada'. Gostaria que

V.Sas. nos dessem essas cxplicações, porque, ante'5: que a paI.:!,

vrn volte a V.So.., quero Jazer um estudo sócio-cconômico Q hi~

tÓTico do nos~o balanço de pagnmentos e verificar o que acont~,

ceu. S~mpre entendi, nos bn.ncos ua Faculd(ldc de Di rcito c

Estudos de Economia Política, que o importante era o equilí

brio do orçamento, do bnlanco de pagamentos e da b.alança come!

eial. g' evidente que num país pobr~~ subdesl!Ovolvido, a balan

ça de serviços está liquidada nas contas correntes, acaba

1iquidando por ?m3 série de outras Tazões, não para buscar e

quilibrar, porque em muito~ instantes da noss'a balança de pag~

mentos precisávamos apenas de buscar dois milhõas de d-ólares

de emprêsitmo lá fora e buscávamos nove bilhões, ninguém sabe

COI\O, por qu~ e onde esses' nove bilhões foram empregados. :e .i,!

50 que esta Comissão precisa saber: conhecer o hist~rico da di

vida externa. t! possível que tenham contabilÚado isso. Então,

queria que V.Sas. no_s dessem uma explicação: é possível a Eco

nomia justificar essa divida externa de cem bilhões de dólares

e trinta bilhões de dívida interna no fim do ano?

período chamado "milagre brasileiro" com reservas que chega

ram; se não me falha a memória, a seis bilhões de dólares~ Es

se processo de acumulação de reservas, até certo ponto, justi

~icava-se, porque o Brasi1 tinha começado o período com um ní

vel exces5ivam~nte baixo de reservas. O crescimento talvez te-

o SR. DEPOENTE (Paula Nogueira Batis"Ca JÚniot)-·

Vou procurar responder ã pergunta de V.Ex', que, pelo que ~n

tendi, ti basicamente :t de saber as causas do processo. de acel!!,

ração do endividamento nos últimos quinze anos. Como frisou o

Paulo, na sua apresentação inicial; ••

O SR. DEPUTADO JosI! f.IACllADO - Não, é saber tam~

bêm que pólítica econômi'ca temos, porque eu .n50 sei ainda.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Bem, isso é um pouco mais díficil. Em todo o cas~ ••.

O SR. DEPUTADO JOsl! MACHADO - Niio basta expli

car por que estamos devendo; também quero saber por que p3ssa

mos li dever.

nha sido excessivo, e foi percebido como tal pelú próprio Go-

O SR. DEPDENTE (Pau1o Nogueira Batista Júnior)

O fato é que tínhamos, no finnl da .década de 60, uma dívil1a de

tr~s ou quatro bilhões de dólares, e ela cresceu a taxas mui

to aceleradas e contínuas desde então. Diria '~uc não há uma e!

plica.çâo, uma. causa única, é preciso distinguir alguns subpe

ríodos. O primeiro seria o de ,68/73, que corresponde ao chama

do "milagre brasileiro". Naquele momento, a a.cumulação da dív,!

da externa est~va associada, em primeiro lugar, ã aceleração

do crescimento e contribuiu, ainda 'que d~ maneira não neccssá-

clarado que e~se problema de dívida externa não tem importân_

~ia,. tanto podíamoz dever, cinco, tl'inta, quarenta como cem b.!.
lhõcs, isso não tcm _relevância nenhuma; o Brasil é grande de

maisj teríamos condições de ajeitar o pagament? do' exercício

da dívida e, em curto tempo, as' coisas se normalizariam. Isso

foi declarado por todos os Ministros, sem; exceção. Nunca tiv!:

ram preocupação com o volume da nossa divida. Ao contrnrio, di

ziam que ela er-a sem nenhuma significação. V'.Sas. são jovens,

não sei se algum pertence ~ Escola de Chicago ou se a outra li
nha, se t~m posição já mais próxima da realida~e brasileira,

mas acho que o que, re-almente, está nos agredindo ~ uma innde

qt'ê\ção de qualquer pollticn ã nossa' realidade. Nunca se voltou

para a realidade br.asileira para se examinar nada. Tudo é fru

to do imedintismo. Os homens que atUam n.:1 área econêmica e fi

nanceira, notadamente da 64 para cá, fa.zem do Brasil um labor~

tório de experiências econômicas. A cada dia eles nos submetem

a uma experiência. Se dEi certo ou errado, não tem maior impor

tância, eles têm suporte c força para tomar mais empréstimo. ~

riameb't.~ muito significativa, para sustentar uma aceleração do

crescimento a. qualquer preço. Mas nesse período que vai de 68

. a 7J, ta~veE: o motíyo mais importante não tenha sido esse e,

sim, a forma cão. de reservas. Começamos com reservas internnci~

nais muito baixas, no início do período 67/68, e terminamos o
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vam no nosso Estado e em outros Estados a intervenção em ban-

lidade intensa ..• l! uma coisa engr~ç3.da: na vida sempre existe

uma rC5ultante~ em relação a qualquer forca. O FMI é uma insti:.

tuic';o que só tem' poderes para entrar num país e exigir a aus

teridade da sua economia, segundo os interesses das grandes na

ções. li mais ou manos semelhante a alguns bancos que provocti-

responsáveis pela política econômica do Brasil subestimara.m a

gravidade do quadro, representado' pela elevação do preço do

petróleo. Acreditava-se que a produção interna do petróleo po

deria crescer a curto prazo muito sign.ificativamente; acredit,!.

va-~e que o preço do petróleo em dólares, em termos reais, no

mercado inter~acional sofreria. quedas ~ eventualmente, e. essas

expectatÍ;vas errône3s acabaram conduzindo o PaIs a uma pOlíti-

cos, segundo o interesse de outras entidades bancárias c, cOL,!!

cidentemente, com os meSmoJ homens da administração financeira

que aí estão. Mas é de ~e conceber que a. toda força correspon

,de uma resultante. Se o Fl-II pode vir ao Brasil impor e exigir

saneamento, não seria racional que ele tivesse uma outra atri

buição também e impedir que o País chegasse ã shuação que

Brasil éhcgou? Isto não : prDfundamente racional? Eu ntio en

tendo de Economia. Uas, realmente, o FMI tem poderes e !>omos

obrigados a nos sujeitar a i'sso: ele chega e prolllover um;'! inter.

venção aberta e declarada, de$trói a nossa força de trabalho ~

destrói o nosso parque industrial,destrói por completo cada a

perspectiva. desse País, co~o se quisesse arrasar o Brasi'l, po

demos voltnr ã estnca zero e começar novamente a industrinll-

usfenômeno generalizado, que tinh3, em primeira i.nstãncia,

jam estes dois fatores: uma política. em relação n dívida - que

não é política~ é ausência de política em relação à dívida ex

terna e 3 permissividade, o estímulo - na. realidade, um estím.!:!

lo - nos diferentes momentos, para que a dívida foss y aprofun_

dada. Esta ri a caractc1"ística, que eu diria geral, em '!odo o

período, com diferentés nuances e espaços, etC. ~ ela é -geral,

desde o final dos anos sessenta até os dias de hoje •.Segundo,

em relaçãõ ao Fundo Monetário e à sua interferência hoje,

medida em que não interlJcio nos momentos em que houve esbanja.

mento e entrada da forma que se dava~ de recursos E:!.xternos.NãD

era .para entrar, realmente. Aqui a pergunta nem foi uma pcrgu~

ta, foi uma afirmação. Mas retomando, não era para entrar. Por

quê? Porque a dívida, quando se faz, há um primeiro grande in

teresse envolvido, que é o jntercs~c. dos banqueiros intcrna

'~ionais, 'que ê encontrar aplicação para os seus recursos, se-

gundo determinad3s taxa.s de rendimento. Então" este é o primei

ro ponto a se pensar: a questão' da ·dívida. Este interesse en

tão envolvido e jogado em primeira instância., Nesse sentido,

a dfvida brasileira não é exclusiva. Não é endividamento do

Brasil, foi um processo mais ou menos generalizado, que ocor

reu com. características, graus de a~rofundamento distintos, ul1}

grandos bancos internacionais buscando altern:ltivas de aplica

çr.o. Ora, o Fundo Monetário Internacional J em última instân

cia, é Ur.l guardião dos interesses dos banqueiros internacio

nais. Ele só foi acionado quando os banqueiros internacianai~

se sentiram numa situação efetivamente de risco, em relação à

J1agnit~de dos empréstimos que estavnm coloc~dos em vários pai-

50S. Com a conjuntura mais recente, o fMI é requisitado. Por

quem? Pelos banqueiros internacionais, é claro. Antes disso

não havia r:!zão, porque aquele vol~moso endividamento vinha em

atendimento direto aos interesses dos banqueiros internacio

nais. Não havia por que, naque:e momento, pcn~ar-se em formas

de regular ou coibir, do ponto de vista do interesse interna

cional_ O .FMI é requi~itado quando? No momento ~m qUI! algum.a

margem de. riscoJ algum risco maior surge. Neste momento, enqua.!!.

to guardião dos interesses dos ba.nqueiros internacionais é a

cionado; entra no jogaI e entra pesado, inlpondo políticas d~

natureza da que impôs ao Brasil, Em relação a processos de e~

dividamcnto c aos diferentes governos envo~vidos~ a abertura

da economia brasileira ao capital estrangeiro se processa há

muito tempo. Especificam~nte ao capital de empréstimo - neste

período, fim dos anos sessenta e início dos ~nos setenta - foi

a abertura total, foram concedidas todas as fa~ilidades paTa

que houvesse um ingresso maciço de· recursos externos na econo

mia brasileira, a despeitod.e que a contribuição direta des~es

recui':'So5, sob a forma de poupança externa, para o crescimento,

tenha sido quase nula. A contrapartida disso foi a formação de

reservas internacionais,que pulou de um nível, que estava em

trezentos milhões de dólares J para seis ou sete bilhões de dó

lares, no perjodo de 1968 a 1973. Isso CDm todo o estímulo por

parte das autoridades gove,·namentais. Segundo momento: emergê!!,

cia da crise do. petróleo, crise internacionál. Nesse momento,. \ .
de novo, qual ê a postura. das autoridades governamentais? Ago-

ra já no Governo Geisel~ conti.nuar o aprofundamento da dívida.

O'PauLo Nogueira já fez referência li. uma tUraliação equivocada

naquele 'momento. de que a questão do petraleo seria ;esolvida

facilmente, ern uma questão transitória. A partir desse erro

de ava~iação, várias decisões: foram tomndas, com implicação de

agravamento da divida externa. Diria que era mais do que isto.

Naquele período, de fato, a postura era. a seguinte: o E:rasíl é

wna ilha em meio a um mundo lltribulado_ Uas, não, 'O ,Bras.il é o

país do f~turo, que tem suas bases perfeitamente assentadas,

tem estabilidade política, tem a confianca da comunidade fina!!

ceira internacional, etc. Esta era a tônica marcante do discu!.

so oficial na época: o, Brasil era a ilha de tranqUi.1idade, em

moio ao mundo todo. Houve: de fato, a avalinção de que a crise

iJ.1ternacional era passageira ~ tra~'~\tôria, que o Bras.il tinha

de aproveitar a oportunidade que estava colocada para aquela

c:rise J'exatame~t,: para dar. um novó arranco de desenvolvinento,

para passar à grande potência e t~do mais. Neste momGnto, dcs

·lancham-se vários projetos e program,as e, mais, uma vez, se es

timula. o aprofundamentoda dívida Dxtern~. Mais ã, frente, qU:ln

do chegamos .no período 77/18, quando o II PND foi 'lbandonado 

.p~10 menos as met:lS grandiloqUentes do plano já n50 são agora

perseguidas tão' insistentemente - quando já começa a re1;órica

C'·uz.) - Gostaria de começar referindo-me a uma quostão um pou

co anterior, que ê n se~uinte: a questão da política econômica

adotada no País, da coerência dessa política e da própria exi~

tência dessa política econômica. Isto nos leva. especificamente

a um ponto: política. de endividnmento externo. Houve, eÍE:!tiva

m.ente, alguma política de endividamento externo neste País de~

de o final dos anos sessenta, a.té os dias de hoje? Em qu.e con

sistiu? Os vários governos e suas diferentes autoridades econ§.

micas sempre declararam e deram blanifestação da existência de

UJIla política de endividamento ~xtcrno~ Em que' consistia essa

política de endividamento externo? Significava o seguinte:19 

é desejável o cndivid~mento externoj 29 - é desejivel que ele

seja apr.ofundado, quanto mais aprofundado' melhor porque ist.o

permi te que a economia brasileira cresça a taxas bem mais ace

leradas, do que cresceria na inexistência da dívida. Bntão,

a dívida é desejável, e é desejável que ela seja aprofundadn;

3.9 - a única questão que precisa ser cuidada é a do perfil da

divida. A administração da dívi'da ou a sua rolítica, em últi-.

.~a instância ~ resume-se em manter um detcrmi nado perfil de pa-

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davidoff' Chagas

co. de relativa passividade no que concerne ti substituição do

'petróleo importado, o que aumentou a nossa vulnerabilidade.

Quando ocorreu o segundo choque, CT:1 1979. De 1979 cm dio.ntc, é

bom lembrar - já foi mencionado aqui - que as estatísticos de

contas nacionaís no Brasil sugerem que houve uma qu~da impor-.

tante na taxa de investimentos c UH!. o.umcnto n::l propen~:io a CO!!

sumir, na taxa de consumo da economia_ Isto me parece também

negativo e revela urna deterioração na processo. de construção

da. política ecanêmica nesse período. Tivemos,' aind3 no período

1979/1980, decisões injustificáveis. Por exemplo, a de acele

rar o crescimento no mome'nto em que a situação1a balança de p~

gamentos se agravava; a decisão de prefixar a 'taxa de câmbio,

.tomada em janeiro de 1980, que tev~ conseqUêncins extremamente

negativas para a administração das ~ont3.s externas; e) finalmc!!.

te, como manifestei na minha apresentação in~cial, estou, há

algum tempo" em profundo desacordo com relação ã fc:ma COIJO

vem sendo renegociada a dívida bras,ihira. Estamos seguind, um

esquema insuficient~, pârcial, totalmente incompatível com os

reais capacidades de pagamento~lo Brasil. E defendo que este o~

quema seja modifica.do o quanto antes. O ponto cent.rlll aqui

que se reconheça, JlO Brasil e no exterior, que não t.emos condi

çôes de pagar a conta de juros nem com superávits comerciais

nem. com emprêsitmos novos. Em conseqUênc:ia~ terá de haver al

gum tipo de recscalonamento de juro~. Esta é a única maneira,

a meu 'ver, de limitar 35 pressões .inflacionaárias e as pres

sões recessivas embutidas na situação atual, em que se conduz

o process? de renegociação de forma parcial e insuficiente.

O SR_ PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Os ~ossos il~stes visitantes têm vôos marcados e a reunião

estendeu um pouco. Pediria que procurassem, a exemplo do que

acont.eceu ontel1l, reduzir um pouco 3 parte de dissertação e fa

lassem mais em termos de perguntas. Peço n compreensão do ilu;>_

tre Dcputndo •••

o SR. DEI'UTADO JOSJ!.MACHADO - V.Sas. acham que

'há difer"n~a d,e' responsabilidade entre os homens qUe estiveram

i. frente da política econômica do Governo Ca$t~lo Branco, ,no

GovernoGeisel, no Governo Costa e Silva, no Governo Médici

,no atual Governo? V.5as. acham que foram mais negativos para

os interesses do. País os homens que estiveram ã frente das re~

ponsnbilidades financeiras e econômicas no Governo Geisel do

que no Governo Figueiredo,' no Governo Castelo Branco ou no Go

verno Costa e Silva?

gamento nos anos seguintes) a cada momento considerado qu~ não

fosse um esquema com uma sobrecarga muito gran~e de compromis

sos ·nos anos imedi3tos. Então, desde que fosse possível mante,r

um. esquema de perfil d:l divida alongado, a dívida estaria sob

co~tro,le, com isso assegurada uma condição de desenvolvimento

acelerado. Este' é o discurso que aparece desde o início dos

anos setenta ao longo de qlda década, com todas as transforma

ções, e~e permanece, o tempo todo, perblanece. Em última instá!!.

cia, esta seria í1 política de administração da dívida externa,

que, efetivamente, não é pf)lítica nenhuma. A orientação segui

da nos vários inomentos foi no sentido de aprofundar .. enfrentar

, a questão do setor ·externo nas suas vá:rias fases e formas, se!!.

pre através do' aprofundamento da. pnPria dívida. Então, Eo.i es

ta a linha geral que permaneceu ao longo de todo o período. V!:.

Osção quanto ã. importância do primeiro choque do petróleo.

tinha de fazer alguma coisa. Então, manda para o Bra~il. Ali,

dentro do Pal~cio do Planalto, esses homens davam entrevistas

e diziam clar3mente, amençando o Congresso Nacional: "Ou se v~:

ta: ou~ então, nio há sinal verde. 1I Li isto nos jornais. Por

tanto, perguntO a V.Sas. se ê possível conceber um órgüo deste.

Isto faz pilrte de uma estrutura que se pretende harmônico, que

se pr~tende ':'igLltt.litária, que se p,retende humana,quc se prete!}.

de social? 11 possível conceber esse tipo d~ intervenção ·apenas

para exigir nusteridode e nf:) se conceber a interf~rência de

les .quando a, pr?digalidade ;pgou dólar aqui ã vontade} sem sa

ber paro se aplicar em quê e onde? Movimentou-se e rolou-se a

dívida de todo o jeito e, de uma ~ora para outt'a, fecham as

torneiras €i simplesmente temos de 3ceitar isso? Como c:ompntih,!.

lizar a soberanh de uma nação? Como compatibili:z.ar a miséria

de um povo, .1 dor de um povo. a doença de um povo, a Ial ta de

trabalho de um povo com a economia?

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Acho que V.Ex~ foi injusto ao di~er que estâv:amos aqui justif!.

canda a política econêmica bras'i1eira dos últimos quinze anos.

Pelo contrário, tanto o Paulo como eu, em vários momentos, fi

zemos cr~ticas ,claras b.. certas decisões que foram tomadas in

ternamente. Só para recapitular alguns aspectos que considero

equivocados nesse processo de deciS'io econômica de 68 para cá,

em primeiro lugar, aquela preocupação que caracterizou os anos

do Chamado "mi lagre brasileiro ll
, de crescer a qualquer custo.

Pr..rcce que um crescimento mais lento e equi! ibrado teria sido

muito mai's benéfico' a l~ngo prazo para o País do que o ritmo

de crescimento acelerado e desequi!ibrado que Se ob'servou en

tão. Já no Governo Geisel, depois do primeiro choque do petró

leo, acredi~o que houve um erro bastante importante de avaUa-

zar/ segundo os interesses das empresas que estiio precisando

exportar. Agora mesmo os Estados Unidos já abriram unia linha

de crédito de um bilhão e quinhentos milhões de dó1'ares para

comprarmos equipnmentos deles • .e conccbívdl alguma coisa nesse

sentido? Estou querendo ê saber, porque já que estamos fnlando

de divida externa e relações com o Fl-fI, não sei se é possível

.8:dmi,t~t: a ~nt,erfCTência de um órgDo que está a serviço de uma

estrutura de domí.nio do regime capItalista, dentro de um país

pobrf!! e subdesenvolvido, caso do Brasil. g possível conctlber

se uma insti tuição como o FMI inte.rferindo como está? E agora

estaJl.os lendo nos jornais que, se não for votado o 2.045, o t:MI

'não dá o sinal ,verd~j dentro do Palácio do Planalto, centro do

Poder Exccutivo~ da soberania nacional, o terceiro escalão do

,FUI ••• Porque quem veio ao Brasil n~o foi o primeiro escalão"

com exceçã:o do Sr. ~acques~ de Larosiêre, com quem o Sr. Delfim

foi conversar na França; ao contrário do que, aconteceu no Méxi.

co: lá foi com o Presidente do FMI, o primeiro e~calão. Aqui ~

les, mandar3m o terceiro.. escalão, gente q~e, tinha-se 3. impres

são: estava lá p~ra .justificar sua atuação dentro do órgão
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núcleo do que ns autoriades governamentais, ';I tempo inteiro,

de configuar, de fato, uma política em relaç.ão ao endividamen

to externo, no sentido dlls várills qucstões que viio sendo colo-

nenhuma dc.-C'ndívidumento externo, 30 longo deste processo de

cndividaucnto. AdIO que houve alguns princípios que {aTum res

peitados.

tas. Acho que é muíto impol'tonte, sob este ponto de. vísta, di

íerenciar o período pós_1979 do período anterior 3. 1979. Não

acredito que se possa dber com jutip que não havia política

feito, na realidade, contra os interesses deste País. E está

sendo feito contra os interesses deste País. Não vão me dizer

que 3 indGstria automobilística. é a favor do Brasil; não vfio

me dizer que o projef:D de energia atômica é a favor do Brasil;

não me vão dizer qua imensos outr05 projetos que aí est.50

jam a favor 'do Brasil, porque não posso conceber que um País

como o nosso, que tem um mercado de 125 mi lhôes .•. e é por is

so que temos aqui todas as fábricas de automóveis do mund091ue

não ocorre nem mesmo n05 Estados Unidos ou em qualquer outro

grande pai"s. Isso, para identificar, que cfC'tivamcnte. somos !::!

ma nação 'cujo comando, a partir de 1964, quando se implantou

neste País uma oligarquia tecnocrntica, começo.u a ser exercido

muito mais com o P17opósito de se assegurar a realização de pr~

jetos estanques, s~m obediência a. uma estrutura, diga.mos assim,

de conteúdo abr:mgcnte, globai. Até agora, confesso a V. Sas.,

em que pese a todo o esforço quo faço, não consegui entender,

em momento algpm - nlio o problema da dívida externa em si, que

e~sa. é uma conseqUência - o que se procurou fazer, notadnmenté

de 1964 para cá, em termos de política econômica, senão como o

r· sul todo, que sempre traz, favorável a determinadOS grupos.

"'as o País, avassal'adoramcnte, se tr.msforma apenas em pasta

gens suculentas para a ~limentação~e uma infinita c cada

mais reduzida classe dominnnt~, beneficiária de todo o sacrif.f

cio da conunidude nacional por inteiro, notadamente das cama

das mais sofridas dessa comunidade. E o que eu queria dizer a

V.Sas., parabenizando-os pelo ~sforço, pelo trabnlho e pela.

contribuição que deram a esta Comissno Parlamentar do Inquêri-

O Estado. vale. dizer, o povo não tinha capacidade de invcsti-

vez, que teve essa estratógia. O mito de que a iniciativ<I pri-

ele, com habil idade. conseguiu atrair para o Bras i1 investimo!!.

tos maciços, que permitiam realmente que o Brnsil S<li'ssc daquc

le\rtrasa técnico. Eu, como membro qucfui da GELA, sinto-me or~
gulhoso em dizer que a indústria automobil ístlca foi implant~.

da graças li habilidade de Juscelino em, na época, explorar

o SR. PRESIDENTl: (Deputado Aníbal Teixeira)

vada não tem dinheiro para fazer determinada coisa é um mito,

pois o Governo ê que nunca tem dinheiro. O Goyerno só tira o

dinheiro do povo ou, então, Se endivida, como fez. Então, é um

mito se falar •.• V. S~ se referiu ã siderurgia.. Como é que co

.meçou a. siderurgia no Brasil? Começou em Mínas Geraht, os por

tugueses quebrara.m a fábrica. Depois veio a Belgo Mineira

fez aço. Então, realmente, a inici~tiv,a privada sempre te..m re~

pondido aos desafios. O próprio caso do petróleo. Sou favorá

vel 5. PETRonRÁs, mas como i; que começou o petróleo no Brasil?

Com a iniciativa privada. A expcriênciOl do Lobato é que permi

tIu -realmente a configu~ação de que. existia petróleo no Bra

sil. Então, esse é ~ problema. O que Juscel ino fez - e descul

pem-me essa interrupção - foi exatamente traçar uma estratégin.

desencontro entro o capitalismo americano e o capital ismo nas

cente na Europa, c assim trou,'l:cmos para o Brasil o moJhor 'pnr
que de produção dOe veículos. 1Hz-se: Mas nós estamos mandando

!2lalties. "fas se tivéssemos comprando nossos ~eículos no ext!=.

rior, a situação\de dependência seria dez ver.~5 maior. Não va

mos achar que. comprando um ca.minhão na Fr;1nca, na Itália

no Japão, não vamos pagar o royalty.por ele. S preferível pa

gar um pequeno royalty, mas ter a. produção aqui. Então, o que

aconteceu? Juscelino foi o único Pl:csidente que teve cOragem

de dizer ao Fundo "fonetário que fosse embora, porque o nosso

sis"tema de desenvolvimento foi reblista. O ~stndo invest.iu

to.

Eu queria ~ó prestar um esclDrecimento, porque minhas polavr3.s

ta.lvez tenham sido interprcostadas de modo um pouco truncado.

Na verdade, qunndo falo em cstJ.tizaçào, f.:tIo nom volume muito

grande de investincntos pelo E5tado. E isso ocorreu, isso é um

fato numi!rico. Eu queria dizer ao Depu"tado)quo é um fato numé

rico. E tJmbém discordo U::l pouco, talvez. pela minha paixão, de

• mineiro, pC'la' figura de Juscelino Kubitschck,de que ele nuo t!!.

nha tido lrl:l estratégia da desenvolvimento: foi o únic;:), ta] ~

menta para rcspond~r ao dcsa.':io nacional. Dentro de uma teoria

geral de economia.?, há os gargalos, os pontos de estrangulüme,!!

to. Então, ela escolheu esses pontos: eletricidade, transpor

te, energia, uns cinco ou seis pontos, e jogou o investimento

públil.. o em cima desses setores. Em. segundo escalão, ele jogou

. os recursos do Governo junto com as empresas mistas. l! o caso

da U8IMINAS ú muitas outras empresas. E num "terceiro escnlão.

desgovernou. O míni~trole, até essa. data. TI, a partir daí,

obviamente, nesta CPI - dois econontisatas discutindo assuntos

o SR. DEPUTAnO JOSIj MACHADO - Sr. Presidcn'te,ao

o SR. DEPUT"DO J051: MACHADO - Quero, antes dos

no, sempre em razão das nossas neccssidudcs c para atender

iniciativa privada - estou de pleno acordo - nuncn estatizou,

propriamente dizendo. Naquelas atividades que, efetivamente,

não tínhamos condições empres:lriais privadas para executar - G

o caso c,1ractcrístico que V.Ex::t ref~riu, do setor siderúrgico,

do setor cnergét ico, não faço J'eferênc la ao projeto atôr.lico,

porque me opus a ele aqui ntl. Câ~<lI"a; enfim. do setor de trans

portes _ c~sa chamada' estatizaç:io, no nosSo entender, nada 1"'Inlr.

foi do que a produç50'de externaI idades para. dígamos assim. a

tende~ aos próprios interesses da iniciatíva privadn, que ê a

grande beneficiária da todo esse 'esforço que se fez, pois, sa

entendemos que a nossa econoll1.ia ê intcrnac iona lrncntc abl..'rt<'t .....

privatista. é evidente que) no momento em que o Estado assume

a rcspons3bilidade de exercer uma atividttde que ri iniciativa

privada ~ãD tem condições de assumir, o foz no seu interesse,

sobretudo partindo do pressuposto de que o Estado é uma entid~

de a serviço de uma classe dominante, num de~e.rminado tempo e

num determinado espaço. Por isso mesmo, ao contrário do que V.

SaS. supuscr:1m, não tive nenhum propósito de dher que V. 5a5.

estariam compactuando com o que está aí. Apenas é a. primeira ~

portunidade em que temos, nesta Casa - com a minha presença,

c~ntriírio do' que os jovens depoentes supunham. fjquei até nui

to satisfeito com suas exposiçóQs, sobretudo pelo debate que

mantiveram com V.Ex?, que, obvi3mente sempl'e traz ·brilho. En

tendo t3l::búm que, no Brasil, nunca houve estati zação. O Gover-

entram no País, o mercadq os aloca ·na forma que bem lhe aprou_

ver. Não h5 n('nhum controle sobre esse processo, Na rcnlirladc,

desde que se iniciou o processo. a. linha foi de aprofund::l.r

permanentemente o endividamento, exceto naqueles períodos onde

surgiam problemas, pelo lado das reservas, pelo lado da expan

são da. oferta monetária etc. Esse ponto ficou sob relativo CO!!

maus agra.decime~tos finais, pedir apenas uma conclusão. V .Sas.

consideram que essa política do endividamento externo corTes_

pondeu a um projeto, a um progt'ama econômico adequàdo ã real!,

dade brasileira c aos interesses nacionais?

mo que se tinha', a partir dessa data, se desgovernou totulme!!.

te. Mas me referi aqui a uma proposição mais ampla, em termos

da política, em relação ã dívida externa. Esta realmente nunca

existiu, a não ser esses três princípios básicos.

capacidade de p:.J.gamcnto que se verificou recentemL'nte.

O SR. DEPOENTE (Paulo Nogueira Batista Júnior)

Não diria que todo esse processo foi conduzido com preocupação

de médio e longo prazos. Foi urjl processo de resposta, em dife

rentes períodos. a"condições específicas. Esse ~rocc5so foi

prejudicado por erros internos, que jú mencionamos, c,? vários

momentos, de natureza di..:.,..fere."te.

O SR. DEPUTADO JOSE ?-fl\CHADO - Pergunto se tem

como objetívo atender a um projeto, a um progrnma.

O SR. DEPOENTE (:Paul0 Nogueira Batista Júnior)

Já respondi a V.I;:':'}; não cstava inserido em pt"ogratn;l de médio

ou longo prazo. Foi um processo, em grande p:lrte, apisódico,quc

se foi desenvolvendo em diferentes subperíodos, em condições

diferentes, c mJ.rcudo. p~imciro, por erros de avalinç50 e de

política e, segundo. por lima evoluçüo extrcr.!:J.':1cnte ndvcrsn das

condições internncionais. Então J 3S nossas dificuld;ldc~ de b~

lanço de pagamentos, hoje, se devem, em parte. a uma estraté_

gia interna. falha em alguns pontos, mas também ã ocorrência de

uma succ~são de choques externos, que prejudicaram a viabilid~

de do processo. A análise equilibrada di~ que há fatores exte!.

noS; choques ex'ternos e erros internos de política, que ocorr!::,

ram simultoncamente e explic:lm, conjuntamente. o fracas~o

levar a V.S:1s., num determinado repente, dizer: "Não, n50 con-

que, efetivamente, estüo emba.sados nos fatos que justificaram

a criação desta Comissão. Achei que V.Sas. se saíram maravilh~

samente bem 'e estou inteir::.mentc de acordo com as considera~

ções apresentadas no debate que travaram com o Deputado Aníbal

, Toixeira. Mas entendia que havia necessidade de uma explicação

mais objetiv3, ma.'s concreta. :e muito comum, na área econômica.

ficar no "talvez. quem sabc, pode ser, houve uma falta de

perspectí~a., a. avaliação não foi períeita" • Então, o meu obj!::.

tivo era, justamente, tentar ver se conseguia, como advogado,

longe

ou três anos. Aí, sim, deixou de exist.ir o que h:lVia. em ter

mos 'dõ- política de endividamento externo. Quúllamos as reservas

rapidnmcntc, niio mantivemos as rOSCTV<l~ no~ níveIs adequ,1dl)s.~

Hás, 'esse era o segundo ponto da política nnterior que.. era v[

lido e defensável. dentro de determinados limites. Queimnmos r~

servas, ncamos sem proteção e permitimos uma substancial det.!:,

rioração do perfil da díVida, quo não transparecia porque as

estití$tica5 oficia.is sobro o assunto eram parciais e incomple_

3S autoridades impõem algumn5 medidas tentando frear um pouco

o influxo dc' recursos exernos. Mas s50 coisas 'temporãrias,mai5

voltadas ã qucstão da oferta ,monetária, ã questão da inflaçtio

interna etc. São coisas tópicas, momentânoas, que não nlternr.\

o perfil geral das administrações em relacuo ã dívida extcrnu.

O SR. DEPOENTE (Paula Nogueira Batista Júnior)-

rindo a determinados instrumentos de acompanh3rnento. Fiz refe

rênCia, de início, a uma gr3nde preocupação - isto transpnrece

nos discursos ofícia"is e na pr.itica. de fato dno; autoridades

governamentais no período. A gr,ande preocupação é a seguinte:

desde que o perfil da dfvida esteja sob devido controle, o pr~

cesso de endividamento pode seguir e deve aprofundar-se. Esta

é a tônica durante toda a década. As críticas <lO processo de

endlvid~meoto externo brasileIro são antigasj no início da dé

cada de 70 jn surgiram várias crrticas. E qual a resposta go

vernamental, sempre? Qual é o problema? O volume da dívida não

.. : problema. Para onde vai nito é problema, etc. O problema fu!!,

damentnl é o raís, assegurar sua capacidade de pagamento nos

anos 5,~gulntt:ls. Este ,5 o problema fundamental. Daí <1 idéia de

que :1 política de e~dividamcnto ex'terno se resume a ter o per

fil da dí1Jida sob contrcl1e. Isso é correto. Isso de fato, é o

etc. Então, endivide_se. Novamente a postura. foi de endividar

o País. As grandes estatais são boçadas, nesse período, tona!!.

do mago i tudos enormes de recursos externos, as reservas inter

nacionais voltam a crescer significativamente. E assim vai. P

um processo pcrmanentç, onde n50 há 'uma política de endividü 

mento externo. Há uma postura comum a todos os governos, . que

é: o c lpital estrangeiro ê útil, á necessario, é bom; ele deve

ser, buscado, nns magnitudes que fo'rem possLveis, Em alguns mo

mentos, ê claro, quando as reservas começam a crescer nuito,

Pcrm~ta-m" um apat:te. Pela segunda,vez, V.SI} 3nrmou que nLio

houve política de endividamento ltxt.erno. Discordo de V.SI} nes-

te ponto. Acho que é preciso distinguir muito .claramente o pe

r:i:odo que va.i até 1979 do período posterior a 1979". sob este

ponto de vista. Acredito válido dizer que tínhamos alguns ele

mentos de uma poLítica de endividamento externo bastante ra

zoável até o ano de 1979. Em primeiro lugar, houve, desde

início da década de 70, uma preocupação permanente com a admi

nistração do perfil da dívida. E, na época, até 1979, os dados

divulgados sobre o perfil da dívida externa refletiam ;'\ si tua

ção cfctiva, porque não sC:jcstimavam o valor d:l dívida signifi

cativanente c n50 estavam baseados na captação de reCurSQS jun

to a banco$ brasileiros no exterior que, por sua vez, finane!

a~sem a curto prazo. Então, acho uma injustiça c-mglobar o pcrí2.

do todo nessa afirmativa. Essa afirmativa me parece mais corr~

ta quando aplicada ao período mais recente, U,O$ últimos dois

,governamental da necessidade de estabilização, de contenção de

gastos, de preocupaçâo com o dcscqu'il íbrio externo, com odes!:.

quilíbrio interno, com a inflação, quando esta passa a ser um

pouco a retórica oficial, qual é novamente a linha? Aprofundar

li divida externa. Há abundâncin de recursos no mercado intero!

'cional, a liqUide!. está boa novamente, os custos estão baixos

consideram em relação ã dívida· externa. Mas: isso está

o SR. DEPOENTE (Paulo Roberto Davldoff Chagas

Cruz) -: Acho bastante oportuna a consideração, porque, de fa

to". 3. distinção dos dois períodos é importante. JoJas, Quando me

.refiro a política de endividamento externo, estou me referindo

ã poli'tica num 'sentido um pouco mais amplo. Não me estou refe_

cada:;: o tempo inteiro. Qual foi a linha, sempre? Os recursos .cordo, absolutamente, com nada que está aí; o que está aí foi que podia investir, onde p"'dia investir, e entregou ã iniciati
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o SR. DEPUTADO JOSS J.lACIIADO - Já que V. Ex~ fa-

nosso conterrâneo. Eu queria dizer a V.Ex~, inclusive, que eu

me tornei uma macaca-da-auditório do Presidente Juscelino. mas

10u, vai-me permitir o uso da palavra, porque vai ficar nos

A..,ais da CFI essa manifestação de tra~ordante entusiasmo pelo

ba.1ho, se nós não quiséssemos dizer' que essa política de aber

tura do Brasil ao capital internacional. aue nos levou a 100

zC"r ao capital "você va.i entrar .'lqui ,~ não ali, segundo o int~

ressa n.;Jcio~,3l", então. ar, Deput3ào, estará tudo muito bem.

Agradeço, m:l.is UDa vez, a V.S[\.. a oportunidadú que me deu para

refaz,ar o engano, e, o que é mais importante, a oportunidade

que dei a V.S~ de inserir nos anais dest3 Comissão uma hOfllena

geJ:1 personalista de alguél~\ que SCrVilj ao Presidente Kubits

chek. Eu servi a ilustres brasileiros também. e nUYI:a tive vo!!.

tnde de apoiar-me neles para defender posições,' Ao contrário,

tenho me afastado deles. porque acho mais importante meu

País e procurar lutar para. que nós nos desgarrren:os o mais de

pressa possível, nã<? importa por que processo e por que melas.

dessa subordina'ção, que. cada vez mais, nos subjuga cultural

mente, sobl'ctudo dentro da pcrspect~va deste Brasil cantado e

decantado, há pouco, pelos nossos amigos, dentro do engodo n~

cion<.11 de Brasil de futuro. Eu nito quero futuro, eu quero

realidade do Brasil. por c.je todos nós sonh.:lmos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Agradeco ao Sr. Deputado José Machado c lhe peço desculpas

cu, sem querer, cometi alguma inju~tiça. Sei que ele é Ur.'l grll.~

de ad:nirador do Juscelino Kubi tscheL Portanto, a minhol refe

rência pes~oCL.1 a Juscelino foi apenas para justificar o seu (}:;J

verno e a sua postura diante do Fundo Monetário Intcrnacions,l.

Eu queria passar a palavra, para enCl.~!"rarmos estes trab31ho5.

ao nobre relator, Deputado J3cques D'Orncl1as, que fará a úl

tima pergunta ..

nos entramos num problema: quem conduz a coconor.üa interna? O

ra, eu afirmo que quem conduz a economia interna realmente não

somos nós, brasileiros, e 5in esses banq.wiros internncionaís.

E a prova estn aí. Agora começamos a discutir que - e sabemos

disso _ já untes do golpe a nossa eocononia estava maciçrtmentc

atrc:lada aos grupos multinacionnis, às cnpresas estr~n&eiras.

Com o golpe de 1964, através de uma ditadura militar fechada,

com cilos mais ou menos ampliados de intervenção dessas fo!.

ças internacionais aqui, intername'nte. verificamos que o p~'

der estatal.dirigido pelos militares,pela tecnocracia •• No c~

so, foi batizado assim. Hoje, sabemos, as estatais estão.fu,!!

damentalmente. enxertadas de militares. Existem mais militares

dentro das estatais do que dentro d,o próprio quartel. f: uma.

verdade issO". O fato e que essas empresas estatais fazem ne

gócios, tO,mam financiamentos. invl2stirncntos. e o resultado ê

concreto. desses investimr1tos. desses financiamentos e conti.

nuam beneficiando o cap.ital multinacion,al. O capital multina

cional. se va.i lidar com o Josê da Silva, órasileiro. ou com

um Carona1 de tal que esta ocupando um cargo numa estata1. Ao

capital estrangeiro,ao capital monopolista.aos banqueiro,s. i,!!

o SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornella:s)

Sr. Presidente, antes de mais nolda, um registro. Nossa Comi'!;

são se tem comportado até de umn forma ma i5 oLj et iva, porque o

que notamos, nesta últina referência - e me pcrmit3m os C3T'OS

colegas - ê que ficou um pouco defa~ado o tema e c<.".nsou. Nas

outras rcuniõç,s - o nobre Deputado José M:lchndo, inclusivo,

presenciou, país tem participada também - limitava-se o tempo

em 5 minutos, com o Prc~idcnte p<';ldendo estender um pouco maiz,

de acordo com n importiincia do tema. :1 seu arbítrio. 11e modo

que esta era u observação que eu qu~ria fazer, p01;que senão

n,ão atingirfamos os objetivos 3. que nos propomos. Então, não

farei mais nenhuma pergunta. Quero agradecer, aqui, a partici

pação aos dois economistas e apenas fazer um registro, bem rá

pido. Eu tive o, cuidado de anota!" que o Sr. Paulo Davidoff di~

se, entre outras coisas. que a iniciativa do endividamento é

de responsubi lidado do grande capital estrangeiro, que buscav~J

em outras palavras,. em resumo. ,apli~ação onde quer que ela ,se

apresentasse. Quer dizer, " capital internacional tinha condi

cl.Jes de aplicar, dado o volume de recursos, nos países onde m!:,

lhor lhe aproU1rcsse·. Mas a seguir diz que a p<1Ttir do golpe de

1964 foi incentivada a participaçã,O, ou intcT'vençiio - diria

eu _ maciça do capital estrangeiro em nosso raís. Houve certa

sincronia entre' os dois fatos. Eu diria, apenas para contrapor

aqui, para ficar registrado nos Anais da, Comissão, quç. mais

do que uma política de endividamento. houve uma geopolítica de

endividamento, dentrO da qual o grande capital estrangeiro. m~

nopolista, 05 banqueiros internacionais, impôs, através do gol

pe militar de 1964. a sua política interna aqui. E o poder mi"",

litar no Brasil, atra.vés do Alto COr.1.ando,. tem feito apcn,as se

guir docilmente essa política. 11 uma pol.íticJ intervencionis!<l

muI tinacio!UlI. que só serve aos banqueiros estrangeiros. Aí

ou

imprcs-

20 bilhões de dóIare5 que se g035-cano projeto nacional, se

por qL,zm -temos admiração, que a nada conduzem. Deputado,

Isso ê importante que seja ressaltado para n50, dar

briel Passos, como tive a honra de ser do saudoso João ~langa-

eial de haver sido Chefe de Gabinete do saudoso Ministro Ga.-

bo" para me cassar, por causa de um debate duro que tive com

ele na Comissão, de Minas e Energia para defender um colega do

partido de V.Ex'} e meu caro conterrâneo, Deputado Marcos Tito.

"Entrei de sola" em cima do Ministt:o Shigeaki. que é um total

irncompetente, a competência dele está no sorriso, que 'não ídc!!,

titica as posições que ele assume: é biótipo do nissci que sá

identifica 11. posição brasiieira pelo fato de ter nascido

Brasil. Compreundeu? Pois bem, não fora a circunstância espe~

terpretadns. Talvez, se eu~Tives~o na Casa, fosse cassado. SE!:.

be V. ExQ- por qut:l não fui cassado no Governo Geisel? Vai cons

tar nos Anais desta Comissão. O Sr. Shigeaki Ueki "fez o dia-

beira ••. Naquele momento de crise nacional, quando se foi obr.!.

gado a exonerar o monstro sagrado da PETROBRÃS, o Sr. Geonísio

Carvalho Barroso, eu fui o pombo-correio entre o ~linistro Ga

briel Passos e o entiio Coronel Ernesto.Geisel, que havia sido

o representante das Forças Armadas no Conselho Nacional do p~

tróleo, havia sido superintendente em Cubatüo e era c';)Hsidcra

do, entre os militares da época e pela Ação Parlamentar Nacio

nalista d~ época, como um nacionalista. E foi o único dos mi li.

tares que) naquela época, deu cobc'I':;ura ao concunhado do Presi

dente Kubitschek. o saudoso Ministro Gabriel Passos, a quem ti:.
ve a honra de servir como Chefe de Gabinete, quase nos úitit.lo.s

momentos de sua vida, substi tuindo o ex_Deput:3do Celso Passos.

sou do PDS. V.ExQ- já pertenceu. 3. ~utras sigla~. Talvez poucos

Deputados da Oposição, nos meus quatro mandatos, tcnhJm feito

críticas mais contun'dentes ã política econômica. tenha.m corri

do mais riscos que eu' já corri nesta Casa, no tempo do AI -S.H~

je, cu passei até a ser um reacionário, porque todos me chama

vam de "profeta da catôstrofe", de ,subvcrsivo, de defensor de:

teses socill!izantes 0 comunizantcs hoje estão até 1:\3is, apare!,:

taram em Itaipu fossem gastos num projeto sério no Nosdeste,

isso seria mais conveniente ã realidade nacional. Então, vamos

são de certa ••• E por esta razão, Deputado, talvez por causa

disso. eu n50 tenha sido cassado, 'porque o ato de cassar é um
ato soberano, e o jus imperiJ. do homem que esta mandando: e

como tive esse relacionamento, fui excluído, COm tod:! a cert!!,

%a, por causa disso, pOIqll~oPreside,nte passou para mim, no gabi

nete, unia gravação com os debates que travei com o Hinistro

'Shigeaki Ucki, defcndendo o nosso companheiro ~rarcos Tito. En

tão, quero fazer um apelo no sentido de que não transformemos

,esta Comissão em posicionamentos pe.ssoais. porque tenho muito:,

amigos e nunca confundi ação política com amizade pessoal. E,

muitas vezes, corro o risco de perder a amizade em no!:\!: de~a,

porque prefiro ser fiel às minhas convicções, às miahas idéias

a manter um relaclonamento que me acabe por impedir de extravi!

sar o que sinto, soqret~do nesta hora g~~ve por que o Pafs a~

traves~a. Eu até aprove~'ta p rt",nidade para homenagear tam~

bém, como V.Sa.,o nlso e Pr . entt2. que já está aqui, hoje,

recolhido ao monument a ional e duer que não tenho nada de

pessoal .contra S.Exa. ~a t bêm não posso negar que essa CO!!

tinuidade entreguist o.. que o PaIs se submeteu ••• ,.E J?inguém

mais deíende o capi a1 estrangeiro do que eu, desde que ele

venha para cá correr risc.o. Capit~l para submeter a economia

do Pafs e sobretudo as camadas mais sofridas da comunidade na

cional, es~e, eu não querà, niio, Deputado. O dia que, tivenr,Ds as •

janelas escano:1.iWias, as portas abertas, mas em condições de di-

bilhões de dólares de dívida ex.terna Q 30 bilhões de dívid:! i!!,

terna, decorre de um posicionamento, que eu acredito o mais h~

.nesta, o mais sincero, talvez até por idealismo, mas quo

concreto, no ab~oluto, naquilo que chega ã carne do povo, ao

,sofrimento do povo, ã ignoyânda do povo ••• Porque não b.:lsta

quc tenhJr.tos aqui dez fábricas de automóveis, coísa que nenhum

país do mundo tem. e tenhamos cerca de 40 milhões de brasilei

ros morrendo de fone: não basta que possamos construir uma Tta

ipu, e eu fui um defensor dela, porque não conhecia a realida

de d~ nossa economia. porque tudo nos era trazido sob inform:!.

ções falsas, até hoje nós as temos, porém hoje reconheço que.

temente, avançlJdos do qua eu. Eu corri o risco, rdo fui CJ5Sn

do, mas sfio circunstâncias históricas também que convam ser i~

deixar de aproveitar certos instantes desta Comissão para ren

dermos as homenagens àquelas possoas por quem ternos ternura,

tr!essaeu não seria justo e não justificaria

va priva:la aquela área em que ela era c.ompetent'· para f:J.zê

lo. EntãO', quero só discorda.r I) - peço a.té desculpa, porque já

está adiantada n hora - tecer essa defesa do Juscelino. Ele t~

ve um programa, soube enfrentnT a adv~rs idade, pôde c enfren

tou ° Fundo Monct5rio. E, como a di:viua era apenas de um bi

1hno de dólares, que eram mais das multinacionais, ele fez

indústria autornobil!sitica, a indústria naval, mecânica pesa

da, eletromecânica, química. E, inclusive, a crítica que se

faz ao Juscelino é no sentiuo de quo ele foi o promotor do ro

doviarismo que gerou esta dependência no!osa. Eu já vi um lüni~

tro do Go,!erno fazer essa acusação. Essa não tem fundamento,

porque Juscelino pegou a PETROnr..ÁS produzindo 4.800 barris por

dia e a deixou produzindo 80 mil barris. Quer dizer, se o rit

T.lo quc Juscelino ir.lprímíu ã extraçãD de petróleo no. Brasil, de

4.800 para ao mil barris, fosse sc[:uidll. - lS vozes, em S anos

_ nós produziríamos hoje 4 milhões de barris/dia. Então o que

faltou foi continuidade nUnI:l política de descnvolvir.wnto. Que

ro dizer que é uma homenagem que faço a Juscelino Kuhit~chck,

em defesa do qual, inclusive, tive o meu mandato cassado.

o problema de eu ser ou não amigo qe Juscelino não vem ao ca

so, o que eu sou é amigo do Brasil. F.ste li um problema de com-
v _ .

portamento diante da nossa real idade. Acho q,t'e. ,ao contrar~o

do que disse, V.Ex<}-, é um p\'oblema de caráter doutrinário. Eu

entendo que. efctivi:l.nLcnta, houV'c uma abertura ampla ao capit3l

estrangeiro no Governo de Juscelino. Não estou dizendo que

contra o capital estrangeiro, não. Apends acho que devemos ter

um capital qua participe conosco, que cof'-a risco conosco,

não um capital que, além da nos submeter t'lOr completo ••• E atG

lioj e, caro Deputado, nenhuma dessas empresas têm poder de· dec.!.

550 para quem vaí vender. Um negócio foi fechado pela Vol1;~

wagen do Brns il e a Volkswagcm do. Alemanha mandou que una.

Volkswagem da América Latina, não sei de que lugar, fi~~sse a

venda. Entiio, isso é um negócio m~ito rela.tivo, é um problema

de ordem doutrinária. 1: eu não quero colocar o problema políti,

co, de identificação e de entendimento com as pessoas com aqui

lo que justifica a unida.de da nossa atuação nesta Comissão.Não,

estou aqui para cxaÍtar ninguém nem para acusar ninguém, senão

aqueles que, no meu entender, de qualquer forma, ainda que nos

deSlanchando ele certa forma, tirando-nos de um ciclo econômic.o

para outro, n50 deix31'tlm de f:7r-Jo sem comprometer ti. oconol'tla

brasileira elo fo1"ma altm:lcnte dependente ao ctlpital estrnngc!.

ro. Ninguem discute que o Presidente Kubitschek fez um progr!,

ma de metas ã semelhança dos compartimento a que me referi. Não

há um programa, nunca houve no Brasil. e desafio V. Exa. a me

provar o contrãrio. um programa econômico, uma política econ§.

mica de conteúdo global. Elas ,são estanques e sempre são feitas

em razão do cic'lo econômico qUe se atravessa no mundo. Não

privilegio deninguêm tomar esta ou aquela iniciativa. Parece V.

Exa. acnar que o homem ê que faz a'história. A história é uma

decorrência de sup~rposição de fatos, sobretudo de natureza ~

conõmica, que nos levam. eventualmente, flUm determinado tempo

e no espaço. a fazer com que uma pessoa seja a beneficiária de

uma determinada'atitude, e no curso dela vamos examinar se hi!

'toricamente, ela foi vãlida ou não.A anãlise do Governo Kubit~

chek estã muito cedo para ser feita.A anãlise de inúmeros go~

vernos q.ue aí estão também estã muito cedo para ser feita.Oque

e importante e que a nossa economia - e hoje estamos. com 100

bilhões de dólares - não hou .... e solução de continuidade.em todo

o curso dos governos que tivemos.desde a Primeira Republ ica ate

hoje, ,no que diz respeita ã política econômica.não importam os

vãrios ciclos econômicos em que estávamos,se foi no periodopr!t

datõrio de exportação de materias-primas, não importa a evolu

ção do cap'italismo,se partimos para as multinacionau.que paÊ.,

saram 11 achar mais conveniente transformar as riquezils nos prE.

prios pulses do que nas suas origens.Isso ê uma evo]ução da sua

economia. e o homem ê apenas uma conseqUência desse desdobr(lm~

,to. Ninguém está' negando o pap~l histórico. em momento algumn..!!.

Quei o papel histórico do Presidente Juscelino Kubitschel(. Mas
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Tem a palavra V. Ex<:l, pela ordem.

Passa-se ã leitura do expediente.

la ordem, Sr .. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

trazidos a esta CPI por algumas figuras import01ntes Jno

gestionar junto ao governo suíço nos termos dos depoimen-

tos

attlais que estamos vivendo, tanto no plano in'terno no

plano exferno •• Eu diria que, na análise retrospectiva, após

um ano do terremoto financeiro que se abateu sobre o I:lundo; a

partir da dêbâcle mexicana, talvez seja correto afirmar que

muito pouco foi feito do ponto de vista institucional, a ní

vel inicrnac ional, :t fim de criar um quadro que conduza a uma

soluçiio equilibrada parfl a crise que estamos vivendo.' Numa a

nálise desses últimos 12 meses, uma primeira conclusão impor

. tnnte a que poderíamos chegar é a. de que a própria ati tudo i!!.

sl!gura e, num certo sentido, desor~enada e descoordcnada ,pri!!

cipalmentc do~ países indU!;trializados, contribuiu 'Para que

o custo do processo de ajustnmente a que estão subme'tidos pr~

ralll referi dos?

um pouco distraído - iríamos solicita.r do Governo brasilei-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Só os que foram objeto desta investigação.

. (Apartcante não identificado) :.... Obrigado.

O SR. PRE.SIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Ém votação. Os Srs. Deputados que es.tiverem de acordo, perma

ncçnm como se acham. (Pausa). Aprovada.

(Intervenção inaudívcl - Fora do microfone)

ro~ ••

o Sr. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtndo) 

Posso esclarecer a V. Ex~, ma.s foi objeto de aprovação o se

guinte: a CP! solicitarâ ao Governo brasileiro que gestione

junto ao governo suíço, no sentido de· informar a esta CP! so

bre depôsi tos dos chamados nas contas numeradas, azul, nos

bancos suíços. Srs. Deput~dos temos a honra de receber nesta

Comissão o Prof••.Carlos Geraldo Langoni, detentor, como ho

mem público, de muitas qualificações e figura altamente pres

tigiada no meio universitârio -e nos meios financeirOS brasile~

ros. Exerceu, como tpdo~ s;!bem, ,altas funções na. República

c) como esperamos, prestari inestimáveis contribuições a este

nosso trabalho, nesse enconiro J uma vez que participou. na i!!.

timidade, dos atos do Governo no que' diz respeito ao acordo

FUI-Brasil e, como e,,"-Presidente do Banco ContraI, também co

nhece de perto muito do que estamos querendo saber. S.S~ é

PhD 'em Economia, pela Universidad~ de Chic:tgo, autor de vá-

rios livros, entre eles UFontes de Crescimfrnto Econômico do

Brasil"; professor de pós-graduação -da FundaçãC? Getúlio Var

gas e ex-Presiden'te do Banco Central. Sr. Depoente J os nos

sos trab~lhos se disciplina.m por duas legislações: uma :1utõn~

ma, que diz de perto aos trabalhos da Conissão P3rlamcntar de

.Inquérito e uma outra, que a subsidia, que é o Código Penal

e o Código de Processo Penal da República. Os nossoS deI1ocn

~es, .ao iní,ci,? de seu depoimento J p.restam o compromisso • de

dizer, dizer ti. verda.de, sob a.s pena:; da lei. Por isso, solici

to aos Srs. presan'tes que se levantem J juntamente com o de

poente, para asistirem a~ seu compromisso .

'0 SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Pro-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O problema dos nomes está referido nos depoimentos.

(Apartcante não identificado) - Só os que fo-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alenc<i.r Furtado) -

rã inquirido pelos Srs. Deputados da. CPI.

O SR. DEPOENTE( Carlos Geraldo Langoni) - Mui-

Tem V.S'1 a palavra para uma exposição inicial, após o que se-

sentido de informar-nos quanto aos depósitos referidos na in

vestigação aqui pelos ·depoentes.

(Aparteante não identificado) - Mas e os no-

mes, porque nio é possível solicitar depósitos sem informar

nome!i?

to obrigado, ilus.tre Presidente desta CPI, Deputado Alencar

'Furtado J Deputado Sebastião Nery, demais Srs. Deputados, Srs.

representantes da imprensa, minhas senhoras e meus senhores,

acredito que seja extremamente útil, na minha ,exposição - e

eu procurarei resumi-lha da fOTma ma.is obj.etiva possível

procurar dar uma visão do que foi e tem sido a crise mundial,

a crise internacional', especialmente nos últimos 12 meses,pr~

qJrat" dar o meu testemunho e a minha. visão do que poderia ser

: um c:uninho ou uma rota para a sua superação dos problemas

meto, sob palavra de honra, dizer fi. verdade- do que souber

. me for ·perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

a fim de saber da.

informo-lhe que 'temos necessidade também de nes-Broissi~

. tões junto ao Sr. Jacques de Broissaia,

ro íaz.er uma proposição ã Comissão,. para ser discutida após

o depoimento, mas desde já desejo apresento-la. Diante dos

depoimentos do CeIo Raimundo Saraiva Martins, que confirnlou

a existência do informe que fez ao Ministério do Exército;

'diante do depoimento do Cel. Dickson' Grael, que expôs o con-

teúdo daquele informe, de que pairam. dúvidas sobre a culpabl:.

iidadc ou inocên~ia das pessoas envolvidas; dada a necessid,!

de de averiguarmos inteiramente este problema, te~do o CeIo

Dickson Grael informado que em converSa com o Embaixador da

Suíça - o Governo suíço ~ ~~ gove,rno ético - para qualquer

esclarecimento que o Governo brasileiro desejasse o governo.

suíço poderia fornecer a respei'to de eventuais contas na Sul

ça; solicito que seja sugerido ao Governa brasileiro - acre

dito até que deveria .ser uma iniciativa do Ministro do Pla.n~

jamento - no sentido de provar a sua inocência, que fossem

solicitadas informações ao Governo suíço com respeito às pe~

soas envolvidas naquele episódio, para que não pairem quaIs

quer dúvidas sobre o a.ssunto. Em segundo luga.r J em vista de

que, principalmente, foi o depoimento do Sr. Jacques de Broi~

si~ Di:retor do ~e de Crédit Commercial de Fnmce ~ que

resultou naqueles informes; em vistjl'J também, de que J acrcd.!:.

:io, pessoa estrangeira não poderia legalmente ser convocada.

pelo menos obrigntoriamente J mas dada a gravidade do que foi

exposto aq:ri" c0t:\sult:tria o Presidente da CP I. sobre a possi

bilidade de enviar um ofício ao Sr. Jaques Broissia, '. rela

tando tudo o que aqui foi exposto e.a import5ncia que teria

o seu testemunho pessoal., se ele se disporia ti enviar um dE.

poinwnto por escrito a esta Comissão, no sentido de esclare

cer o assunto. Os jornais, a imprensa em geral, mesmo esta

o SR. DEPUTADO EDUARDO ~fJ\TARJ\ZZO SUPLICY - QU~

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

.A Presidência fa~ questão de responder a v. Ex~, dizendo

seguinte: no que diz respei'to aos interesses des'ta. CPI de

gestionar junto ao Diretor do banco francês, Jacques de

CPI, sabem o que ele disse, mas seria importante que ele

próprio enviasse o seu depoimento, ainda que apena.s no senti

do de um convite a uma pessoa estrangeira. Eram estas as prE..

posições.

(LEITURA DO EXPEDIENTE).

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUflLICY - Pa-

ta investigação utilizarmos de certa estr:ttégia, sobretudo

quando o inquerido ou o solicitado não está sujeito ã legis

lação bra.sileir~. Esclareço a V. Ex! que estão ocorrendo ge.!.

rfl lida e aprovada, sem restrições. a ata da

. reunião anterior}.

je o depoimento do Sr. Carlos Gera.ldo Langoni, ex-Presiden

'te do Banco Central. Antes, porém J a Sra. Secretária proced!:.

rã ã leitura da ata da reunião anterior.

o SR. PRESIDENTE (Depu.tado Alencar Furtado) -

sua aquiescência de prestar os informes que esta Comissão n.!:.

cessita para bem esclarecer a sua investigação. No que diz

respeito ao outro item da sua questão de ordem, de solicitai:.

mos informaçõas junto ao Gov~rno suíço acerca. das contas re

feridas aqui por depoentes, a Presidência entende, primeiro,

que o ,Cel. Dickson Grael nos informou é que o Cc!. Sa~'aiva

lhe dissera que o governo suíço pode'ria, gestionado pelo Go

verno brasileiro, atender-lhe, inclusive informar-lhe acorca

, dos depósitos da Sui"ça. A Comissão poderia fazer uma tentavi

va no sentido de pedir esses informes, maS em caráter precá

rio, um:'l. vez. que.;:·d""e~·-ceita forma, essa investigação .da dívi

da brasileira interna e externa e do acordo FNI-Brasil, pro-

. pósitos da CPI, dizem respeito também c muito de perto, aos

interesses do próprio Governo brasileiro. Bntno, não vejo

muita viabilidade de o Governo brasileiro solicit.lr tais in-;
:formes. Mas submeto a questão de· ordellt de V. Ex' ã delibe-

.ção dQ, CPI) no sentido de solicitarllos ao Governo brasileiro

esta providência. Submeto ã vota,ç,ão a proposição do nobre

Deputado. Tem a palavra V. Ex".

(Aparteante não identificado) - Sr. Presiden-

te') pelo· que ent~.ndi - perdoe-me ~e ~stou enganado,mas estive

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

. Ha.vendo número legal,' declaro abertos os tTabalhos desta re,!!

~lião da Comissão Parlamentar de Inqu~rito des'tinada â inves

tigar a dívida brasileira e o acordo FMI/Brasil.Ouvircmos h~

11' REUNIÃO, REALIZADA EM 27-9-83
Depoente: CARLOS GERALDO LANGONI

Ex.-Presidente do Banco Central do Brasil

ternaci'Onais interessam que o fluxo dos seus negócios.dos seus

investimentos seja continuamente desenvolvido. Pouco lhes i!!!,

porta se vai ser com o empresãrio nacional ou se vai ser com

uma estat<Jl: o importante ê que esse fluxo,naturalmen.te,conti.

nue e scjü,evidentemente,bem conduzido do ponto de vista dos

interesses da grande empresa,do ponto de vista dos interesses

do grande banqueiro internac:ionnl.Ora,agora com essa situação

de necessid,\d~ de o capital internaciontll desenvolver pesquisas:

a instrumentülízação de artefatos: militares que destruiriam P2.

pulações inteiras, temos aí uma série de projetos dos banquei

ros intel'nacional: c o ônibus espacial,são as nrmas de microo~

das, raios laser, enfim, uma infinidade de armas caríssimas que

servem para respaldõr uma pol'ítica hegemônica. a nível intern!

cionnl.Então.o que ê que eles füzelll?Eles: submetel11 as nações do
Terceiro !-fundo - aí está incluído o nosso País - a um:!. polít"i-

ca draconiana de usurpação, de .saque de recurs'os desses paí

ses. Nosso País estlÍ sendo penalizado por isto, para sustentar

uma política nrmnr.l.entsita, que visa n domínar o Planeta. 11 c.!.::,

ro que os banqu.ciros in't12rnacionais - e eu cito os banqueiros

norte-americanos, que são os princlpais - é que definem

política, aqui, internamente. Agora; o que elf:'s estão queren

do, fundamentalmente, â dcsnaci~nalizar as empresas estatais.O

que eles querem ê penetrar. E falnm em ~rivati:.ação. que é a

desn,1cionalizaçno das empresas estatais. O que nós queremos rE.

almente é a moraliz'açfu .in.!> estatais. !! diferente. O que quere

mos ê 3 conduç.io das estatais através de um processo de demo

cratização das empresas estatais, mudando as'equipes dirigen

tes des~.·\s empresas. :e disso que precisamos, e não em dcsnacio~

nalizar as estatais,cntragã-las ao capital estrangeiro monopo

lista internacional. Para abreviar - porque o Sr. Pa.ulo Davi

doff deverá pegar o avião às dezesseis horas - apenas um regi~

tro: existe uma política deliberndn ..•

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anfbal..Tcixcira)

Vou intcrrromper o Deputado Jacqucz D'Orncl1as, e pedir 'licen

ça flra liberar um dos dt'pocntc5.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS --: Vou encer

rar. n só o registro de que há u':l int['rc$SC mul~inaclonal de

dominação dos países do Terceiro Mundo, principalmente o nosso,

que objetiva a perpetuaç{io de uma políti~n decadente. E

crise do capitalismo internacional não .é uma crise cíclica, é

uma crise final, porque os grandc5 Varses industrializados

~a'p:no., Europa Ocidental. Eãtados Unidos - estão produzindo

muito, e a pol1tica de acumulação de bens tem que ter me!,

cado. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por isto. Produz-se

demais, e preciso çonquhtar mercados. Na briga por mercados

sai a guerra. Então, a terceira guerra mundiu.l ê um dos obj§.

tiV05 do capitalismo. Querem fazer guerras localizadas, quE.

rem fazer guerras para vender armas. Então, des~nvolve-se i.!!

düstiras de armamentos, par~ isto também. Acontece que a Te.!:

ceira Guerra mundial, sendo nuclear, l"xterminarã a população

do Pl~neta. Não há mistério nenhum nessa história. O resto e
casulsmo. Se começarmos a ~xaminasr aqui cada caso, serã cas.!:!.

lsmo, claro, Pl?rque não globalizamos os interesses geopolíti

cos, do grande capital ~ultinacional na questão. Este e apenas

um registro. Agradeço aos economistas e ao Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Anibal Teixeira)

Depois ,das brilhilntes palavras do Deputado Jacques D'Ornellas

desejo agradecer a pr:esença dos economistas Paulo Davidoff e

Paulo Naguci~a Batista, ~izendo que efetivilmente deram uma co.!!

tr:ibuição valiosa aos trabalhos da Comissão. Enfocando tanto

a parte histórica da d1"vida quanto as possibilidades df' sol.!!,

cionar o impasse, deram uma demonstração de que esta nova g~

'ração tell! consciência das suas responsabilidades e, mais do

que isto, competência para assumir riscos visando a, no futu

~o, conduzir o Brasil a dias melhores. Convoco a prõxima re.!!,

~ião para o dia vinte, e set: de setembro, terça-feira, às no

fk horas, quando tomaremos o depoimento do ex- Presidente do

. Banco Central do Brasil. Estã encerrada a sessão.
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Referi-me, inicialmente, ao veto, ao aumento de capital do

Fundo Monetário em Toronto, quando a crise já se desenhava de

pIos clêros que,. caracterizam essa descoordenação e que, certa

mente, dificultaram tremendamente o processo de ajustamento.

países industrializados e dos p~incipais bancos centrais foi

muitas vezes tímida e descordenada. Citaria aqui alguns exem-

processo de empréstimos negociados teve de ser substituLo por

um processo de empréstimos de mer~ado, por um processo penoso

çõo mais sus.ve da crise de liquidcz. e as suas posturas inter

nns quo ainda continuam excessivamente dor,máticas. Diria que

ô o conílit'o entre a su~ tentativa inovadora externa e a sua

teologia interna. Chamaria a atençiio para alguns pontos fund!!.

mentais: o primeiro é que existe um conflito claro entre

próprio diagnóstico que o Fundo Monetário Intern~cional faz

hoje da crise internacional, ou seja, um diagnóstico acerca

tico internaci0I!al poderia subsistir sem estes mecanismos de

:redesconto que suprem liquidez num período transitório, quan

ao há, como disse, variações não previstas no fluxo de caixa.

Pois bem, até hoje aindoQ. ~ão temos, a nível internacional, um

mecOilnismo semelhante a estes rcdescontos de liquidez, e a in!:,

xistência desses mecanismos faz com que qualquer fator exóge

no, qualquer fator externo que afete o fluxo de recursos ex

ternos, o fluxo de ~aixa, o fluxo d.e liquidez dos pàíses,pri!!

cipalmente os Paísos em desenvolvimento, provoque quase que

de imediato uma crise de liquidez e lo~e a uma situação deso!.

denada até mesmo para aqueles Países que procuram buscar ace!

nista por vários bancos celttrais numa situação que, como eu

disse, não havia mais forps de mercado, ou não havia ~ mais

f.orças de mercado funcionando. Tivemos essa experi~ncia cla-

'ra no caso brasileiro. Era necessária um:l ação de persuaSão,

uma ação de ,pressão direta sobre os bancos internacionais, p.!

~ra que mantivessem um nível m!nimo de depósitos nas agências

dos bancos brasileiros no exterior. Não era possível esperar

que uma' simples reação natural e espontânea de mercado pudes

se levar a uma recomposição desses depósitos. A obtenção des

se objotivo exigiu grande esforço e os resultados, cíetiva

me~tc, ficaram aquém ~aquilo que seria desejável. Em grande

parte isso Sé deu, como cu disse, devido il uma falta de arti

culnção, ,8 uma falta de maior coordenação, a uma visão mais

harmônica' "dos principais Bancos Centrais dos Países descnvol

'vidas em relaç.io ã profundidade' e a natureza da criSe. Um ou

tro exemplo clássico e claro desses problemas diz respeito a
falt<l de mecanismos institucionais adequados para suprir li

quidez de curtíssimo prazo. Ora, todos sabemos que o Sistema

Financeiro Nacional funcionam com grandes. flutuações no. seu

comportamento de caixa_ flutuações muitas vezes imprevisíveis

devido ã dificulda.de de antecipar Te'ti'rada de depósitos num

certo momento e no tempo. S por isso que existem os mecani!,

mos clássicos de redesconto. Nenhum sistema financeiro domés-

so a novas fontes institucionais de recursos como o TIanco Mu!!

dial, o· BID e o próprio Fundo Monetario Internacional. Nesta

última crise houve uma tentativa por parte do Banco de Compe!!.

sações Internacionais, famoso BIS,' de substituir. ou de suprir

. este mecanismo institucional de redesconto d9 liquidez.. Has,

certamente. esta não é a função do Banco de Compl.~nsüçõcs In

ternacionni~, ele não tem nem mesmo a basa Icg31 para, como Q.

gilidade,' fornecer estes recursos de curtíssimos prnzos que

seriam indispensáveis, diria mesmo, imprescindíveis, para uma

soluç.ão ma.i~ ordenatla e .de menor custo para a crif,e interna

cional. Outro aspecto visível em termos de qU3dro in~titucio

nal, que dificultou e dificult3 o proces~o de correçno, o pl'~

cesso de ajustamento ou de solução da crise, s50 as linita..

ções legais que praticamente p,ro.íb'em ou dificultam a conce!

são de empréstimo de médio e longo prazo por parte de Países

desenvolvidos para outros Países. 'Pouquíssimos Países, hoje,

têm condições de fornecer empré~timos em moeda, emprástir:los

• que não estejam' vinculados a importaçõo;; de prazo longo. Nem

mesmo os Estados Unidos, onde existe um fundo de estabiliza

·ção, têm condições de fornecer recursos de médio e longo pra

zo. Cor,lo V. ExÔ!s sabem, os. recursos desse fundo de estabiliz.!!,

ção do governo americano são de curtíssimos prazos, não podem

ultrapassar um ano, muitas vozes apenas 30, 60 ou 90 dias e,

certamente, esses recursos não são sufic ientes nem adequados

para conviver com uma situação de desequilíbrio tipicamente

estrutural como é, sem dúvida alguma, a raiz. da crise internE:.

cional q1.:'e, estamos vivendo. Nesse quadro institucional ainda

inacabado, diri'a ainda por desenhar após um ano ,de crise, va

le a pena analisar com mais detalhe o papel 3. ser dc::;empcnha

do pelo Fundo ~10netârio Internacional. Diria quo existe - fi

cou basJ.:nnto cvidencindo nestes últimos 12 meses - um confli

to básico entre a tentativa do Fundo Monetário de adotar uma

postura ino~ador3, uma posturn de coordenação, de 3rticuloçiio

e de pressão sobre os bancos internacjonais, a fim de assegu

rar um fluxo, mínimo de recursos necessários para uma tr3nsi-

dos

não

de empréstimos negociados. Dur~nte esse perLodo a ação

sou a ser um conceito continental, quer dizer, o risco

exemplo, 3. bancos centrais. Ora, muitas dessas 3gências, om

meio a uma crise que levou a uma virtual paralisação dos

préstimos' para todos os parses em, desenvolvimonto, já que

concei to de risco deixou de ser um conceito país a país e pa;:

era México nem Brasil nem Argentina, o risco era a América L!!.

tina, depois o risco era a Europa Oriental, era África e, fi

~nBlmonte, passamos a ter um conceito de riscos o mais nbran-

gente, quer dizer, países em desenvolvimento c,om elevado nL

vel de endividnmcnto,.-o que, p~aticamcnte, excluiu todos

pa!ses em desenvolvimento de acesso ao mercado financeiro in

ternacional •• ~ Pois bem, no meio dessa crise de liquidez,

quando' eram ma.í,s necessárias a inovação e a fle::dbi1idade,o~

'sc~V'amos várias agência reguladoras tornando ainda mais infl!,

xiveis e mais rígidas as regras para a concessão de emprésti

mos exte.rnos. Outro aspecto contraditório na nU tudo dos paí

ses d\:!senvolvidos é a adoção de uma post,ura não intervencio-

por esses bancos multilaterais. Mas esses brmcos não dispunham,

e ainà<l não dispõem) de capacidade de empréstimos, devido

limitação da sua base de capital. Outro aspecto extremamente

complexo da situação foi n atitude das agência regul3doras.

Em muitos parses, como V. Exª,s. sabem. existom agências que

·regulam o comportamento dos empréstimos e os fiscalizam, que

não são, necessariamen,tc, aS mesmas instituições ligadas, por'

forma intensa. Não havia nom a disposição para o aumento de

capital do Fundo. Referi-me, também, ã restrição ao aumento

de capital das organ'izações multilaterais, que, evidentemente,

teriam de passar a desempenhar um p,apel importante na substi

tiuição de fontes de recursos de longo prazo do setor privado

de mercado começaram a ser substituídos por empréstimos nago

dados, num processo difícil, complexo de negociação, um pro

casso novo, desconhecido totalmente, pai sn50 havia nenhuma

experiência anterior na história econômica mundíal já, que,

na décadn de 50 ou 60, quando houve algum processo de renego

ciação de 'dLvida, esse processo era pr3ticumentc bilateral. A

característica nova desse processo de renegociação,·a partir

de 1982, é que é um processo complexo, porque envolve um núm~

ro enorme de bancos intern.'lcionals o a p3Tcela de empréstimos

de governo 3. governo é, na realidadc., relativamente modesta

-do total. O ponto fundamental, analisando a crise já agora n.!!

ma perspectiva histórica de um ano, é de que, evidentementc,

existe uma co-responsabilidade nesse processo de endividamen

to. Não existe endividamento excessivo se não houver, simult,!

neamente, empréstimos em excesso,' Há, portanto, uma co-respo.!!,

sabilidade d? s.istema financ.::iro internacional nesse processo

de endividamento. Não foraro apenas os p3.LSeS em desenvolvimc.!!.

to que, em função de políticas voltadas muitas delas a acele

rar o ritmo de investimento interno além da suá capacidade de

poupança doméstica, os únicos responsávei~ pelo pro~esso de

endivid<lmento. Há, como eu disse_ uma. simetria" quer di7.eT,

endivi'damento em. excesso tem como con~rapartida, nece-ssaria

mente, empréstimos em excesso. E é, esse, talvez, u~ dos aspe.!:,

tos fundamentais para podermos traç:tr uma estratégia que

presente de fato uma solução de caráter mais permanente

mais estável para a crise dos países em desenvolvimento,

trc os quais o Brasil está profundamente envolvido. Outro as

pecto fundamental di ... respeito ã visão inicial de que poderia

haver uma reação natural ou espontânea do mercado em relação

ao esforço de ajustamento. Ora, o :Srasil deu os primeiros pa~

'sos. Na realidade, ao, cóntrário do f.féxico, já vinha num esfo!,

ço grande de redução do ritmo de cndividamonto. dt' redução da

necessida.~c de captação de recursos externos, polo menos des

de 19B1. Já estávamos num processo de franca redução do rit

'mo de crescimento. Já em outubro o Brasil apresentava um pro

grama espontilneo de roduçâo de seu déficit em conta-corrente.

Mas, apnsar de todas essas medidas, a rençao do mercado foi

pnlticnmente inexistente c _ como eu disse anteriormente,

perdas substanciais em termos de renda per capita. Uma outra

conclusão importante é a de que o sistema financeiro .intern!

cional ainda não ar~ou com a' sua parcela dos custos desse pr.!:

cesso de ajustaJll,énto. Há, por parte dos bancos. internacionais,

a, expectativa e o risco de pesadas perdas de capitais. Mas a

verdado é que elll termos de rentabilidade - principalmente os

de 'r'ont<lbilídadc de suas atividl'ldes externas - esse nívC!l de

rentabilidade e de lucratividade ainda continua relativa~ente

elevado e foi pouco alterad'o ao longo desses últimos 12

ses em que se intensificou UIl processo de renegociação ou um

processo de emprnstimos negociados. Gost<trL3., desde já, de í!

zer uma" qualificaçno importante. No ~nício da crise, logo

pós a falência do ~lêxico, havia uma interpretação muito co

mum entre os pafscs desenvolvidos de que, na realidade, a re2.

,ponsabilidadc maior por esse processo de crise internacional

de liquide~ e~a dos países em desenvolvimento. A visão era

muito simples: esses parses utilizaram de forma cxcõ·ssiva o

.c,rédito externo, nem sempre aplicaram esses recursos de forma

eficiente em termos de prioridndcs de inventimentos, princi

palmente prioridades sociais - em alguns países esses recur-",

sos foram gast'os em consumo e não em invcstír.tentos - e, por

tanto _ todo o 'processo de correção desse desequilíbrio deve

ria recair, de forma desproporcional" sobre esses países _ ou

sejA, os países em desenvolvimen"to teriam de arcar com um prE!,

ces'so rápido de redução da dependência de reCursos externos. S

muito sintomático, verificar que na reunião do Fundo Monetário

Internacional, n~ ano passado, em Toronto, a po~ição 'dos paí

ses desenvolvidos foi absolutamente passiva em relação a cri

se que se desenhavtl. Houve, inclu,sive, uma posição contrá

ria a um simples aumento de capital do Fl>lI e enormes resistê!!,

cias para o aumento da base de capital de bancos multílate

'rais, como é o caso do Banco Interamericano de Desenvolyimen

to e o Banco Mundial . .A visão, naqu,:,le momento, el"a de que,

num certo sentido, o mercado iria 3utocorrigir-se natur31men

te a partir do momanto em que os países em desonvolvimnnto a

dotasscmpolíticas de austeridade, procurassem reduzir os seus

gastos e investimentos, essa atitude, por si só, daria um si

nal e o processo de funcionamento do mercado 'voltaria a ocor

rer do foz:ma espontânea. Os fatos seguintes provaram de m3nei:,

ra dramática, o erro dessa visão, o nrro dessa interpretação.

Já na semana suhsequentc li reunião do Fundo. e ate mesmo em

função dessa posição passiva dos principais pa!ses industria

li2;ados, P!1fses desenvolvidos, o que assistimos foi a uma

virtunl paralisação dos mercados financeiros internacionais.

Para V. Ex\ls. terem uma idéia, o B~asil, no primeiro semes

tre de 82, apesar d3 Guerra d3S l<1alvinas, apesar da crise po

lonesa, vinha tomando empréstimos a um ritmo de cerca de 1,5

biihOcs de dólares no mercado financeiro intcrnncional, som

chegar ã uma conclusão bastante objetiva e clara de que

custo desse proces'so de ajustamento está recaindo de forma

desproporcional sobre os países em desenvolvimento. Todos es

ses países em desenvolvimento, com ou sem acordo com o Fundo

Monetário Intern~ç:ion~l, entraram num processo recessivo

·alguns já vinham num proceso recessivo há pelo menos dois

anos - e esse processo recessivo tem-se caracterizado por

qualquer dificuldade de acesso. Esses empréstimos se process!,

vam normalme~tc quer pelo setor privado_ quer pelo sotor pú

blico. De repente, do dia para.a noite, há uma paralisação

nos mercados financeiros para o Brasil, paralisação tão rápi

da que é difrcil de explicar, de maneira absolutamente racio

nai, como, do d.b para a noit.e, o conceito de risco brasilei

'1'0 pudasse ser alterado de forma tão dramática. A nossa capt.!

ção em mercado praticamente desapareceu. Era como se uma gra!!

de empresa, por mais bem' administrada que fosse de repente

perdesse o acesso às suas fontes de capital de giro. e uma si

tuação dramática pela sua ';apidez, pela sua intensidade, sit,!;!

ação que carncte:dzou uma paralisação de mercado finlmceiro

intcrnaciona.l que não era transitóri3.' que não paderia ser 5!:!

perada apenas por uma atitude de esforço de ajustamento por

pa~te dos países em desenvolvimento. Pelo contrário, o que

sentimos 'ao longo dos meses seguintes foi q~c esse mercado

foi cada vez mais fechando, foi cada vcz mais paralisando e,

praticamente, a partir de outubro e novembro, os empréstimos

ticamentc todos os países em desenvolvimento tenha sido mui-

to mais elevado do que precisaria ser. A verdade- F ~lUc, se

analisarmos esses últimos 12 meses de intensa crise, vamos
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xistentcs.

tensão des~a crise, uma visão, como di5sc, quase ingénu~ da

o SR. PRES.IDENTE (Deputado Fernando Santana) -

Diria que essa insensibilidade, que denota no meu p0n...to de

vista uma falta de compreensão acerCa da profundídnde e cx-

muitoo Docl·eto-lei n9 2.045. Já que V. 5lJ- participou por

que poderia haver espontnneametne uma rccupl~raç5o do mercndo

ou no merc<.ldo fimmceiro internacional, virtualmente nno exi~

te mais para países em desenvolvimento. Isso reflete, no meu

ponto de vista, uma visão mIope, tímida, inadequada c, certa

mente, esse comentário do Secretário do Tesouro ameTicano

uma expressão dessa interpratação, como eu disse, míope e in~

dequada ã crise mundial. A verdade é que estamos, como eu di~

sé, num processo..em que há co-responsabi lidade de todos. N30

€i possível atribur-la apenas aos países em desenvolvimento • .§.

videntemente, cometemos nossos erros. Temos de admitir que v~

rios países em desenvoIvíme~to, inclusive o próp~io Brasil,d!;!

ranto algum tempo, certamente 5C excederam ne<;se processo de

endividamento externo, não há dúvida algUMa. Temos de reconh~

cer, também, a nossa. parcela de responsabilidade no dcsequilI

brio global, mas a pa·rcela de responsabilidade dos países de

senvolvidos c dos bancos internacionais é igualmcnte ir.lporta!!

te. Ora, a questão dos juros hoje é,vital, os juros extarnos

flutuam atualcH:mte em função exclusivamente da política dor.té,ê.

o SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - 5r. Depoente,

nas negociações d~ que V. S:} participou com o Fundo Monetário

Internacional, q~ld5 as cOlldiçõe~ implícitas ou explícitas

até hoje não divulgadas?

te, na medida em que essas informações não chega.rem a. tempo,

reiterar a minha proposta no momento oportuno.

Acho que V. Ex'} deliberou exatamente certo. Descu1pe-T!l~,

teria dado o palavra, inicialmente, ao nosso Relator, mas co

meti um erro, porque o Presidente retirou-se jU5tamcnte por

que tem necessidüde de argUir em primeiro lugar. Nesse caso,

concedo a. palavra ao Deputado Alencar Furtado.

tica dos Estados Unidos. Quer dizer, basta uma decisão inter

na de política nonet:iria americana para a taxa de juros int€'[

nacionaQ. flutuar, flutuação essa que causa danos a todo mun

do, inclusive aos países europeus. V•• Ex'!- deve se rccord<1r da

reunião do ano passado dos chefes dos príncipuis p~rscs indu~

tTializ-aJo$, da enorme pressão c reação contra essa polltica

de elevaçno de taxa de juros internacionais, que ústava cau

sando, efe.-tivamente, um enorme custo econômico panl todos os

países. Ora, esse custo para os países em desenvolvimento é

despropor(':i.o~al: uma ílutu3Ção na taxa de juros Intornacional,

como cu disse, inviabíli:w os esquemas de renagacincão já ú_

o SR. DEPUTADO ALE~~CAR FURTADO _ Muito obriga

do, ST. Presidente. Sr. Depoenta, o Secretario do Tesouro Am~

ricnno ameaçou o Brasil se o Congresso Nacional não aprovasse

tempo das negoc iações, sobretudo do acordo Fl,{f -Bras i 1, pcrgu!!,

to se, no decorrer dasses entendimentos, dessas con ....t.~rs.:lçõcs,

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Muito.

obrigado, ilustrt' Deputado Alencar Furtado. Diria, em primei

ro lugar, que para mim as declarações do .Secretário do Tesou

ro americano são, no mínimo surpreendantes. Pelo menos duran

te o período em que participei desse processo de negociação,

de discussão, em momento algum senti ou observei atitudes de~

sa natureza por parte do governo americano. Evidentemente ,nas

··discussões sobre o programa de ajustamento brasileiro a'ques

t:ão salarial era sempre veiculada. Havia uma preocupação mui

to grande do própritt Governo brasileiro de encontrar uma fór

mula, urna ~olução para a questão salarial que pudesse atender

ao objetíva de redul.ir a inflação e, simultaneamente, e$tim~

lar as condições de emprego J ou seja, reduzir o desemprego.

"Ias imposições, um processo de coerçiio ou de ameaça, pelo me

nos enquanto estive no Governo, sinceramente nunca pude obser

va1"~ Gostaria, entretanto, de dizer que na minha c-xposiç50 t~

quei de leve num ponto ,que talvez a pergunta de V.Ex~. m(': pc!,

mita detalhar um pouco mais: a insensibilidade dos países em

desenvolvimento com relação ã crise financeira internacional.

os representantes do Governo brasileiro T'cceherum ameaças, i!!

timidações, coaçiio direta ou indiretamente, enfim, qualquer

tipo de constrangimento. Pode V. Sa. esclarecer tambêm qual

'o juízo que faz acerca das declo!ações do Secretario do Teso.!:!.

ro americano?

queria prestar n V.Ex/).

o SR. PRESIDENTE (Deputado FC,Tnando Santana) 

Creio que os esclarecimentos prestados pelo Deputado Alencar

Furtado mostram que parece que ,~s autoridades estão intercss.:!.

das em remeter as informações solicitndas. Nesse caso, suhme-

o SR. PRESrDE~TE (Deputado Fernando Santana) 

Para um esclarecimento, dou a palavra ao Deputado Presidente

Alencar Furtado.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADC - Tem razão

Deputado Aldo Arantes em preocupar-se com o atual atendll11en'to

das diligências solicitadas ou procedidas. Mas tenho o dever

de comunicar ã CPI que a Presidência. do Banco Central, por

posta do Deputado Aldo Arllnte$ imediatamente.

dos empréstimús globnis será originária de fontes não priva

das, o que evidencia a vulnerabilidade c ainda a difiCUldade

de encontro de uma solução mais permanente para o pr~cesso de

rcncgoci3çao de. nossa dívida. Díri3 que, de forma geral, são

estns as minhas observações. Deixaria mais tempo agora Srs.

Dcputnu05, como foi, aliás, n so1i~itüç50 do Sr. Presidem-o

te, para que pudéssemos, então, debater, e eu aprofundar-me

em vários desses pontos. Necessariamente, tive de manter-me

em um nível de maior generalidade. Muito obrigado.

b SR. PRESIDENTE (Deputado Alcencnr Furtado) -

Pela ordem, tcm V. Ex~ a palavra.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

desde o dia 23 de agosto de 1983 esta, CPI fez uma sério de p!.

didos ã SEPLAN, ao l-linistcrio da Fazenda, ao Banco Central e

até agora não houve nenhum atendimento a esta Cor.üss50 1"-'ar1a

montar do Inquérito. Entendemos que esta CP! ficarií sem os e

lementos n~cessários para o seu trabalho se esses órgãos niio

responderem às solicitações c aos pedidos da CP!, conforme a

l.ei detcrmin~. Comunico a.o Sr. Presidente e aos membros desta

CPI que o 3rt. 69, § 49, diz o seguinte: "O Presidente d<l Co

miss'ão Parlamentar de Inquérito, por deliboraçiio uesta1 poderá,

dando conhecimehto prévio ã Mesa, incumbir qualquer dos seus

membros ou funcionários do Serviço Administrativo da Câmara

dos Deputados, da realização de sindicância ou diligância ne-

cessária aos seus tra.balhos." Submeto li deliberação do $1'.,

Presidente e dos Srs. membros desta CPI que tomemos uma deci

s'ã.o no sentido d~ que não mais se atrasem os pedidos de fnfo!.

mação. Sabemos mu'ito bem que esta CPI tem um tempo determina

do para funcionar e, se houver a reiteração dos órgãos do Go

verno de darem as informaçõ~s ã CPI, é óbvio que isso signif!

cará uma forma concr.eta de ·impedir o seu funcionamento.

O SR. PRESIDENTF (Deputado Fernando Santana) -

ço a palavra, pela ordem.

vra para um escla.recimento. 51". Presidente.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - l'eçr a pala-

to ã 'apreciação da Comissão a proposta do Deputado Aldo Aran

tes, considerando que já existem gestões, por parte da Presi

dência, visando à obtenção desses dados c, caso num prazo re

lativamente curto, como infol'm?u o Presidente da Comissão, e;;:

ses dados não nos sejam fornecidos, então acionaremos a. pro-

Quero desculpar-me junto ã Comissão, porque tenho de ausenta!.

me dos seus trab:;tlhos, chamando toda a atcnç50 dos 51's.

Deputados para o depoimento que teremos amanhã, do Economista

Celso Furtado, e, depois de amanhã, do Economista Carlos Le2.

5a. Passo a Ptesidencia dos>~trabalhos ao Deputado Fernando

Santana. Peço vênia aos 51's. Deputados para, em razão da mi

nha ausência, procedcnftlllgumas indagações ao depoente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Como de praxe, inici3:1mente, vamos dar a palavra ao Redator

da Comissão, tleputado Sebastião Nery.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente ,p~

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

,gos"t:;uia de, t.empora.riamente, retirar a minha propo~t1'l:~ em fu!,!

ção dos esclarecimentos do Presidente da CPI. Vou, obviancn-

duas ve4.':s, mandou replt:lsentantes sçus converSarem conosco c

a última vez, há cerca de três dias, se não me engano, comunl

caram que todos os dados requisitados já estavam levantados,

agu:.lrdnndo np~nas a assinatura do Sr. Celso Pastare'. ~Ic!smo a~

...sim, por raz50 cautelar, a Presidência reiterou os ofít:ios a~

tcriormente expedidos, não apenas junto ao Banco Central, mas

ao Itamaraty'o a outros ó~gãos para os quais tinha dirigido

solicitações ou requisições. Eram os (lsclarecimento5 que cu

da natureza estrutural do desequilíbrio, natureza estrutural

essa relaciona'da, em primeiTo luiaT, à herança de uma crise

energética, que tem. exigido um e~orme período de tempo para o

processo de ajustamento, basta lembrar que desde o primeiro

choque de petróleo até o período recente, tivemos, paIo mc

nbs, dez anos para que a economia brasileira pudesse começar

a efetivamente substitui); e.nergia importada por ene1"gia dome~

tica. Quer dizer, é um longo período de adaptação essa subs ..

cri1l'ão de energia importada por energia doméstica, que não $e

faz de um dia para o ·outro. Se adicionarmos a essa componente

a característica fundamental mais Tep:mte da crise, reIacion!!,

da com o peso dos juros externos, fica' evidente a necessidade

de um período r.w,is longo de ajustamento. Em primeiro lugar,

.o período excessivamente curto dos programas de fundo para o

processo de ajustamento, e é nesse período cxcessivar.u:nte cuE.

to que, necessariamente, $urgem conflitos C'ntre os objetivos

de ajust~mcnto e as restdções de natureza social e polltica.

Uma sugestão impol'tantc é que esse período do programa do

Fundo deveria ser J port~nto, parte da negociação e não a pré

condição. Um outro aspecto importante diz l'espeito ã própria

atitude ain.da tlmida do Fundo com relaçiio 110 processo de 3rh.!.

trap.em das'ncgocíaçõcs, que envolve os pra:.os e custos das r~

negociações. Quer dizer, o Fundo atua até um certo ponto

dimensionamento do volume: de rccursos que acha necessários,

mas niio vai alétl dessc processo no que diz respeito õ discus

são e n divergências que certamente surgem com relaç.iio

prazos e condições das renegociações. Então) em resumo, ape

nas para não me estender e deixar o tempo suficiente paTa

debate, nprcsenta:ria as seguintes co'nc1usões: em primeiro lu

gar, após um 'ano de crise, diria que as lições ainda estão p!.

ra ser aprendidas. A solução pa~a essa crise internaciona.l,e2.

'sa crise mundiaJ., exige, certamente, uma <\:ão orquestrada

'harmônica. As decisões un; laterais, certamente, impõem

custo social global ainda mais elevado. A questão dos juros

é fundamental, é vi tal. A ,vcrd3de é que, apesar de todos

esforços de renegociação, esse esquemas continuam ainda extr,!

mamente vulneráveis a flutuações não previstas nas taxas de

juros cxternos. Querdizer, qualquer' flutuação de taxa de juro

internacional pode, :de um dia para outro, inviabilizar os es

quclnas já acertados de renegociação. Portanto, um ponto fund~

me~tal é incluir o pagamento de juros dentro do processo· ex

plicitamente de renegociação. Em termos de mecanismos instit!!.

cionais, precisa.r.1.os de um fõ-rum adequado para o processo de

de negociar sep.::n'ad.1mente com as organizações 1:1U1 tilaterais;

temos de negociar com o Fundo ~lonQtário Internacional; temos

de negociar com 05 governos dos países llcsenvol vidas. Quer di.

zcr, ê essencial que haja um fórum adequado, onde, de forma

haTmónic8 e conjuntn, todos esses autores do processo de rcne92.

cinçâo pOSSilm discutir d.c forma mais unificada e r.lais harmõn.!.

ca. Uma sugestão que me parece natut'"nI seria expandir o con

ceito de Cluhe de Paris pura., exota~ente, transfoTl!la-lo no f~

rum adequado para uma negociação integrada. entre governos,ba!!.

cos privados, inclusive com a participação do próprio Fundo

Monetário Intcrl)3cional. Finalmente, chamamos a atenção para

a necessidade imprescindível de dois novoS mecanismos instit!!.

cil;mais: o primeiro, o mecanismo apropriado para fornecer 1i

quidez d~ curtrs~imo prato; Seria uma extensão do conceito de

°redesconto a nível doméstico, para. o nível internacional,

fim de evitar que rupturas transitórias de caixa levem a

processo desordenado de crise cambial. O segundo ponto, o as

pecto mais fundamental, é a necessidade urgente de acelerar a

substituição de fontes privadas de recursos, já que, efetlva-

mente, os bancos internacionais não mais voltarão a ~mpr~5tar

aos países em desenvolvimento no nível e no rítr.lo necessários

paTa um processo de ajustamento de menor ·custo social c menor

imp~cto recessi.vo interno, por fontes multilaterais de recur

'sos de médio e longo pra:-.o. AI"lenas para dar um exemplo, no C!

.$0 brasileiro, [1 expectativa, mesmo considerando os recursos

do Clubt:, de Paris, ê a de que as fontes oficiais, no período

83/84, i:50 representar 03lgue:l coisa da ordem de cinco 3 seis

bilhões' de dólares, ou sej a, cerca d~ 17 a ZO't do total dos

empréstimos a serem obtidos p<Jrlt o financiamento da. dívidg

brasileira, ou seja, uma parcela ainda rclativamcntl! modesta

renegociação. Um" das grandes dificuldades que temos enfrentE:.

do na prática é exatamente a pulverizaçüo do processo do nc~~

ciação. Temos de negociar com bancos intcrnncionaís; tCllIoS
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realmente um esforço muito grande interno e, principalmente,

O SR. DEPOENTE CARLOS LANGONI - Deputado, diria

ja, eventos nos Estados Unidos afetam o Brasil, nfctan o .Ja-

que a alternativa seria,. fundamentalmenta, continuar num pro-

quandotas abertas, n50 sou mais o Presidetne, ma!; sempre,

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ncry) - Pro!.

Langoni, em termos geruis V.SI). já respondeu, tanto ao Deputado

Nary.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santann) -

Com ti palavra o Sr. Relator da Cor.üssão, Deputado Sebastião

do, Sr. Presidente.

fui Presidente daquela casa, procurei ntendt;>r u todos 05 pedi

dos d~ iníorulIlçiio c a todas as CPI,S, cono, alias, atendi, de

maneira ir.tcdiata, 5. sol icitaç50 de V. Exus. para cQfilp~rcccr a

esta CPT. Portanto, tenho a consciência tranqfJila, em relação

aos meus quatro anos de Governo, de ter cumprido o 1:10U dever.

o SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - 1-luito obriga-

tre Deputado, não sou mais o Presidente do Banco Central. Po

derei pl'dir ao Prgf. Pastorc ou tran5miti'T-lhc cssn solicita

çito de V. ExlJ., e tenho a certeza de ~ue ele n at.cnder5.

O SR. DEPOENTE (Cn.rlos Geraldo Langoni) - Ilus-

Central.

V. S~ envia.sse à CPI esse quadro demonstrativo dos invcstio('!!.

tos ou da ptvida brasileira que V. S::- rcferiu pos$uir o Danco

destinação da nossa dívida externa.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Solicitaria a

catorze :lllOS, e aí V. F:d vai encontr3t", f1..lnda.mentalment(', [I

que um crédito subsidiado atrai sempre a demanda, gera \.Im:l d~

manda, gera uma solicitação de recursos. Portanto. a destina

ção da dívida externa brasileira pode ser hoje l'!'luito caracte

rizada, ilustre Deputado. Inclusive, o Banco Central tem coi
dições de dar a V. EX1 e a esta Comissão um quadro muito cla

ro. Rasta olhar a forma como os grandes invC'stir.wntos de ín

fra-estl·utura foram financiados neste País nos ú1ti.mos dez ou

ilustre Deputado, se analisa.rmos tl posteriori chegnremos

conclusão que a dívida externa brasileira ê elevada. Poderia.

ser até mesmo caracterizada com~ uma dívida excessiva,

ela. foi fundamentalmente aplicada em investiJ:len~os. Há

d~stinção muito grande na situação brasileira em relação a O!;!

tros países. Out.ros países se cndividaran para gastar er.l con

st:mo, e o Brasil se endividou, mas, sem dúvida alguma, gran

de parte da nossa infra-estrutura, hoje. de telecomunicações,

de transporte, de energia, foi financiada com recursos e:<tcE

nos, e financiada numa época em que esses recursos eram d'õ' f!:!.

to atraentes, er3m taxas de juros subsidiadas. A verdade

ria, realmente, uma elistinçiio elo CilSO bra!>ilcil'o. Scm Ulívido.,

estiveram sob minhi' responsabilidade, todas 3S atividades do

Banco Central, todas a~, openlt;õC's financeiras foram púhlio.:.üs,

diVUlgadas, conhecidas. com todo o anparo legal. Portanto,não

temos preocupacão alguna quanto ã lisura dcssJ.s operações. E-

tre Deputado, com relação ã primeira pel.·gunta, eu diria que,

naquilo que diz respeito ã. minha atu3.ção no Governo e naqui

lo que diz respeito à atuação dos funcionários do Governo que

las estão li disposição de V.Ex'}, o Danco Central est;Í de por-

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus-

fi posso dizer também que, a nível de .Danco Central c <1 nível

pelo menos das· atividades de Governo de que particfpci, nnnc::!

tive conhecimcnto de qualquer atividade irregulnr dessa natu

reza. CO\ll reL'lçiío ri destinaçiio d,t dívida externa, ..qui cu fa-

pão e afetam a Europa, e eventos no Brasil de certa forma têm

também um impacto bastante importante sobre os países desen

volvidos. Estamos num mundo integrado e temos, portanto, que

buscar uma sol uçào integrada e orquestrada.

O SR. DEPl.~TADO ALENCAR FURTADO - Ullla última pc.!.

gunta, ilustre depoente. Esta CPI tem recolhido algumClz d...'nú!!.

cias da. maior gravidade, sobretudo acerca de operaçõcs finan

ceiras no exterior. Aqui depoenttJs disseram de alem.cntos de

proa do Governo terem pa'Tticipado, terem sido conissionado:5

por fora em determinada:? operações financeiras. Temos - e

CPI nisso est5 empenhada - necessidade de conhecer, por exem

plo o 111{cla"tório Saraiva". E a CPI já requisitou no Ministé

~rio do Exército esse informe. porque- entende que a moralidade

deve cobrir o País inteiro, sobretudo na área administrativa.

Formulo a V.S;;t as seguintes perguntas: primeiro. Tem V.SQ. no

tícia de alguma operaçiio irregularmente feita, ou de alguma

locupletação por parte de algum homem público nessas opera

ções ínternacio.~ais, a título de serem comissionados ou qua1

'que,r espécie de vantagem? Segundo, Como V.S<J. entende a desti

naçno da dívida brasileira? Para onde foi?

das

sempre

noroc iaçiio

dos Banéos Internacionais, pelo contrário, estariam

do petróleo e, posteriormente,. por esse brutal aumC'nto

cesso de negociaçno. Não temos data limite para

um esforço externo, de articulação extern3, de adio política

mais ampla, porque astamos dentro de Ur.J. contexto de uma econ~

mi~ mundial. A crIse financl:ira internacional deixou muito e

vidente Q grau de integraçüo qu(.t e:d~té hoje n~ MUlldo. Ou

um defensor, dos mais eminentCt~, do modelo eccnõr.dco brasilei

ro e rcprcscntnnte tnmbém. de eminênci.::l. igual. da famos<J, n!>c~

la de Chi'cago; V. S\I foi um dos deícn~orcs do ch:lmado "mila

gre brasileiro." A pergunta ê a seguinte: V.SV ac·ha que

chamado regime, ou modelo econômico hrasiltdro, fntcassou ou

obtc\'c êxito?

taxas de juros internacionais. Saímos, ilustre Deputado. de

taxas de juros internacionais negativas, ou seja, inferiores

ã inflação, para taxas de juros da ordem de 1St e até 20% aci.

ma da inflação. Qualquer pais, mesmo desenvolvido J que sofre~

'se um impacto dessa natureza, teria que sentir essas restri

ções, objetivas, reais, e temos qut1,convíver' com eJas. Então,

eu diria que a economia brasileira, a partir de 1974, teria

que, nccf'ssariamentc, sentir essas restrições. Simultaneamen

te, tivemos um problema de agravamento de desequil íbrios in

ternDs, principalmente pelo aumento do volume de subsídios. A

questão de subsídios - e V.Ex'J- sabe ben a minha posiç.ao nos

sa área, sempre tive uma posição muito clara - nua sou contra

{) sllbsi'dio E.Q!.~, sou contra ê a forma inflacionária de fi

nanciar o suh:;ídio. Se~ amanhã, decidirmo~ que temos que sub

sidiar uma atividade qutllquer - e tl5Siil ;; uma decisão conl;cns.!:!

aI - isso poderá ser feito, mas é fundamental que seja deri.

nida a forina e a' fonte de recursos para atender esses subsí

dios. A verdnde é que nos últimos anos houvq ampliação dt:."spr2.

porcional deSSC5 subsídios. Isso, aliás, em várias ocasiões

lJúblictls, deixei bc'm claro, em várias pn]estras c prollullcia

mentos. E '::011\ essa amp1iaç5o de subsídios, muito!; deles incl~

sive fortenH.lnte concentrados de renda, como é o caso, por e_o

xemp10, elos subs!dios creditícios, que siio capitalizados p~r

um número relativamen(e_'p_eql..lpno.-de-.prodtrtores "agrícol3s, es

ses subsídios' realmente se constituíram numa fonte importante

de inflação. Portanto, essa combinação de desequilíbrio inter.

no e externo 1e;vou a economia brasileira a. uma situação hoje

difícil, de crise Visível, de inflação elevada e de restri

'çâo cambiaL Temos condicões de superar essa crise, acho que

não podemos. de forma alguma, ceder ao pessimismo, achar que

de repente o PaIs se tornou inviáveL Agora, isso vai exigir

com o Fundo. O México negociou quase nove meses com o !:lIl1elO

Monetário Intcrnncional, não existe, repito, umn data limite

ou um prazo máximo para negociação. A minha sugestão, a suge~

tão que coloquei' para o Governo brasi1eirp, foi exatamente d~

reabrir as negociações, de continuar num esforço inclusivé

mais articulado do ponto de vista interno, usando de forma

mais intensa o .~oder de b3rganha que ° Brasil de fato tem

detém para obter do Fundo Monetário condições de negociação

mais favoráveis. Parece-me que isto, inclusive, tem ficado

visível para a opinião pública internacional: não é possível

a ninguém, nem mesmo aos bancos, deixar de apoiar o Brasil

se fixasse uma meta de reduçiio de inflação não de 55\, mas de

70\ ou 80%; Se 'fixas'se uma meta de redução do déficit público

- sabemos que ê necessaria., sabemos, que tem de ser reduzido o

déficit público - mas não de zero ou pequenos superllvi ts, mas

de 1L Essa.s metas não são essenciais para o . comportamento

dispostos a dar a sua contribuição, a apoiar o Brasil, desde

que houvesse uma evidência clara de um esforço de correção.

Mas Cf;se C'sforço de correção tem de lavar em consideração

asta.bÚidade social e poli:tica do ~a.ís.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - V. S~ foi sempre

O SR. VfiPOENTE (Carlos Geraldo Lan',~I,ili) - Ilus

,tre Deputado, cu diri3 que a economia brasileira vem passan

do, desde 1974, por um processo vistvcl de restrições exter

nas e de desequilíbrios. Quer dizer, houve uma combinação de

dois fatores, fatores de naturez~ externa, sem dúvida algu

ma. importantes. Não podamos deixar de levar em consideração

que o mundo todo•.foi afetado por esse brutal aumento no preço

te por estas considerações que não assinei esta nova Carta de

Intenções.

informar se Brasil tem condições de cumprir o acordo

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - 1:u di

ser com custos sociais extremamente elevados. E foi exatamen-

vulg3r e publicar.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Sr. Depoente,'

ria que os objetivos dessa. terceira Carta de Intcnções,no meu

ponto tle vista, são t:."xccssivnmentc ambiciosos c, principalme~

, to, difíceis de serem alcançados no período de tempo defini

do. Este ~ o grande problema, o grande drama que estamos vi

vendo com relação n visão do Fundo !,Iollt:'tário Internncíollal

dos os documentos, todos os compromissos assinados pe lo Gover.

no brasileiro estão contidos na Carta de Intenções e nos do

cu'm~ntos técnicos que o Governo brasileiro fez questão de di-

FMI?

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - V. S1]. poderia nos

o SR. "DEPOENTE CARLOS LANGONI - Deputado, diria

a V.Ex~ o seguinto, colocando a resposta em dois planos: em

'princípio, qualquer meta de política econâmicll é viável~desde

que haja a solidariedade interna a nível do Governo, ap.oio a

'respaldo político. Evidentemente, esses dois" pré-requisitos,

solidariedade interna e respaldo político, pressupõem levar

om considernção os custos sociais dessas políticas. de ajusta

m.ento. Como disse inicialmente, as metas dessa terceira Cinta

de Intençõos siio visivelmente mais duras e mais rígidas do

quC' a primeira. Apenas para ilustrar: na primeira Carta de J!!

tenções a meta do Fundo Monetário cra simplesmente estabili

zar a taxa de inflaçiio no primeiro ano, era pratícamente man

ter II taxa de inflaçno idêntica, ou seja, a taxa de 83 seria.

praticamente igual ã taxa de 8Z. A idéia que se tinha - e cu

porticipei 'daquelas negociações, o acordo foi inclu~ive muito

:rápido - era que o Fundo tinha mudado a sua postura, tinha <1

dotndo uma po~içfio mais gr~dual, mais flexível. I:ntretanto,

neSf,a nova rou<lr.em de ntt!!ocinções, houvc, sem dúvida alguma,

uma maior inflexibilidade, uma maior rigidez do Fundo, basta

c:omparar a meta de reduçno de inflação. Para uma inflação es

te, ano na faixa extremamente superior a 160\, talvez , entre

170\, 180\, é difícil ainda prever .... e esse foi um dos pon

tos, aliás, de divergência, desde o início, já em. julho dis

cuti muito com..os membros do Fundo Monetário, chamando a aten

'cão para o fato.,de que a inflação de 83 já era dnda, já

explicada exatamente pela.s medidas que o Governo tinha adota

,do, aliiis com a própria anuência e concordância do Fundo.Ora,

se fazemos uma maxivalqrização de 30t que tem um efeito sobre

os preços - neccssário para a balança comercial, mas tem tJm

efeito sobre os preços - se acelerarmos a-T"ei:hição dos subsí

dios int6rnos, tudo tem um efeito sobre a inflaçiio, que cham!

mos de inflaçno cor'tetiva. g impossível, at:tavés de instru

ções clássicas de ajustamente, po.lítica monetária fiscal, re

verter essa tendência inflaciop.nria num prato de três ou qua

tro meses. Portanto, a inflação de 83 já era um ponte. em di

vergência nas negociações de julho. Ora., a inflação de 84,

com uma taxa prevista de 55\, ou mesmo uma redução no último

trimestre p3ra 2,51., significa uma desacelcraçiio de- 180'1. p<.1.3

SS'l., o que só poderá ser feito, replmente, com um esforço

·ajustamento extremamente elevados que, certnmcnte, terií cons!!.

qUénc.ins de natureza social bastante sif,nificativ.'1.

O SR. DEI'UTADO ALUO ARANTES - Sr. Depoente, V.

SlJ tem ttI'guma alternatIva ao acordo HII-Brasil?

quais são os custos sociais em conseqUências do acordo Fm e

Brasil?

quanto 11 esse processo de ajustamento. Todos aceitam que

crist" é estrutunJ1, qut' n crise tem rDízcs históricas no pro

blema do petróleo c foi agt'avada pela superposiç~j" da crise

, financeira, o problema dos juros. Ora, solucionar, equacionar

uma crise de natureza estrutural em apenas dois ou três anos

é uma tarefa extremamente difíc~l, senão impossível, a não

o SR. DEPOENTB (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado, n~o hã efe.tivamente, pelo menos até onde part.!.

, 'cipei como V. Ex~ sabe, saí do Banco Central antes da assina

tura dessa terceira Carta de Intenções, mas no que diz respei.

to li primeira e li segunda Carta, que, na realidade, são uma

versa'õ. apenas ligeiramente modificada da primeira J são

adaptação em função dos efeitos da maxi - não houve efetiva

mente nenhum documento secreto, pelo menos que eu conheça. T~



(54 Terça·feira 3

Alencar Furtado como na sua exposição, a esta p~rgunta. Mas

eu queria uma resposta, digamos assim, mais precisa. Por que

V.S~ se demitiu do Banco Central?

o SR. DEPOE~TE (Carlos Ger:lldo Langooi) - Bem,

ílustrB Deputado Sebastião Nery, realmente deixei o Banco Cc,!!,

traI POl" não concordar com os termo~ finais dessa terceira.

Carta de IUtençõe.s que o Governo brasileiro decidiu negociar

ou acertar com o Fundo Mortntário Internacional. Gostaria de

dizer a V.Ex~ que conduzi as minhas divergências num plano "é

tico de absoluta lealdade. Procurei colocrl.T, ao longo dos úl

tillos três meses, principalmente n05 meses de junho, julho e

lIgosto, a minha posição de {orr.l" muito explícl'ta e muito cta

ra~ COIllO ali3:s sempre foi a minha maneira de agir no Governo,

nos ~finistr05 da área econômica. Procurei dtlfendcr 05

pontos de vista por acreditar que esses eram o!' pontos de Ví~

ta de mnio"r interesse para o Pais. Evidentemente, no momento

em que o Governo decide, escolhe um caminho alternativo não

restaria outra opçiio a niio ser deixnr o Governo, deixar a Pr!!

sidência do Banco Central, que foi exatamente o que fiz.

O SR. RELATOR (Deputado Sehnsti50 Nery) - ProL

Langoni, os jornais de hoje, refletindo um evidente processo

'interno c externo de chantagem em cima do Congresso Nacional,

dizem que o FMI articulou um novo empréstimo para o Brasil no

valor de 6,5 bilhões de dólares, mas que .isso depende da apr~

vação do Decreto-Lei n9 Z.. 045. Perguntaria a V.S!-: de quanto

está precisando hoje para resolver os seus problemas, de 1983

e' de 19841 Segundo este empréstimo de 6,5 bilhões de dólares

que problemas poderá resolver, para, em troca, o Brasil êntr!

gar todos os meses 20\ dos salários de todos que aqui produ

zem?

o SR. DEPOENTE (Carlos" Geraldo Langoni) - !lus-·

tre Deputado, este ponto, cssencial, procurei enfocar de for

liA ampla, de maneira ~nis geral na minha exposiç50 inicial.H~

je, pelas minhas estimativas, até o momento em que estava na.

Presidência do Banco Central - portanto, tinha acesso às ín

forma.çõss - a nossa estim<ttiv3 é de uma necessid3de global de

re.cursos, entre 1983 e 1984, necessidade global para eliminar

toda :t dívida acumulada •.• Essa dívida acumulada hoje se si

tua na faixa de 2,4 bilhões de dólares.

O SR. RELATOR (Deputado Sebast ião I\ery) - Dívl-

das de juros?

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo LangoniJ - Não.

Uma parte são juros. O restante são outr:l.5 díviutts,inclusive

dívidas comerciais. Dos dados que ninda tenho disponíveis, ti
nhamos feíto uma estimativa de necessidades' glob::Jis da ol'denl

de 11',3 bilhões de dólares. Recente~cntc, li nos jornaIs um::l

entrevistll do Ministro da Fa;>,enda múncianando t 1 bilhões. Va-

mos dizer, em torno de 11, 10,5 bilhões de dólares, dos quais

cerca de 4,2 a 4,5 bilhões em 1983 e 6,1 a 6,2 em 1!.l84. I::!'itll

..mos falando aqui em cerca dc 10,5 bilhões de dólareS. Desses

10,5 bilhões de dólares, temos assegurado, isso já levando

consideração o refinanciamento das amort izações a vencer

1983 e em 1984. Quer dizer, seria, realmente, dinheiro que

chamamos de dinheiro novo, emprêsitmo novo. éom o que que.

podemos reaImcnt? contar com segurança? ~ uma extensão desse

·tefinanciamento de amortizações para incluir também o Clube

de Paris, como V. Exl} sabe, permite renegociar os créditos de

governo. Em geral. são financiamentos de governos concedidos

para financiar as exportações desses pafses pa.ra o Brasil.D~

pende das condições de rencglJciaçáo, porque não sabemos bem

que proporção das· amortil.3.ções e juros será renegociada,

estimativa l'al':oivcl é de que o Clube de Paris poderá represe!!

tar a.1guma coisa da ordem de 1,9 bilhões, quase 2 bilhões de

dóràres. Ent5o, teremos que deduzir, des!>es 10,5 ou 11 bi-

lhões de ·dólares, cerca de 2 bilhões de dólares, talvez um

pouco menos, do Clube de Paris, e teríamos, portanto, um hí"a

to, uma necessidade de recursos da ordem da 8,S 3 9 bilhõo!>.

Esse é o númoro bií!;ico que temos que, efetivamente,buscar ju!!.

to .aosbanco5 internacionais, aos banc.os privados. Sinccramon

te, pala minha oxpcriêncii( de Ul:"! ano de ncgoc iacõcf:, conforme

chomei a atençiio na minha exposição, acho difícil encontrar

fontes de médio e longo praz.o adicionais por pl1rte de países

que possam' suprir essa diferença de 6,5 e 9,5 bilhões de dÕl2.

res. Portanto, temos uma diferença de 3 bilhões de -~dôlures,

que tcr5 de ser buscada em fontes altúrnrltivas. Até o momento

em que participei das ncgocinçõcs,cssns fontes inexistem.
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que úxistia era a possibilidade do empréstimos de 11\),/0 1'013-

..... cíonados a importações. Quer dizer, o famoso supplies, compra

e importações de equipamentos. Mas acontece que o Brasi!, co

mo está hoje num p"rocesso inclusive de restrição de importa-

ções, tem muito pouca possibilidade do USar esses recm·sos.

g até um certo pa.radoxo para nós, por exemplo, recebermos

1,5 bilhão do~ para importar equipamentos, qU3ndo,

'verdada, estamos hoje, inclusive, com capacidade ociosa

País na área de equipamentos. Portanto, uma d3s decisões que

tivemos com os bancos intornacionais era. exatamente a necessi,

dade de eles elevarem a parcela de empréstimos, de uma posi_

ção inicial de 6 a 6,5 bilhões de dólares _ tinha sido feita

j·á há dois meses - para, pelo menos, B,S ou 9 bilhões de dó

lares.

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) _ En-

tão', cu chego ã conclusão de que não adiantam os 6 bilhões e

não adianta entregar o Decreto-Lei ni? 2.045 em troca dos 6 bi.
lhões de d§"Ia.Tes, porque eles não vão resolVer o problema..

o SR. DEPO,ENTE (Carlos Geraldo Langoni) _. Os

bilhõC!s, realmente, seriam insuficientes. Claramente insufle,!

cntes~

o SR. REL~TOR (Deputado Sebastiiio Nery) - ProL

Langoni, em 1974, o Brasil entrou o ano devendo 6 bilhões de

dó13res~ Hoje, o Brasil deve mais de 90 bilhões. Perguntaria

a V.S~: desses 90 bilhões, nos dez .últimos ;lhOS, o que é que

representa de dinhairo que entrou c o que ri que représcnta de

juros que foram rolados na dfvidn~

o SR. DI!POrNTE (Carlbs Geraldo Langoni) - Deix~

lIe ver se a minha memória, aqui, funciona. Ilustre' Duputndo"

houve uma mudança muito importante qualitativa. Quer dizer,

até 1978 a parcela. de juros, no total da. díVida, era uma par

cela relativamente pequena, porque o estoque da dívida. não

era muito grande e a taxa de juros era muito baixa. Tivemos

Um período, por exemplo, de 1970 até 1978 em que essas taxas

eram inclusive, ~!,,-feriores ã inflação mundial. Portanto, até

1978 o cí';ito juros é relativamente modesto. Não teria, real

mente, um cálculo exato, mas seria uma parcela relativamente

pequena do total. Agora, a partir de 1978 t ivem6s, então, uma

aceleração brutal das taxas de juros. InClusive, eu trouxe

aqui um quadro de um trabalho que fiz há algum tempo e que

·mostra esse crescimento d':l taX3. Ela era inclusive inferior ã

inflação c, da repente, a partir de" 1978, chega a um nível de

quase 8 ou 9'1. ao ano. Então, a partir de 1978, portanto, en

tre 1978 e 1982, o peso dos juros começa a crescer tI ponto de,

em 19BO, s·o não me falha a memória, os juros pra.ticumento se

tornarem equivalentes aos gastos com o petróleo. E, já em 1981,

e 1982, o pagamento de juros, bruto, 6 superior ao!> gastos

com pctl,ôleo. r-:ós vamos gastar de juros, este :mo, <tl~llma col

sa da ordC'm de onze bilhões de dólares. Temor. 10,4 bilhões

1983 e 11,4 bilhões em 1984, de juros.

o SR. RELATOR (Deputado Scbast i50 Nery) - Muito

obrigado. V.S~ disse- que as ta:C<l5 de juro!', internacionais crnm

boas e por'is~o o Brasil tanto lançou miio dc-lns. Mas, dú re

pente, textualmente, segundo as ·palavras de V.S~, unilateral:.

mente os Estados Unidos alteraram, por problemas de política

externa também, as taXaS de juro!>. Houve Uml1 armadilha dos li!

tados Unidos sobre o Brasil? Sa eles altC'ral'um, unil:ltcr:llme!!.

te, um comportamento de taxa de juros que era razoável para o

Brasil, que deveres nós temos, então, para, como nação sober!

na, atender a essa armadilha que nos foi pragada pelos Esta

dos Unidos?

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado, ex.atamente dentro desta concepção apresentei a!

gl\mas sugestões num tra.balho que, inclusive, encaminhando

esta Comissão Parlamentar de Inquérito feito quando eu ainda

era Presídente do Banco Central. Trata-se de algumas suges

tões" para .enfrentar de form~ objetiva e pragmática a qu~stiio

dos juros, o impacto dos juros sobre o esquema de financ iame!!

to. As sugestões seriam de duas natureza. Quanto à primeira,

precisar.los incluír, como eu disse, explicitamqnte (1 questão

do refinanciamento dos juros no processo do renegociação das

dívidas. Para que isto possa ser feito, se:r;Í nG'ccss:irio - is

to é importante - também uma alteração, uma flexibilidade nas

regras, nos regulamentos, nas leis que atualmente são aplicl,!.

das para 0$ bancos internacionais. E aí entra ·um componente

importante, de natureza in$titucional. De qualquer maneira,e!

te 6 um ponto essencial. Segunda 3l.ternativa:- nós, para uma

solução mais de médio e longo pra.zo, mesmo quC' 05 juros sejam

refinanciados, continuaremos ainda vulnerávels;'l flutuações

das taxas de juros, porqua. so as taxas de juro~ aumcnturem,~

les serão "refinanciados por um ano ou dois anos, nl~S daqui 3

quatro, cinco allos ainda terão um efeito negativo sobre: a no~

sa dívida ex·tcrna. A segunda sugestão que cu faço é no senti.

do de adotarmos um sistema de taxa de juros 1'0::11, fixa, prefi

xada. QlIü tuxa do juros real, prúíixada seria cstn? Scrin uma

taxa. estimada de longo prazo. Ora, sabemos que uma taxa de

21\ não -é uma taxa permanente. Uma taxa de juros da ordem de

21\ no mercado internacional é uma taxa transitória, ela não

vai ficar em il'f,. Ela, a longo prazo, que é, aliás. o horizo!!.

te necessário para. renegociar uma dfvida externa. da dimensão

das dívidas dos 'países em desenvo lvimento, irá convergir, PO!

~ivélmente, irá se aproximar do nível esperado da inflaçE"o

mundiaL Então, trabalharfamos com uma taxa real, uma taxa. li

geiramente p~sitiva que regetiria a e>Cpectativa. ou a taxa

esperada de longo prazo qu~ deverá prevalecer no mercado fi-

nanceiro internacional. E diferenças, desvios entre a taxa e

fetiva a essa taxa projetada seriam cobertos por Um fundo es

pecial. Ora, esse fundo terá que ser financiado pelos países

desenvolvidos, mesmo porque - e aí entra o ponto de V.f.xlf - a

responsabilidade maior por essas flutuações de taxas é dos E!

tados Unidos. Agora, vamos fazer uma analogia importante: elll

1974, quando o preco do petróleo saiu de um e meio ou um

vinte e cinco dólares o barrU para cerca de doze dólares,

países industrializados que foram afetados pela crise criaram

o chamado oi! facility, ou seja, facilidade de petróleo, ex!!.

. tamentc para rer lnanciar este aumento de preço. Por que então

niio criar uma inwest facility, uma facilidade de juros para

também cobrir essa diferença, essa flutuacão dú taxas. mesmo

porque, se não atacarmos este problema, vamos viver altern3t!

vamente nessa incerteza, nessa nngústia, que prejudIca toda !l:.

conomia mundial e deixa o mercado financeiro internacional em

pcrmnnente suspense. Portanto, não é uma solução paternalista

de interesse apenas dos países em desenvolvimento, ê unia sol!:!.

ção, no meu ponto de vista, estrutural, institucional para

rccquilibrar e reordcnar o mercado fin~nceiro intarnncional'

Seriam estas as duas sugestões. Existe uma terceira sugestão,

que é uma sugestão ainda interm~diãria. Suponha que esbarre

mos em restrições legai~ em alguns países, porque outros pai

ses •.• Por exemplO, na Alemanha é simples refinanciar juros.

Nos Estados Unidos é mais complexo por aspectos legais inte!.

nos dos bancos. E há outro aspectos, que eu mencionei também,

os bancos vão ter que aceitar uma redução em sua rentabilida-

de. Isto faz parte do ônus do" ajustamento. O ajustamento não

pot.:.o ser apenas em cima dos países em desenvolvimento. Não é

possível manter a mesma taxa de lucratividade que prevalecia'

antes da renegociação. Outra idéia seria" incluir uma cláusu

la automãtíca de financiamento adicional vinculado a flutua

ção das taxas de juros. Ou seja, vamos supor que o Brasil a

ceite um programa de empréstimo internacional dn ordem,

discutimos agora há pouco, de onze bilhõos de dólares. Ora,

estes OO2:e bilhões de dólares estão baseados numa certa ex:pe~

tativa de taxas de juros. Vamos dizer que seja dez meio

por cento. Suponha que esta taxa, p<?r Talões de política in

terna dos Estados Unid~s, passe de dez e meio para onze. f:n

tão, temos uma nf!C"cssidnde adicional de Ul:l bilhiio de dólares,

ou um bilhão e meio de dólares. Este um bilh50 c meio de dól~

res seria automatiCamente asscgurado. Portanto, cxistúm, ilu2.

tre Deputado, fórmulas para equacionarmos aste probl('lllo de ln!!.

neira mai~ definitiva. E exatamente. no meu ponto da vista,

este é o mOJIlúnto adequado para que o Brasil inclusive lidere

este processo, pelo peso que o Brasil tem na COllllllli 1latle intc!.

.• n<Jciollu1.

o SR. RELATOR (Dcputtldo Sebastião Ncry) - Pro-

fessar, permi ta-mto trabalhar sobre uma hipótese. V.S~ disse,

ao sair do Banco Central, que os preços sociais, os efeitos

sociais e políticos de acordo com o Fz..tI sito desastrosos. Hoje,

o cfcit/? mais dc~~stroso com o qual este Congresso, esta Ciima-

. tia dos Deputados convive diariamente é o Decreto-Lei n9 2.045.

Eu faço urna pergunta. desdobrada em duas. Primeiro: V.S!- acha

que a apTovacão do Decreto-Lei ri9 2045 vai ·resolver o problema
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no Rio de Janeiro. quando da criaçiio da Associação dos Pequc-

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus-

da dívida externa brasileira? Segundo: se V.S;;t estivesse nesta

Câmara, se fosse Deputado, V.S/1- votaria a favor do Decreto

'Lei nl? 2.045, que indiretamente - ou não sei se explicitamente

- considerou de efeito, social desast,roso?

progranJa dê ajustamento, que foi fixada antes do acordo com

o Fundo Monet5rJo lnternacional voluntariamente pelo Gov~rno

brasileiro. que cra reduzir-o" défiCit em cont<1 corrente, de

quatoru: bilhões - todos nôs sabemos que é insustentiível - pa

ra sei!' ponto nove bilhões de dólares. este objetivo será a1-

País

alternativacada financeiro internacional não oferecia essa

de de melhor distribuição do custo do ajustamt::nto. O

tem feito um esforço grande para lutar contra ~sta situação.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Profcsst.l", gosta

ria de saber de V.SI} o seguinte: por que o Brasil aceitou que

o endividamento externp fosse feito basicamente a base de ta

xas de juros flutuantes? Pelas informações que disponho, 78\

dos' empréstimos externos brasileiros s50 empréstimos a taxas

.de juros flutunntes. n óbvio que isso implica crin!' uma vulnc

Tabilidade e colocar o País à mercê dos grandes banqueiros ·in

ternacionais. A.í local izo concretamente uma postura. uma polí

tica adotada pelo Governo. Esteve nesta CPlo ProL Decio Gar-

de recursos a taxas fixas. a taxas prefixadas. Como V.Ex/} sa

be, os bancos funcionam como intermediários. Eles recebem dcp§.

'sitos e com eles fazem os empréstimos. Ora. os üepositantes

também não acei Um t!lxas fixas. porque querem proteger-se das

incertezas com relação ã inflação. Num período, principalmente

que 'caracterizou, por exemplo. a aceleração da inflação Illundi

aI, houve 'uma tendência natural de os depositantes só aceita

rem taxas flutuantes. Ora. na mecli.c!a em que esses depósitos e

ram feitos a taxas flutuantes. não havia outra alternativa pa

ra os bancos intcrn3cionais a não ser emprestar também a taxas

flutuantes. Aí também temos um problc.ma institucional: como.ao

longo dos anOS. a parcela de emprésitmo global foi sendo 'pre

ponderantemente fornecida pelos banc?s privados - Cl a fase da

grnndc exp;msão do mercado de eurodôlarcs - e as or?aniz.acõcs

multilaterãis, que cr;lm as únicas que operavam com tax3S fi

xas. pOrmaneceram com sua base ca·pital restrita, com~ foi o c~

so do Ranco l<lundial e do BID. tivemos esse comportamento de ui!.

tur<llmente haver um3 ampliação do peso das taxas fl'utunntes em

re13çüo ns taxas fix3s. Não h3vin opção de escolha. Não sei se

V.Exl} entende. Teria sido realmente um erro estratégico se ti

vessemos as duas opç.ões - o Brasil pode tomar ou ã taxa fixa

ou ã tax~ flutu3nte - e se tivessemos' consistentemente escolhi

do as taxas flutuantes. A verdade é ·que não h3via essa opção.

o mercado de taxas fixas, a não ser. por exemplo. o mercado de

b'ôims, que é um J!l~rcado muito l'e~tTito. muito pequeno .. A vel'd!

de é que, infelizmente. não havia alternativa. nio havia opÇão:

que V.. Ex~ apres.~nta mui to corretamente como sendo talvez a m!

lhor alternativa. a de menor risco a longo prazo para o Pai:s.O

funcionamento. a mecânica do mercado financeiro internacional

é tal que dificilmente ê possível obter um volume substanci-al

gunta ê muito precisa: quero saber. j5 que V.S,} afirmou que os

países desenvolvidos estão p3ssando o peso d3 crise para

países em desenvolvimento. A. minha pergunta ê a seguinte: O

Brasil lutou do... forma que necessitaria lutar para i~pcdir que

isso ocorresse ou o País aceitou essa imposição dos países de

senvolvidos?

cia. Munho,,:, que afirmou que 50\ da d~vida cxtern3 brasileira

corresponderiam aos juros pagos pelo Brasil. O Deputado Ber

bert Levy fala em torno de' Z5 bilhões do dólnres. E óbvio que

,isso. no meu entender. significa uma política irrcsponsnveL

Gostaria de saber S1l3 opiniijo a esse respeito e se isso não

significou um mecanismo concreto de ~e submeter o Pais objeti

vamente às imposições dos grandes banqueiros internacionnis.

Sabemos que n al:cração das taxas de jut'os. como já se disse

aqui, foi uma decisão unilateral do r,overno nmeric.lOo inc1usi-

,ve, numn tentativa de rccq,uilibrar 5U3 economia às custas dos

países do Terceiro Mundo.

O SR. DEPOENTE (Cnrlos Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado Aldo Arantes. a ve;dade ê que a realidade do mer-

O ~R. nI1POflNTE (Carlos Geraldo LangoniJ - Acho,

ilustre Deputado, com sinceridnde. que o País vem lutando, vem

procurando encontrar uma 'SOlução para um problema que é real

mente complexo. At'ê onde tive participnçno no Governo, acredi

to ••• Quer dizer. inclusive pelas ne~ociações. até mesmo !leIa

postura importante do Presidente João Figueiredo junto às Na

ções Unidas, pel?~ pronunciamentos q~e o nosso Ministro das R!

"lações Exteriores têm feito COlll. freqUência nos fóros adequados.

as~isti à postura de colocar de maneira. bem clara a necessida-

deTes em situar a negociação da. dívid<l num plano politico

um aumento superior a 100i no uso da cota do Fundo pelos paí

ses benefici5rios do Fundo. O Fundo ~fonet5rio está sem fundos.

Os países desenvolvidos não conseguiram nem resolver o proble

1I1a de financiamento do FMI. :e uma falta realmrmte de iniciati

va para uma crise mundial de proporções enormes. Acho que

Brasil deve usar, como cu disse. num~ açio articulada into1'na.

todo seu poder de barganha e influência, que não é pequeno ,ju!!.

to ã comunid3de internacional. apres~ntando propostas objeti

vas, realistas, para que efetivamente o custo do proce~so de ~

justamento ·seja melhor distribuído. Quer dizer, não é um pro

cesso simples, não é um processo fácil. Como eu disse, não te

mos até agor3 'nenhum fórum adequado. nenhum lugar para reunir

100S os diversos atores desta crise. Há um aspecto muito curio

so - e tcnho acompanhado com atenção os debates do Congresso

sobre a dívida extcrna e a preocupação dos ilustres Parlament.!

país a país: complexidade institucional dessa proposição. que

ê válida, ê exatamente o fato de estarmos hoje num sistema pu!

verizado. Os bancos internaciona~s estão de um lado. o Fundo

Monetário Internacional de outro. os bancos centrais de outro.

~ os países industrializados. Não temos realmente um mecanismo

institucional, niio temos um fórum onde possamos sentar juntos.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Carlos Lango-

como estamos fazendo aqui~" debatendo e discutindo as questões

de forma racional e eficiente. Esta é a grande dificuldade. E~

tou convencido de que temos que partir para uma reformulação

institucional profunda para podermos- sair desta crise de uma

.maneira que seus CU&tos sejam melhor distribuídos, sejam dis

tTibuídos de forma mais equitativa e, evidentemente. sem. dei

xar de reconhecer que também teremos que dar a nossa parccla.

ou se elas sucumbiram. V. S~ partiu do princ!pio de que estas

conscqUõncias estão recaindo sobre os países em desenvolvimen

to: portanto, sobre o Brasil. Queria saber o seu ponto de vis

ta acerca da atitude das autoridades brasileiras face a es.ta

política· dos países industrializados. Em segundo lugar. gosta

ria de saber se o Prof. Langoni considera que a política sala

rial - portanto, o Decreto 2.045 - é uma tentativa de colocar

em' pratica internamente o que se pretende fazer em plano inte!,

nacional. Ou seja. em plano internacional os grandes países

querem sair da crise jogando o peso sobre os países do Tercei

ro Mundo. E a política salarial não seria exatamente uma tent!

tiva das classes dominantes locais de jogar o 'Peso da crise s~

bre os trabalhadores?

ni. V. SI} fez uma 3firmaçâo, aqui, no sentido de que aS conse

qUêncins da crise mundial estão rec.aindo sobre os países em

desenvolvimento. Concordo com esta afirmação. Gostaria de sa

ber se V. S{l cOllsideTa que as autoridades brasileiras resisti

Tam às imposições dos grandes grupos econômicos internacionais

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langonil -" Ilus

tre Deputado. vou responder pela minha, de novo, experiência

desses pr~ncipalmentc últimos doze meses de crise. Diria que

foi uma experiência frustrante em relação li atituda dos países

desenvolviuos. Um3 experiência frustrante exat3ment~ pela fal

ta de iniciativa inovadora para enfrentar uma crise, quo cort.!!.

mente necessita de um novo Urctton \~oods. Não sou cu que digo

isto. O l)rêmio Nobel dã Economia Vassili Leonticr, em reccn~c

,.artigo no IINew York Times", que. aliás, o ilustre Deput3do Se

bastião Nery estava citando. toca nesse ponto de maneira abso-

lut3mente coerente, ,dizendo que ~m Plano Marshnll para os paí

ses pobres é viável e até barato. O que ficou claro nos últi

mos doze meses é que estamos apenas, num certo sentido, ganha!!

do' tempo. Não at,!"~amos ainda a raiz dos problemas. Este ganhar

tempo, este compasso de esper3 cria um clima de incerteza e um

clima de dificuldades principalmente nos países em desenvolvi

mento e tem desdobramentos bast:mte sérios. Ele <lmplia de ma

neira desnecessária o custo social do processo de ajustamento.

Entio realmente este imobilismo dos países industrial hados •.•

'Ainda hoje estava lendo nos jornais -.não sei se V.Ex'} teve o

portunidade de vcrificpr - que os pa,íscs industrializados es

tão encontrando dificuldades entre eles mesmos para aceitarem

docurioso, porque li única ou talvez a meta mais importante

cançndo. Vamos ficar muito próximo disso. Aliás, este era um

dos pontos fundamentais da divergência que tive, a nível téc

nico, com o pessoal do fundo ~Il)netário. O Fundo passou a dar

uma importância desproporcional ao deseguilíbrio interno, que

certamente é importante - todos nós sabemos que o Brasil não

pode conviver com uma inflação de 160\ ou 1801.. é necessário

reduzir a inflação - mas o objetivo básico do programa do Fu!!.

do. para. equacionar a dívida externa, é reduzir a· necessidade

de empréstimos externos. Ora, esta necessidade de empréstimos

externos será reduzida ã medida que o Brasil for reduzindo o

seu déficit no bnla~ço de pagnmentos. E este. portanto. deve

ser o objetivo principal de qualquer prcgrama de ajust·amento.

Tendo um programa de ajustamento qüe assegure este objetivo.

independentemente da política salarial, teremos assegurado r~

cursos externos para financiá-lo. Agora, a minha posição com

relação ã polÍtícn salarial, ilustre Deputado, é uma posição

J!luí"to coerente, porque eu já l1Rvia apresentado esta posição

em publico, ainda como Presidente do Banco Central. num dis

curso que fiz, se não me falha a memória. em iulho ou junho,

tre Deputado. a pergunta é extremt1mente importante e pertinen

te. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, dentro do contexto

geral do esforço da renegociação da dívida externa. o que é ne

cessirio para o Brasil e para qualquer país em desenvolvimento

é apresentar um programa claro econômico que reduza o seu des!!.

quilíbrio externo. O objetivo fundamçntal do progrllom de ajus

tamento do Fundo ~Ionetário é reduzir o desequilíbrio externo.

E. pUl'<ldoxa1mcnto, este objetivo estamos alcançando. Alias.

nos e Nédios Bancos. que foi, aliás, uma das metas que procu

rei desenvolver durante a minha ação no Banco Central. E a mi:.

nha posi~5o ê a seguinte: se analisarmos os últimos qU3torze

anos. vamos verificar basicamente que já esgotamos as fórmu

las mágicas ou as fórmulas mecânicas de QI'licação de índices

de preços ou índices de correção monetúrin. Já tcmtnmos todas

8S fórmulns. Nós tivemos o período do ilustre agora' Senador

Roberto Campos, em que havia uma fórmula com a idéia de resi

duo foi transformado. a partir de 1968: passamos a ter um. sis

tem:! anual de correção integral. Dep~is. passamos para um ou

tro sistema. em que tínhamos correção plena de salário e parc.!.

aI de poupança. Depois invertemos, passamos 3. ter parcial de

p~upança e pleno de salários: Portanto, eu acho que essa longa

eJ!:periência com fó'rmulas uniformes e amplas de correção de sa

larios provou que qualquer fórmula ê imperfeita. Por mais so

fisticada que seja. ela dificilmente conseguirá refletir a CO!!!

plexidade sócio-econômica d:.~um país ~de dimensões continenta.is

como o Brasil. Uma fórmula pode ser muito boa para a grande e!!!

presa de São Paulo, e péssima para a pequena empresa do Nordes

te. Portanto, minha sugestão é uma só': voltar a um conceito

que hoje B quase que universal, ou seja. assegurar o reajuste

integral para a faixa baixa de salário mínimo, que é um ou

dois salári-os mini:mos - exatamente a faixa de pequeno poder de

barganha, principalmente numa inflação elevada - e. a partir

daí, cnminharmos para um sistema de livre negociação. f.:vident!

mente associado às reformas ou às adaptnçõcs da legislação tr~

balhista que forem necessárias. Esta, no meu ponto de vis~.a, fi

a única forma compatível inclusive com o regime de abertura p~

lftica; é a fórmula a que todos os países desenvolvidos termi

naram pO'I' c.hegar, e, o mais impoTtante. é uma fÓTJ\\Ula negocia

da., um3 fórmula voluntária. não uma fórmula cornp~lsória.

o SR. RELArOR (Deputado Sebastião Nery) - En-

tão V. Ex~ não aceita o Decreto-I.ei 2.045. Muito obrigado. Sr.

Presidente. Muito obrigada. Pro!. Lnngoni.

O SR. PRESIDENTE (Deput3do Fernando Santann) -

Seguindo a lista de inscriçõc5~ dou a palavra agorn ao Sr.

Deputado Aldo Arantes.

Vamos ter que dar a nossa parcela. Vamos ter que fazer nosso

esforço de ajustamento. Mas até agora o custo realmente tem si

do desproporcionalmente elevado para os países em desenvolvi

'mento. ,

O SR. DEPUTADO ALDO.ARANTES - Professor, gosta_

. ria que V.S' fosse mais ~xplícito ~m sua resposta.. J.linha. I'er-

ou·se tomavam recursos externos a taxas flutuantes ou não se

tomavam recursos externos.
. '.'"

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - ,Acho que ar é que

reside o problema, porque n3 verdade, o reu raciocínio.como não

poderia deixar de seT, está dentro de u~a lógica. que é a de

um capitalismo dependente. de uma economia voltada para ó mer-
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19 do Banco Central, de março de 1983, afirma que as rc~,cl'vn':,;

ção a medidas econômicas adotod:ts no Brasil; como, por cxem

p'lo, estImulo ao ,transporte rodoviário, a política podcrLl ter

s'ido outra, e as conseqUências também teriam sido outra~. S;:I

bemos também que essa.s medidas foram adotadas em 'função de in

teresses concretos de grupos econômicos que atuam dentro do

Brt'tsil. Vai aí uma. série de questões ri serem levrmtadas e que

implicariam uma reorientação da eConomi.:l pa.ra o mercado inter

no, uma ativaçao do mercado interno, a realizaçiio de Ulna re

forma agrário, a captação da cham:tda poupança into:'rna. O quo

qUestiono é C'xatamente a dependência do Brasil a esse modelo

de d'esonvolvimento capitnlista, em que não só a produç50 ind1J~

trial mas também a produção agrícola se orientaram funthmcnta,!

mente para o mercado externo. Hoje estornos com problemas gra

v!ssimos de abastecimento c, no entanto, o grosso da produç50

anríco1i1 está destinado ã exportação. Na verdade, há \lma vi!'iio

diferenciada quanto a este modelo. ~Ias eu gostariD de cont inu

ar fuzendo as nlinhas pergunta~. Prof. Lallgoni, há tlma afirma

ção de um economista francês,Yves Laulan, segundo o qual 115 um

Brasil real ~ um Brasil das estatístic.as de Dclíi.rn Netto c Cnr

105 Langoni, apresentadas em Paris, LondrC's e Núva rOl·que. I!

so, por um lado. Por outro lado, há o seguinte: O BOletím n9

cado internacional c para a chanada poupança. extt'rna. Acho que

o que se tem que questionar €i eX<ttamentc ossa a altern3titra c

inclusive, em função da situação a que chegou o F:.tls hoje, de

vendo 100 bilhões de dólares, tt:!ndo que pagar em juros, como

V.S~ próprio disse, mais de 10 bilhões de dólarf:&, se es~a po

lítica n50 foi na verdade absolutamente errônea e se niio cor-

respondeu a uma negaçiiD dos interes$C's use iona is. Sabemo!'> mui-

to bt'm que, antes do gOlpe militar de llJ64,lwvia deterr.dna

da postura em relaçiio <10 capital estnmgciro no Bra!>il. tntcn

do inclusive que uma das razôos para o golpe militar de 19G4

foi exatam~nte a alteração daquelas correntes políticas qUI: a

poiavam os maciços investimentos estrangeiros no Brasil. Sahc

mos, por cxcnlplo, que de 1956 a 1983 :l dívida externa brm,í1ci.

ra cresceu 3400":0, Prof. Langoni! O que temos que questiouur é

a política cconôr.licn que levoll a. este cndividunlento. E clnro

que se se pllrtc do princípio de que se terá que so

endividar de qualquer maneira e o mercado internacional

impõe taxas de juros flutuantes, então entramos no ló

gica desse processo. O quo questionamos é ex:ttamente a lõ-

gica desse processo. Acho que a. rea.lidade do hoje - não tan

to a realidade d~, vinte anos atrás - nos e.stá mostrando que

'i lógica desse processo é contriíria aos interesses

cionais. brüsill'Úr~!S em outubro eram de cinco hilhõcs de dól"l'c~.. No

procura~sC'l!'I ohjet1\'aT o·r.mis possível os S~U5 qucstlonamclltor,

da modo qm' puJé~;<;cf:lo!> dar ,'I p;l1avra a toJos os que estia i!l~

critos, qur~, :lliás) ntio s50 poucos.

o SR. DBPlITi\UO ALDO AH.\NlLS - D(:PUt.1(lo f(')"fl<1hdo

Santana, estou procurando ser o mais objetivo possível. O pro

blema é que as questões •••

O SR. pnES!DENTE (Deputado Fornando Santana) 

Não foi dirigido especia.lmente a V.Ex'2-.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Eu teria várias

q'uestõcs a formu}:tr, mas como, obviamente, diversos outros eo~

panheiros estão inscritos, eu gostaria de saber o seguinte: C!!!;

presârios e economistas têm criticado com veemência a chamada

'lciranda financeira", a política oficial de remuneração de tí

tulos públicos, as ORTNs c~m correção cambial, quo fazem com

que bancos e empres:ts multinacionais ganhem cnda vez mais com

1. crise. Como se justifica n permanênckt desta política? Isso

'oi objeto de discussão com os técnicos do FMI1

O SP.DEPOENTE (Carlos Geraldo I.angoni) - Ilus~

tre Deputado, a preocupação com as elevados taxas de juros foi

sempre um ponto importante no Banco Central, mas a vCl'd.Jdc

que) a. partir do momento cm que há um desequil íbrio lias finan-

ças - finanças do Governo Federal e finanças inclusive de Go

vernos Estaduais - há uma press:lo muito forte do setor público

curto prazo, mas que, na renlidade, possam ser aplicado~ quase

O SR. DEPOE~TE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilu~

tre Deputado, aí efetivamente V. Exa. tem razão. P. uma questão

entnnto, ti Carta de Intenções nQ 2, salvo el1llnno, diz que

sas rcservas eram de um bilhão de dól:tres. Gostaria que V.lixa.

sobre esses recursos - são recursos . .inclus i \TO res iduais, de

silcira aos ditomes do sistema monet3rio internacional. Dentro

de ponto de vista, de escolha de caminhos alternativos. Acred~

to que qualquer economia em desenvolvimento hoje, para poder

, que ela é política e reflete interesses concretos dc grupos e

conômicos internacionais. Sabemos, Ror exemplo, que, em rela-

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Prof. Langon;,

claro que nãocstou defendendo aqui a autarquização do Brasil.

Não é este o problema quC! está em pautn. O que estou rcfarinclo

,': exatamente o processo de total dependência da economia orn-

dessas ORTNs cambiais no mercado, operando mais com papéis de

curto prazo, exatamente para minimizar a componente de especu

laçiío que sempre existe em torno do papel cambíal, porque há

sempre uma expectativa de mudança na política cambial que re

sultaria certamente numa rentabilidade adicional. Mas, na verd~

de, o mercado a?,erto é muito mais conseqUencia dos desequilí

brios existentes internamente do que uma causa ~.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professor. lem-

brando o juramento que V.Sa. fez no início da sua e-xposição,eu

gostaria de saber se V.S:}' confirma tota.lmt:>nte, ou em pa.rte, li

se~uinte informaçiio: um artigo da revista "I:xecutive Intelli

gence U
, americana, numa publicação da Fundação Pcdroso Horta,

diz que o Fundo Monetário Internacional ordenou ao Brasil as

se guintes condições: primeiro, implementar grandes desva loriz!.

çães de choque; segundo, reduzir as importações em 17,5" sobre

os de 1980; terct'iro,dcstruir a força de trabalho brasileira

atravós de mudanças no sistl?lna de indcxac50 salarial e da ind~

xação fraudulenta; quarto, reduzir o cTescimonto populacional;

quinto, impor o fim dos projetos industriais de porte; sexto,

eliminár 10 bilhões de crédito subsdiado à agricul tura e ã in-

contraria, inclusive tenho certeza, apoio entre muitos parla

mentares deste Congresso. Inclus~ve tenho acompanhado intonsa

mente o debate sobre subsídios e sei que muitos Dnputados e S~

nadores reconhecem o carâter concentrador de uma série de sub

sídios~ inclusiv(!' subsídios exagerados na área agrícola. Como

ElU disse, o problema do subsídio não é a existência per st', a

forma de financiá-lo mas também os efeitos inclusive concontr!

dores. Se um subsídio é totalmente absorvido por grandes faze!!.

deiros, o seu efeito em termos de concentração de renda é ter

rível. O objetivo de reequilibrar o balanço de pagamentos é um

objetivo essencial, inclusive compatível com aquilo que·V. ExlJ.

afirmou agora pouco. V. Ex~ 'defendeu' a reduçiio da dependência

brasileira do mercado firlanceiro internacional. Ora, a forma

de reduzir a dependência brasileira no mercado financeiro in-

mente distorcida. Quanto ã redução dos subsídios, acho quo en-

como fontes permanentes de financiam~nto5 - e) nessas circuns

tânci~s. a opção é ou mantar uma taxa de juros que sabemos ser

excessil.ramente alta ou simplesmente optar por uma emissão, uma

expansão exagerada dos meios dI! pagamentos, da moeda, que cer

tamente alimontará ainda ~ais o processo infJaclon:irio. Recell-

temente, inclusive, quando estóvamos na rrc5íJência do Banco

Centr31, cstii'vnmos procurando pouco n pouco rcouúr o VOlUr.IC

dústria; a, sétimo, cnc.orajar investidores c:strangeiras e oc:iQ.

nistas li comprarem o controle sobre empresas públ icas e priva

das moribundas. Essa notIcia foi publicada no "Correio Brtlsili

enseu de 1'9 de junho de 1983 •

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langon·i) - Ilus-

tre Deputado, cu diria que certamente é uma visão talvez exag~

radn, radical c bastante dístorcida de algul1l; dos objetivos de

um programa de ajustamento. Foi interpretado de ft)llllil absolut~

do

Agora,si1 ê tlrou série consistente com o conceito do Fundo.

são enviadas regularmente para o FundoJ indcpendentcffionte

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Prof. Langoni ••••

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo La.ngoni1 - V.

Ex~ pode me dar um minuto?

O SR. DEPUTADO ALDO ARA~HES _ Pois não.

o SR. DEPUTADa ALDO ARANTES - Mas hso nao se

ria um jogo de conceitos no sentido de exatamente confundir um

pouco a opinião pública?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) -' Não,

ilustre Deputado. Vou dizer uma coisa a V.Ex~: uma das maio_

Tes preocupações que tive até de mo~o coerente com as minhas

raízes de profe~,sor. quando assumi o Banco Centra.l, foi tornar

'05 dados do Banco Central dados pub,licáveis e de ampla divulg~

ção. Ta.lvez V. Ex,:} não se recorde, ma.s foi exatamente na minha

presidência no Banco Central que criamos o boletim mensal. Um

boletim mensal que publica todo mês todas as informações impor.

tan.tes da área monetária, com ampla divulgação no Brasil e no

exterior. Nunca tivemos preocupação em esconder informações,

mesmo porque, como ~u disse, essas ,informações de reservas são

infol,nllções 3uditadas anualmimte, pelo Fundo l"Ionetário Interna

cional. Não ha.veria como o Banco Central fazer qualquer tipo

de ftnnipulação, qualquer tipo de distorção.

nosso acordo com o Fundo, a Carta de Int.cn.;ôes. Como o Bras i 1

é memhro 00 Fundo, normalmente, anUalmente o Fundo :,lonDtário

.Internacional vem ao Brasil e faz uma auditagcm desses dados

de reservas interndcion~is c publica. Aliis, publica para to-

o SR. P!tESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Srs. Deputados, enquanto aguardamos ,o Prof. Langonl, eu g05ta_

ria, sem querer interferir na liberdade de qualquer dos mem~

bros desta' Comissão ou de outros que não são da Comissão, que

dontro da parcela de reservas, existe a parccla referente

liquidcz. Então, a diferença entre os cinco bilhões dO Banco

,Central e um bilhiio a que o Fundo Honetário se refere é exatE.

monte ri dífcrençu de conceito.

res brutos e o conceito de liquidez. Ou seja, temos, uma parc~

la das reservas, que ti caracterizada como liq~idez, que poda

ser real1:tada na forma imediata, e o conceito mais amplo que

incluí outros haveres, cuja realização não pode ser feita num

certo per!()do de tempo. Em geral, o Fundo f.lone1:iírio trabalha

com conceitos de haveres líquidos para qualquer ativo que pos_

sa ser realizado em prazo inferior a um ano. Portanto, os dois

conceitos, na realidade, são coerentes. O Brasil sempre produ

ziu cEtntísticlls de reservas, e essas estatíst1c:JS jnclusivr)

explicasse isso.

O S'R. DEPOENTE (C:11"105 Geraldo Langoni) - Ilus_

tre Deputado, eu diria, em primeiro lugar, o seguinte: o que

dos os paÍses-mombros. Portanto, essa série de reservas do Br~

existe nesse problema de reserva são dois conceiros distintos)

dois conceitos a~~alutamente coerentes e aceitos até pelo Fun

'do Monetário InternacionaL Um conceito é o conceito de have-

sabemos

ou PortlJgaI, que não terão outra al~crnativa parn se descnvol

~ercm a n3:05cr uma int;gração intensa com o mercado financúiro

intern<lcional e mundial. Algum grau de integração l", de partici

paçiío me p,arDee, ilustre Deputado, que é inevitável, c há

saldo benéfico para o País.

assegurar um crescimento auto-sustentado, assegurar um ritmo

de crescimento razoável, de pror,rcsso, de mudança, terá sem

pre' que ter algum acesso aos mercados financeiros internoc io

nais o ao' ~ercado internacionúl. I,lustre Deputado) podemos di.~

cutir e debater - e seria um debate quase que eterno - qual o

grau dessa integrução. Acho que este é o ponto que V.E.t.a. está

levantando, se é um grau maior ou menor. pu diria a V.F.xa.

seguinú': hoje até DS países social i:-ta5 ~5tiio optando por um

processo de abertura pa"a o exterior, no sentido de ut il iZl1r

as oportunidades que o mercado internacional oferece em termos

inclusive de incorporação de tccnologi3, de exportação, de di

versificaçiio de exportações, e ta~hém ,de acesso ao capital es

trangeiro e de financiamentos. Acho que tudo isso, t'êito dcn

,tra de regras. de mecanismos de controle, só poderá ser saudá

vel parn o I1ai's. A discU5!:>ão, tenho a imprcsf;,ío, ufio é tanto

quanto à intcgTaciio mtiior, ã intcgrnç.:io com o mcr,,'l~10 intCt;IlH-

cional., mas quanto ao seu grau, se foi excessivo ou não. Real

_ente é um julgamcn~o difícil de se fazer, porque estamos jul

gando a postel'iori, estamos Olhando uma siturtção após quinze

ou de7.oito anos, no meio de uma crise tnundial que afetou todos

os países mesmo aqueles que não se endividaram. Talvez não se-

j~ um momento tão fácil de julgar, porque estamos no momento

da crise, em que toda a situação p~rece muito difícil, muito

i~viãvel. Diria. a. V•Ex,," , até pela experiência e observação que

temos feito de ecnomias planificadas, como a própria União So

viética, os p~íses do Leste europeu, a China, que entra ago~a

num processo de abertura para o exterior, que realmt.dte a ten

dência do Dlundo ê para a integração., Acho -que é uma tendência

.quase que inevitável. Vamos decidir, - c aí entra a escolha de

cada país - que grau de integração, e vai variar muito em fun

ção da disponibilidade de recursos de cada país. O Brasil,

V.Ex~ tem razão, ê um País que tem enorme potencial interno a

ser desenvolvido. O Brasil certamente terá Ur.l grau de abertura

externa relativamente menor do que outros países, por excl'lplo,

comparando com o Chile ou com um país pequeno como o Uruguai,

dessa lógica, a decisão é meramente técnica, quando
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tcrn;!cíonal é efetivamente diminuir o desequilíbrío do b.'llnnço

de p~game-ntos. Não diri3 que é uma notícia espetaculosa.

não acredito realmente que tenha qualquer vüracidnde.

considera que. no Projeto 2, se abriu mão ou niio da soberania

nacional. São essas as duas questões sobre as quais eu gosta

ria de ter a opinião do Frof. Lnngoni.

quelas r('strições cambiais de menor porte. Lá cmba:ixo ele diz:

liAs pequ('llôls r05triçi5es cambiais referidas no § 15 da Carta

são: limitações as remessas extcrn1:ls de taxas de a~síf,tência

crevernm um documento manifestando o suu repúdio aos acordos

o SR. UEPOlJNTE (Carlos Gernldo I.:mgoni) - Com

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Aqui V.S,} fez al~

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - O ProL Langoni

algumas ocasiôe:;;. eu dcíxava clara minha visiio pessoal

seu instrumental. inclusive todo o seu poder de barganha. In

clusive, por exemplo, uma articulação mais Íntima entre a ação

prio Governo. E era importante que essa ação fosse uma açiio c.e.

ordcn:1da e articulada, ou seja, que o Brasil utilizasse todo o

se problema deveria ser tratado de forma arlpIa, dentro do pró-

técnica e " roya ltY"j imposto adicionnl progrcssivo sobre reme~

5as externas de lucros e dividendos. "0U seja. siginifica. co,!!

eretamente, faciiitar mais ainda a remessa dc lucros pora o c,!

terior. Isso que está aqui. na Carta de Intenções n9 3. é uma

confirmação 'prática da que o Governo bras~lciro vem tomando m!,

didas cadn vez .1IIais radicais em defesa dos interesses dos gran

des banqueiros internacionais. E. por outro lado, procura. de

toda forma. tentar fazer cair sobre o povo e os trabnlhadores

o poso da crise através de medidas como o Decreto n9 1.045. E

ra só isso, Sr. Presidente_o Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) -

te no .segundo semestre de 1982. num processo penoso e difícil

de negociaç50, conseguir levantar reCursos que mantivessem

Brasil flutuando para atravcss:lT aquela fase mais crítica, do

segundo semestre de. 1982, nté podermos chegar ao primeiro

cordo com os bancos internacionnis. Portanto. cu diria que

diyergêncins n50 eram pessoais. Eram divcrgências~ talvez, de

objetivos e quanto ã forma de atingir esses objetivos.Como di~

problema;; hrasilairos. Mas a minha .~aneira de agir - por

decisüo de consciência pessoal - é de sempre procurar, até 'a
exaustão, colocar as divel'!-:ências nur.l plano interno de r,OVCT'

no, princípalml:!nte com os ministros - no caso especial o Mini!

tro Gah-êas. que era, afinal de contas, tI quem cu respondia

pelo meu cargo: era c3rgo de confiança do ~linistro da Fazenda.

Isto não quer dizer que. no longa do tempo, essa::'> divcrg(:ncias

não se fo5scm aprofundJndo c aCllmu1ando. Ler.lbro~me, inclusivc,

que. no primeiro SCrlcstrc deste ano, fiz uma declaração. após

uma rC'uni~io do Conselho Monetário Nadonal. dizenrlo qUt~ o es

tratégia c~onõmica era ineficiente do ponto de vista econômico

e pcrvcrsn do ponto de vistn sociaL I\quilo foi umn mnnifest~

Cão sincera. uma espécie de desn.b:tfo, porque cu já eHava sen

tindo 11.'1 C,'lrne ••• Mesmo porque me lancei. de corpo c alrJ.1.

fase mni$ difícil da crise bríJsileirn - e nilo fugi a minha 1'0.0

ponSLlbili t1;Hlc. como flre~idcHte do Banco Ctlntral - principalr.le!!.

Toronto. quando fizemos a primeira avaliação das perSpectivas

da crise - e o diagnóstico 'era que rt. crise seria muito mais

permanente do que transitória - tinha o entendimento de quc e~

se inicialmente. desde o início da crise. ainda. em agosto.

lustre I'ro{. Carlos Langoni, a primeira pergunta que lhe fn

rin, com toda a objetividade, é a seguinte: V.SI) deixou o B:m

co Ce~tra.I declarando notórias dive.;rgências entre o seu posi

cionamento C: o do ~linistro do Pl.ancjamento em relaçno aos aco!

dos com o Fm. Por muito tempa V.Si} foi confundido, COla os ~li

nistros da área econômica Ernane Galvêas e Delíim Netto, como

Uni compon~nte de uma espécie de tróico financeir<t, c ne~t.n co!!.

fusão. ou sejn, na sua identificação com esses cida:lZios.

nossos Ministro~, por sinal V.S~ também foi. tido como um ele

mento quo fnzia parte do um grupo de unídnde comr·ll't.l, que n:lo

tinha diverI:;ência5 intel'nns. Aliãs, pelo que. V.·~.' ";lbe. ntUl-

Terminadas as inquirições do Deput<tdo Aldo Arantes. nós. ago

·ra. daremos a palavra no nobre Deputado José. Fogn.ça. e, sem

que isso seja dirigido a ·S.Ex:} reiteramos a todos que sejam 05

m~is objetivos possi:vcis. de modo que todos os qu~ desejam in

quirir o ProL Langoni possam fazê-lo ainda nesta sessão.

O SR. DEPUTi\DQ JOSU FOGACA - Sr. prcsirlentc, i-

,t35 vezes, na imprensn, recebeu qualificativos que poderiam

nãÇl so diz.er rigarosamentc laudatórios. ~Ias n pergunto é a se

guinte: quais eram, desde sempre, suas divergêncins com o Mi

nistro do Planejamento. técnica's e políticns?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Lnngoni) - Deputado

José Fogaçn. cu diria que, tendo sido membro de um governo du

rante quutro anos e adotando um:l postura ética de lealdade no

governo a que estava servindo. não poderia externnr ou explic.!,

tal' minhas divergências. a não ser quando elas realmente pude,!

sem ser colocndas de formil pública. o que procurei fazer em

oc"'siõO:'$ diversas. Em pronunciamentos que fiz 3 imprensa.

da

de

Langoni,

realmente

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - ProL

borto Lucena e pela Ordem dos Advogados do 'Brnsil.

sondo o conhecimento e experiência da Procuradoria-Geral

pontos, tCJdflS ns questões. Süo questões jurídicas

participação no processo de conduçãq da rcnegocinç50 da dívida

externa. pelas suas complexidades, pelas suns implicaç.ões em á

rtlas inclusive muito além da árcn econômica. Com relação ~5pe

ci ficamente a essa nova Carta de Intenções, fiz quest50 de to!.

mular e de registrar a minha posicão de que um documento preli

minar dessa. Carta deveria ser debatido previamente. intername!!'

te. li nível de outros melllhros do Governo - ou scjn. outros

Ministros. não da area econômica - e,também com líderes polít!

cos Q atê eventualmcnt~ com líderes emprc5ariais. Isso fez pu!.

te inclusive de uma nota que fiz questão de enviar ao Sr. Mi

nistro da Fa:r..end ü • Com relação 30 aspecto legal, o contrato que

tre Deputado. a minha posição. dentro do Governo. sempre foi,

c 4. porque o Conr.rcsso Nacional n50 tem cOllliecime'nto dC-!'õ50~

nal e do tipo de relacionamento que o Governo brasileiro tem

tido com o Governo dos Estados Unidos e com os banquei ros in-

ternacionais. Para terminnr. eu gosttl.ria de ler upena~ 11m3

fírmaçáo sobre 1:1 lór,icn destas questõe5 que forum lev,1tltudas

acerca das ch~madas condicional idades imposta0;; pelo Fundo }Ion~

tãrio Internacional. No item lS da última Carta de IntC'nçôc5

complexas de Direito Internacional - Eu diria a V.Ex:} o s('!'.ui!!.

te: o Banco Central sempre realizou esses acordos. esses

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - !lus ...

hiÍ n seguinte afirmaçiio: "Quanto às rcstríçõc.:s cümblnís. o Go

verno está procedendo a eliminações. antes do íin31 de 83, da-

, '

V.Ex::! lcv~mta - tenho aqui inclusive uma. documentação que res-

ponde ponto por ponto - vou encaminhá-la ã Comissão - tO'd05 os

ele n50 está dcpendcntl: do cumpl imcnto tl05 Cf i tério,; do Fundo

Monetário Internacional. Mas de qualquer maneira, sob o aspec

to jurídico, eu tenho nqui - e vou deixá-lu para ,1 Comi~s3o 

a documentação completa, com toda.s 1:15 notas, inclusive com co

mentários esp~cífico5 aos pontos levantados pelo Senador HlIm-

sil automaticamente reíínancia as amortizações vencívcis,

projetos. li mais, professor, o projeto 2 só cht?gou às miios do

Senador Humberto Lucena atr:lVés de cnmillhos que por ele não f~

raro revelados, porque o Governo não tomou a iniciativa sequer

de informar o Congresso Naconal sobre n íntegra desses acor

dos. Então, é óbvio que não haveria forma de se criticar algo

que não se conhe~.e, professor. Eu considero. concretamente. i~.

so, apesar das explicações técnicas que V.S~ possa dar, um de~

respeito ao Congresso Nacional, que questões desta gravidade,

desta seriedade tenham sido}iscu~idas, que tenham sido firma

dos acordos sem que o Congresso Nacional fosse ouvido. E ape.

sa.r das explicações técnicas que V. Sl] terá a dar, eu acho que

o problema é político, que está havendo uma imposição dos gr3,!!.

des banqueiros internacionais em relação ao Brasil, está ha

vendo uma imposição dos Estndos Unidos. E!itá aqui na "Folh.'l de

São 'Paulo": "Regan adverte o nosso Congresso." Isso é urna in

tervenção nos assuntos internos do Brasil e é. dígtlmos 3.s:::im.

uma continuidade dos acordos com o Fundo Monetário Internacio-

Fazenda. Esses acordos foram cuidadosamente analisados e ava-

n50 sei se V. SlJ sabn, m:t'$ n50 houve críticas 00 Prújr'to 1.

liados pela parte jurídica, vamos' dizer assim. do Banco Cen

tral e do Ministério da Faz.enda. Os documentos que aqui eu te

nho s50 detalhes técnicos, acho que não valeria a pena cu aqui

ficar lendo, mas '~sclarece, no nosso ponto de vista.. todos es

s,;s pontos, e deixa bem claro que O Brasil agiu, como sempre

agiu. de maneira soberann, procurando proteger o~ seus direi

tos num::!. negociaçio c~mplexa' e ín€dita. Eu lembraria apenas o

seg"intc li V.Exl].: é curioso que li críticn recaia sobre o Proj~

to 2. exatammente o único Projeto que: é autom<Ítico e que está

sob o controlE! nosso; que não foi interrompido em função de

não-cumprimento das cláusulas do Fundo. Eu diria o seguintc:do

ponto de vista de mecnnica, seria ótimo se puu.éssemo~ ter tam

bém o Projeto l,nessa form;!.. porque o Projeto 2 fi um Projeto

de rcfinanc.i amcnto automát Í-co dns amort iZJções, e, como V. Exa.

bem sabe, ele continua funcionando. b um Projeto em que o Bra-

'do ponto de vista interno, no sentido de ampliar o leque.

"préstimos usando a experiência de sua assessoria jurídica. u-

tivessefias nacionais. E esteja certo V.Ex9- 'de que, se isso

surgido, eu já teria saído do Governo há mais tempo.

foi quem assinou o chamado Projeto 2. O Projeto 2 foi dcnunci3!.

do, aqui, da tribuna do Senado. como um crime de traição naci~

DaL No Projeto 2. além de uma série de outros absurdos arrol~

.dos no pronuncinmento feito pelo Senadqr Humberto Lucena, in

corporodos pela Ordem dos Advogados do 'Brasil numa reprcsentll-

cão ao Supremo Tribunal ~.ederal, argUindo a inconstitucionali

dade do Projeto 2, há uma' série de questões. dentre as quais

a renúncia ã alegação de nuiidade, renúncia ã imunidade, juri~

dição e aplicação do Direi to bras i leiro. renúncía antecipada a

qualquer alegação de soberania. Este me parece o ponto mais

'grave desse acordo. Tenho aqui a tradu~~~_fc:ita" pela Ordem dos

Advogados do Brasil do Projeto 2. No ítem 8.8, se àiz que o fi~

dor concorda, em qualquer arbitragem semelhante, não utiljzar

defesa alguma que niio t,enha por base o fato de ser o Estado

soberano. O fiador aqui abre mão de toda e qualquer defesa de

pelo Governo brasileiro, e até eom o Congresso, já, pelo me-

nos. há dois anos. E com relaç50 a essa questão •••

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - 2, portanto, exi

gêhcia do Fundo Monetário Internacional?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Não é

exigência. Ela (;tZ parte, principalmente nessas últimas discu!

sões. das discussões. Evidentemente, numa discussão sobre in

fla,çüo, forma. de combater a inflação, o tema política 5a1nrial

surgiu. Agora, não significa que tenha sido uma imposição do

Fundo. Segundo ponto •••

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES. - Quero saber o se

guinte: surgiu por i~iciativa do Governo brasileiro ou por in.!:.

ciativa do Fundo Monetário Internacional?

reltlçno a po1.ítica snlarial, é um tema que vem sendo discutido

de sotll~T,1nia nacional na discussão do Projeto 2. No meu enten~

dimf'lito e no entendimento de 241. Deputados Federais que subs-

com o Fundo ~{onetário Internacional e em particulnr ao Projeto

2, já que este Congresso não teve conhecimento dos oiordos com

o fundo Monet5rio lntcrnaciollol. •• Eu gostaria inçlu~ive de s~

bel' a sua opinião. Como é que V.S'!. como professor,entende: que

o Congresso Nacionnl n50 tome conhecimento de dcc;,,',':'ics de ta-

gumas afirmações sobre questões quo.' no meu entender, são da

menor import5ncia.. Gostaria que V.S:} me respondesse ex.plicita

mente sobre di.Hls questõo5: primeira, imposiç5.o em Icltlção n P2.

líticll do '?rrúcho s::Jlarial; segunda, encorajamento a investid~

TeSo estrllngeiros e acionistas li comprarem o controle de empre~

5ns públictl!i (> privadas moribundns. Quero uma resposta concre

t~ nessas dll<15 perguntas.

.•manha importância. e que agora o Governo procure vir tentar im

por a aprovaç5:o do Decreto-lei n9 2.045, que é uma conscqUôn

cia dos acordos com o Fundo Monetário Internacional? Entüo,

pergunto, primeiro. se V.S' Prof. Langoni, considera aceitiível

que decisões dessn ordem sejam tomadas, sem o prévio consenti

mento e sem 11 di~cussão do Congresso Nacional e, segundo.

imunidade" tendo ou n50 n. soberania p0I.' base. Quer dizer, isso

aqui. obviamente, signiíicu abrir mão de questionar llruvlcmas

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Lnnginil-Deputado,

com todn a sinceridade, já r:stnmos há dois anos pelo mcnos .•.

nos quatro anos que estIve no Governo. que eu me lembrc. desde

1979 começou o debate sobre a políticn salarial, um cebatC' i!!

tenso. E o Congresso inclusive particípou de form:1 intensa,

quando houve aqueda primeira mudanç.a da lei antC'riol" que prev~

lecia, com o Ministro Simonsen. Por,tanto. díscutir nlternati

.vas de política salarial niio é novidade e seda rcalment'c SU1'

pre...cndente se numa disCllssiio de program~ C'conôud co e%~ tema

niio sUl'gisse •. Agora, quanto li questâo de imposição, hií, então.

o aspecto "u que me referi e que é uma conclusão. uma interpre

taçilo da revista. Agora, com relocão ã compra de controle do

empre~a, acho isso um abs,urdo. Ao que cu srdha, pelo meno~ no

minha participação no Governo c nas nngucint:õe~ com o I:ufluo,

nuncn sUl'giu essa questno de compra ou de controle de empre-
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do Ministério das Relações Exteriores e a ação das árci1s econ§. rios -pa.lses passaram - por exemplo, a Alema.nha, após a Segunda com relaçóo ti atuação do Banco Ccntral no ca50 Coron Brnstel 1

da maioria do Congresso Nacional. Qual ti grande virtude dessa

de maneira muito cllrios;t, por que o Bundesbank tinhn sua sede

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - 11-u5-

o SR.. DEPUTADO JOsg FOGAÇA - Quero exemplifi-

do

, ,

severa.s às importacões., com efeitos drásticos sobre a nossa e_

conomia, causando mais recessão, desemprego, fome e m.iséria?

cional, sabidamente, não permite essa expansão d3.S nossa.s ex

portações, esse saldo terá que ser obtido mediante restrições

Mediante aumento.das exportações? Ou, como a situação interna-

Banco Central tomou para. verificar se houve ou não houve vaza

mento de informações sobre a Jl1ax~desvalorização, uma vez que

temos informacões e dados de que, alguns dias antes, eaprcsá

rios da. Federa.ção das Indústrias do Estado de São Paulo tinha.

vida externa, cu lhe pergunto: quais fornm as medidas que

o SR. DEPUTAQO JOs1! FOGAÇA - Na carta, agora r~

centemente assinada com o Fundo Monetário Internacional, o B:r:!,

si1 se propõe a um saldo favorável na balança comercial da or

dem de nove bilhões de dólares. Como· será obtido esse saldo?

Banco Central que mais intervenções fez em insti tuiç-ôes finan

ceiras, e talvez tenha sido o primeiro presidente do Banco Cc,!!.

traI a. conseguir colocar um empresário financeiro literalmen

te na cadeia, e espero colocar outros também - pelo menos esp~

iava., enquanto era prêsidente. Nossa posição foi sempre muito

da J:l.uidesvalorizaçâo da moeda, no ano de 1983, o ex-I'-linistro

p.raticamente concretizada essa infor~ção nas suas mias.

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - 11us':'

tre Deputado, esta observação de V.Ex' é m~ito importante. Pr!

meiro, gostaria de ressaltar o seguinte: estamos vivendo nul!.

país em que, felizmente, há liberdade de análise e liberdade

de crítica. Temos hoje economistas fora do Governo tão ou mais

competentes do que os economistas que estão no Governo .. Temos

universidades, temos centros de estudos. Então, é impossível

impedir que indivíduos façam análises sobre qualquer assunto,

em ma.téri~ econômica.. 1! impossível impedir que um indivíduo,

analisando a situação das contas externas br.lsilelras, diga,

am.anb5, que vai haver outra maxidesvalori~ação. Isto aconte

ceu, aliás, não apenas com. o Prof. Simonsen. Nos últimos doze

meses, antes da máxi, diversos professores e anal iJilS di ziam,

pode haver uma máxi. Ora uma possibilidade. Isto saiu nos jor

nais, foi publicado. 05 empresários dele tomavam conhecimcnto,

todos tomavam conhecimento. Era uma análise indepenciente e que

vai continu.~r existindo. Acho importante que esta análise exi~

ta c não esteja apenas o Gov~rno com o monopólio de interpre

tar os assuntos econâmicos do País. Mas quanto a decisão e ao

sigilo da máxi. foram absolutos. Eu não tenho aqui 05 dados,

par,a mostrar a V.Ex~, mas um teste muito simples é o seguinte:

basta analisar o comportamento do lllercado negro no dia da móxi

e o comportamento de lIercado de· ORs cambiais no dia. da .ui.

V. Ex'! vai verificar que efetivamente nio houve nenhum sinal

firme, muito dUTa a este respeito, e, como disse, no momento

apropriado e no loc31 apropriado, estarei ã disposição de V.

Ex", para dar todos os esclarecimentos com relação a este e a

outros as·suntos.

o SR. DEPUTADO JOsl! FOGAÇA - Alguns dias antes

de vazatl~nto, não houve nenhum. sinal de movimento especulativo.

Esses dados, .a.iiãs, V.Ex' poderá conseguir facilmente no Banco

Central. Portanto, o sigilo quanto ã decisão foi total. Agora.

ó Banco Central {lio pode impedir que professores, analistas,c!.

Ministros tracem uma análise e especulem com relação ao que

vài acontecer com juros, câmbio, dívida externa, etc.

'adoção de uma postura não-paternalista. Fui o presidente

Mário Henrique Simonscn fez uma palestra na Federnç50 das In

dústrias de São Paulo, dizendo que a, saída pnra o Brasil, na

quele momento, era uma r.J3xidesvaloriznção.E essa palastra foi

fcita intramuros, a portas fcchadas. em carnter reservado para

.um grupo de· empresários. Mas a informação, a analise ou a pon

deração do' ex-Ministro Simonsen - uma espécie do ponderação s~

bre a situnção financeira do País ,- vazou para a imprensa

foi divulgada para todo o País. Já que a maxidesvaloriz.nçiio e,!

tá diretamente ligada à questão de falta de encaixe do flanco

do Brasil no exterior, camo cstú ligada tllmbér:1 a qucstão dH dI

.que foi absolutamente lisa. Mas diria a V.Ex' que nem vim pr~

parado, com a documentação necessária, para dar suporte as mi

nhas afirmações. Apenas diria a V.Ex'! o seguinte: independent~

mente de o Banco Central, ser, no' Brasil, uma instituição lig!

da ao Ministério da Fazenda, V.Ex! pode estar certo de que mi

nha atuação no B~nco Central, como presid~nte, se pautou pela

quecar,qu~ro ser bastan.te objetivo e exemplificar. Sabemos

"
O SR. DEPOENTE.. (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus-

tre Deputa.do _ eu diria o seguinte •••

t!inta dias antes do "estouroU da empresa Coroa, o ))anco Cen

tTa'l autorizou a liberaçiio de trinta bilhões de cruzeiros, co

mo uma espécie de socorro financeiro a essa empresa,' que )a

estâva ã beira do seu colapso. Pergunto a V.S~: est~ proposta

de independência que V.SI} faz tem o objetivo de r~tirar oBa!!,

co CentraJ desta área de influência, da necessidadc de prastar

favores decorrentes de pedidos gov~rnamentais?

O SR. DEPUTADO JOSS FOGACA - V.S'! entende que

'essa proposta d~, independência do Banco Central tem a ver com

'a necessidade de o presidente do Banco Central rejeitar pedi

dos de favoros c de socorros, muitas vezes, a empresas finan

ceiras em estado falimentar?

tre Deputado, eu diria o seguinte: a reforma é mui to mais am

pla, o objetivo vai muito além desses problemas cspcr.:ificos de

assistênda e liquidcz. Evidentemente, fui convocado para uma

Comissão de Inquérito sobre a dívid;a externa. Coloco'"-mc à dis

posição de V.Exl}-, a qualquer momonto, no Congresso Nacional ou

em qualquer comissão, parn prest:tr todos os escL~lrecimentos

A prcocupnção com a independência chega ã preocupação física

do Banco CentraL Acha que n posição do Federal Rcsorve também

é clássica. E esses países, <lHás, que têm bancos contrais in

dependcntes 1 por coincidência ou não, têm uma performance de

cstnhilidadc monetária c de in:E1aç50 melhor do que os pnJ.sas

que têm bancos centrais mais integrados, mais dcpcndcntes. Di

ria mnü;, ninda: agora que estou fora do Banco Ccntral vou co~

tinunr defendendo e lutando por essa bandeira, porque ncho quc

a reforma é do maior interesse para o País. Quer dizer,

Banco Central de fato independente, em. que .05 nomes dos seus

diretores sejam apurados pelo Congresso Nacional, com um mand!

to prefixado.'

institucionaliznção? Seria, exatamenta - gosto de usar ullla ex

preSSA0 muito simples - termos uma instituição com suficiC'ntc

proteção paI ítica para dizer não. S· necessária, numa sociedade,

umn inst~tuição que faça o ajuste de conta!'> finai-f>. que diga

não. Porque, as vezes, é difLcil para o Governo, às vezes é

difi"cil para o Congresso Nacional resolver todos os conflitos

Planejamento. Um banco centraJ em que seu presidente e diret!?,

res fossem indicados pelo presidente da República, mas aprova

do~ pelo Congresso N3cional, com um prazo e um paríodo de man

dat() predeterminados, que só pudesse ser el iminado por decisão

que naturalmente existem nUJIa sociedade, entre aspirações so

ciais, solicitlções de recursos e disponibilidade efetiva de r!:,

c,ursos. Orn, um processo de reformu13çno institucional, no IlTE!

sil, agora, terin. que passar por duas etapas. Primeira etapa,.

a unificação orçamentária, que penai tiria inclusive no Congre!

so Nacional analÜiar em. conjunto o orça.ento fiscal e o or

çamento monct5:rio,e, simultaneamente, u. banco central indepe!!.

dente, que teria condições efetivas e proteção legal e instit!!.

cional e política para seguir os seus objetivos. poder atingir

os seus objetivos. Por exemplo, há um fato muito curioso, uma

estória. que vou contar a. V.Sf. Quando estive, pela primeira.

em Frankfurt. não em Bonn. Ele me disse: que es,:olheram o Banco

Central a u\na distância física conveniente do Governo Central.

Guerrn - uma das preocupacões principais, a.o lado de reformas

importantes econêmicas, reformas monetã'ri3s, fiscais etc., te

nha. sido insti tucionalizar um banco central indcpendente, um

banco central independente do próprio Executivo. E não. seria,

portanto, independente apenas do Ministério da Fazenda ou do

dia era a reunião com os partidos de opOSiC;~Oj no dia antt'rior

tinha sido com o p3rtido do Governo. Perguntei-lhe, inclusive

vez., visita.ndo o Banco Central alemão, o Bundesbank, o presi

dente do Banco Central alemão atrasou-se, e a. ·,característica

dos alcm3es é a pontualidade. Era a primeira visita que cu fa

z.i: a ele ficou um pouco sem graça, porque chegou atrasado uns

.' quinze minutos: Ele pediu desculpas, mas disse que aque.le era

um dia muito importante, porque est~yam acabando de 'apresentar

a estratégia de política monetária que o Conselho Diretor do

Banco Central, tinha decidido aos partidos políticos. Aquele

está reforçando também a convicção que temos - e sua resposta

assim nos leva a concluir - de que a concentração de decisões

nistério das Relações Exteriores teve partipaçiio realmente Jn2.

desta neste processo de negociação. Ele poderia e deveria ter

tido urna participação muito mais intensa.

o SR. DEPUTADO JOsf: FOGAÇA - Pelo ,!'Jc dcprccndo

ação int-erna políticamcnte mais coordenada?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Lnngoni) - Um a~

sunto como este, de d'ívida externa, precisa ser discutido in-

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo L.mgoni) - O Mi-

da, não ti ramos vantagem de todo esse potencial.

O-SR. DEPUTADO JOSS FOGAÇA - Obviamente, V. Sa.

diria. que - e volta ao ponto original - não cabe a mim,

de sun rcspos~a, havia absoluta concentração de poder nas mãos

do Ministro do Planejamento, que niio a.rticulava c não coordenê.

va internamente fórm~las para uma saída do Brasil da crise'

novas'formas de negociação. Temos feito aqui críticas nesse

sentido e temos, diversas vezes, nos pronunciado da tribuna do

Parlamento. O Ministério das Relações Exteriores foi excluído

'do processo de negociação da dívida externa?

ex-Presidente do Banco Central, julgar n forma de conduzir es-

sas negociações. Eu estava rcalmente~num3 posição de segundo

escalão, mas tlIt!u entendimento, minha maneira de fazer seria

rcalmemte diferente.

usar totlo o nosso podel! de articulação interna;. para consc

,uir melhores condições de nagoci3ção. Porque, evidentemente 

isto foi dito aqui em diversas ocasiões pelo ilustre Deputado

Arantes - o problema ê político, não é apenas um probl~ma tê!:,

nico, de discutir .etas quantitàtivJ1$.Ora, o Brasil tem hoje um

peso na comunida.de internacional, um peso estratégico, mas ,I1U!

'tas vezes, talvez por falta de uma ação interna mais coordena-

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Eu

foi" excessiva, nas mãos do Ministro do Pl:mejamento, e que es

ta é uma das causas da. situação em que nos encontramos.

o SR. DEPUTADO JOsE. FOGAÇA - Se~undo dccln.rnçno

de V.S', logo após sua saída. o Banco Central tem uma estrutu

l:3. inadequadn no Brasil. Sua proposta de reestruturãção do

Bnnco Central o aproximaria do modelo americano, o Fodaral Re

serve Ilo<lrd, ou do Banco Central alemno, que tem llT~.tic31llcnte

vida propria. Com isto V.SI} quer dizer quo houve c.,~·e5siv<l in-

tcrferência do Ministério do Planejamento no Banco Central?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) -:.pus

tre Deputado, este ê talvez um ponto da· ma.ior relevância, e a

qui vou dar também o meu testemunho dos quatro anos de vivên

cia do Banco Central e dos contntos que tive com presidentes

de. bancos centra.is de outros países. Não é mera coincidência

que, nos proccst>os de aperfeiçoamento institucional por que vi!.

se o Brasil negociasse de outro modo, em outra oportunidade IP!:!.

dcria ter negociado em melhores condições de força?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Estou

hoje convencido - e aí surgiu a divergêncül final I que é esta

questno da tcrccir~ carta - de que efetivamcnte pr~cizarinll1os

o SR. DEPUTADO JOsg FOGAÇA,;.. Como se daria essa

o SR. DEPUTADO JOsl1 FOGACA - V. Sa. entende que l

aparte?

o SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Permi te Ul!l. pequeno

no~

micas.

não.

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Pois

ternamente, de forma ampla, por todos os ministros. Um documeE.

to como este, que fixa, afinal de contas, 3. vida do país pelos

pr5ximos quatorze meses, precisa ser efetivamente compreendido

não apen~s pelos ministro da área econômica, mas pelos minis

tros de outras áreas, que também terão de cumprir as metas' a

li fixadas. Considero esse processo de disc~ssão e de debate

interno essencial, e a verdade ê que a forma dc· cncaminhamento

do pro~esso decisório foi numa díre~ão oposta. Então, realmen

te, como cu disse, não se trata de divergência pessoal. São di

vercências com relação :lOS objetivos e ã formo de nlcançá-los.

Procurei levar essa divergcncia da forma mais leal possível, ~

té seu limite m5ximo. Quando realmente houve a definição final

de governo quanto aos termos da carta c ã forma de implementá-

. la, eu ncl1ei que não haveria condições de continuar no Govcr-
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calçadista. .

ções cambinis?

rumaç5o, esse rearranj o •••

nutençiio da cláusula de eliminação das restrições cambiais?

minutosã PresidênciD. da Comissiio a fixaçiio do tempo de dez

para cada qucstionador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) -

los Geraldo L:mgoni, n revista "The Economi5t" publicou um ar-

O.SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Deputudo Fernnndo Santnna) 

Srs. Deputados. ainda há doze Deputados inseri tos para inqui

rir o Prof. Langoni. Repeti'.ldo que não é da minha vontade, do

meu desejo rcsuringir a liberdade de qualquer dos Srs. Deputados,

gos~aria de fnzer uma proposta ã Comissão no sentido de que

as perguntas fossem formuladas de uma só vez. num praZo nao s~

perior a 5 ou 7 minutos. O depoente) então, as responderia na

ordem em que fosscl!l feitas. Assim, parece-me. aproveitaremos

melhor o tempo. Considerando que cada Deputado. no mínimo,usc.

entre perguntas e respostas. 20 minutos) teremos doze vezes

vinte igu31 3. 240 o que significa quatro horas. Já cst"lI!lOS as
12:30 e~ de':ite modo, terminaríamos às 16:30 horas. Gostarin de

tigo) recentemente, dizendo que as medidas que foram exigidas

o SR. DEPUTADO JOsg FOGACA - Ilustre Pro f . Car-

cil. ma.s acho que dcvcrínmos fixar, par3 as próximns reuniões,

Depois, vencido esse tempo. se o Deputado quiser voltnr a fa

zer perguntas) poderia fa~ê-Ia5 no final. porquo senão ,tconte

cerá o que tem ocorrido sempre, ou seja, os últimos inse,ritos

n50 conseguinuo razer uso da pal.wra. AliÔ5, quero dizer que.

ouvi r os membros da COl!lissiio sobre este assunto, enquanto

Prof. Langollí estú ausente.

como Relator, tenho feito certo esforço para ficar dentro dos

dez minutos nas minhas perguntas. mns acho que deveri:amos fi

xar um critêrio geral p3ra as outras vezes. Proponho. então,

O SR. RELATOR (Deputado Sebastiiio Nery)

nas cinco minutos para formular as questões. No caso.

um período máximo de dez minutos para cada um fazer perguntas.

propondo quase dez. Assim, vou limitar, se a Mesa concordar. a

partir do Deputado ..losé Fogaçn. o tempo das perguntas em sete

minutos, c. em seguida. o depoente responderá a todos. l-lc as

anotará c dara a resposLn na ordem succ5siva. Consulto

bros presentes da Comissão se esta sugostiío pode ser oc,:itn.

(Apnrtcnnte não identidicndo) - Com urna certo

íloxibilidadc, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernnndo S~ntann) 

Se os memuros da Comissno estno de acordo. dou por nprovada

dcci530. Então, a partir do Deputado José FO~3ça•••

(Apartennte não i(lcntific;ldo) - Sr. Presidente,

peço n pnlnvrn, pela ordem. só para um esclarecimento. Essa

re;>trição de dez li quanto as peguntas c não quanto às rcsp.os_

tas do ilustTe Depoente?

Permita-me, Sr. Presidente. Creio que hoje já fic:! meio difí-

(~teante nno identificBdo) - (Intervenção fo

ra do microfone -' Inaudível).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) -

o SR. DEPUTADO JOsl1 FOGACA - Outra pergunta que

tenho parn V.SQ. é a respeito •••

O SR, RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

Deputado Josê Fogaça. o Prof. Langoni pede 1 iccnça para se nu

sentar durnnte dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) _

A paTtir do Deputado José Fogaçll, c.ada Deputado inSc.T1to,

ardem que está: aqui na lista, terá sete minutos para formular

as questões, e o Depoente terií o tempo que julgar necessário.

se!'l limitação. para respondê-lo.s. Então" se os membr.os efeti

vos ou os suplentes da Comissão estiverem de acordo com a dec!

são) consideramos aprovada.

(Apnrtcanfe não identifictldo) - Que Jê a flexi

bilidade de dez minutos. Sr. Prcsidepte,

O SR•.PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Flexibilidnde nós teremos sempre, mas é preciso de uma certa

ordem, sob pena de sairmos daqui à noite, o que acno não co~

vém a nenhum dos presentes. Continua com a palavra o Sr. Deputado

Jos; Fogaça.

minutos para os restantes, que s50 doze. dut..entos e quarenta

minutos são Quatro horas, iríamos acabar quase às cinco horas.

Seg~ndo o Assessor da Comissão. advogado. na sessão anterior

,já navia 's,ido tomada n decisiio de que cada Deputado usaria ap.=..

• De í~to, hoj e nii'o iniciamos os trabalhos com essa orga.nizaçiio.

mas a nossa. proposta parece Ta'toaV"c1. Com um limite de V".inte

postura

perguntao SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - Outra

tem toda n razão. Esta decisão ap'cnas confirma ostn

o SR. DEPOENTE (Car~os Gernltlo Langoni) _ V.Ex/}

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado, acho que exntnmenta 03 divergência quanto ã in

tensidade e ã rapidez do procasso de ajustamento é que estava

et raiz. a base da minha recusa em assinar a terceira Carta de

Intencões do Fundo. n exatamente a discordância qUllnto a forma

como o Fundo Tenlmente pretende impl~mentar este programa de

ajust.nmento.

O SR. DEPUTADO JOS:e FOGAÇA - Eu apenas estava

acrescentando um dado novo. que é esta decisão- recente, ••

cos, ou seja. aquilo q,ua eleS chamam. num eufemismo, de "pro

gramas excepcionais de ajustamento"?

querendo ·restringir para 102t.

O SIl. DllPUTADO JOSe FOGAÇA - Mas o próprio Fun-

quando o país-membro adotar progrnmas excepcionais de ajusta_

menta. Isto significa dizer que só liberará qunntias maiores

se as medidas internas tomadas P?lo país forem drnsticamcnte

recessivas, de ajustamento doloroso. com efeitos sociais per

versos. Pergunto, então. a V.S': O Fundo Monetário Internacio

naa - na medida ~m que V.S," foi um. homem que conviveu com essa

relaçiio ~ tendo sido até o personagem central nesta relação

O Fundo lolonetárío Internacionnl está exercendo, em nome do Go

verno americnno, em nome do sistema financeiro ~internacional,

visando a resguardar os interesses dos bancos internacionais,

pressões sobre o Brasil. para que o nosso Pais ver.;la a ade

'rir a uma política econômica de austeridade a níveis drásti-

do MOlletlÍrio Internacional csturin uisposto a che-f-;.Jr a llS':.

O SR. DEPUTADO JOsI1 FOGACA - Com isso. pela sua

O SR. DEPOE~TE (Carlos Gernldo Langoni) - Não.

Imposto de Exportação nada tem realmente a ver com esse ,i

tem de restrição cam.bial. Ele ê uma decisão exclusi"tI do con~~

lho Monetiirio Nacional. que poderá aI terar ou não, dependendo

dos objetivos da política. Não é. porém, uma das cláusulas de

restrição cambial, Pelo menos esta fi minha interpretação. Ele

não se inserh'ia dentro desse CO:ltexto de restrições cambi::t.is.

O SR. DEPOENTE (Carla!? Geraldo Langoni) - Ilus

'trc Deputado. é uma destas decisões absolutamente contraditó

rins. conforma estava mencionando agora há pouco. No momento

em que os' países em desenvolvimento necessi.tam de outras fon

tes de recursos de organizaç.ões multilaterais que n50 os ban

cos privDdos, ainda assim os países desenvolvidos, em pnrticu

lar os Estatlos Unidos. colocam limitações c restrições 3 es

tes recursos. Quer dizer, é um conflito difícil de entender,

difícil de explicar.

a SR. nIlPUTADO JosE: FOGACA - Porque, segundo us

inform;'lções que temos, o perccntunl era de 150\ sobre a cota

de capitnl:

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Bom,

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Laneonl) - Estão

pelo lII ... nos mio seria r~sultado de UiJl3 obrigação com o Fundo. r~

derá vir a ser aI tarado. se o Governo julgar que deve alte

rar, por outros motivos) mas não em função da Cart.'! de Inten

ções. Não sei se deixei claro a V. Ex/}.

que queria fazer é a respeito de umn afirmação que V.S:} fez o~

tem. no Senàdo. quando t?mbém foi inquirido a respeito dos as

suntos ligados aos negócios do Brasil com a Polônia. V.SQ en

viou unw carta. um ofício. manuscrito, ao Ministério do Plane

jamento, l.nformando da imposs'iblidade de continuar liberando

créditos. Mesmo depois dessa carta. 290 milhões de dólares fo

ram liberados. Pergunto a V.S' se a empresa Comexport foi uma

dns contempladas com essas linhas' de crédito. fornecidns mesmo

apôs 3S restrições que V. Ex'} propôs.

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Não.

·ilustre Deputado, porque a linha de crédito de 290 milhões de

dólares de têxtil nunca chegou a ser utilizada. Portanto,

nhuma empresa exportadora de têxtil utilizou essa linha.

O SR. DEPUTADO JOSe FOGACA - Que repercussão

trará a decisão de ontem da redução de cotas pnra empréstimos

do Fundo Monetário Internacional?

palavra de professor e como ex-Presidente do Banco Central. e.~,

taria ••.

quo, na minlHl· opinião. é irrealista e não compntível com a na

.ture2.a Qstruturtll dos problemas dO' endividamento externo dos

pnísc.s em desenvolvimento.

e,

v.

Pois

o SR. DEPUTADO JOsl! FOGAC.í'\=lirrStaria qua

O SR. PEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni)

tinha antes de sair.

não.

S!} me desse. então, uma resposta específica sobre isso.

presentaçõ'o. Quer dizer. o Fundo tem certas formalidades

o SR. DEPOENTE (Carlos Gernlõo Langoni) - Só p!!.

rn entender V. ExlJ: qual é a restrição espeéi:fica a que V. Exa.

está se referindo? Com relação a •••

O SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - sobre a industria

Nessa terceira carta se reafirma aquilo que havia sido dito

na anterior. H3' o aspecto setorial, onde os efeitos serão i-:

nevitavelmente desastrosos, que é a eliminação dos impostos

sobre a exportação de couro de gado. A indústria calçadista

do Rio Grande do Sul., meu Estado, vai soírf."r danos. com is

so, tnlvez imprevisíveis.

O SR ••DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Aí V!

10 a pena, talvez. até completar uma preocupnç:io tnmbém do

ilustre Deputado Aldo Arantes, manifostadtt há um minuto. Aí

há uma tccnicalidade importante. Quando o Fundo diz eJ imina-

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - :e o

trar uma forma de retirar a restrição que hoje recai ou i,nci.

de sobre o câmbio c transíormi-la numa restrição de outra n~

tureza, de natureza fiscal. Portanto. issso niio significaqua

o Brasil 'precisa abrir mão do controle sobre remessa de lu

cros. de To)'a1tics. nem basicamente sobTc a questãõ dos cou

ros. g apenas uma questão legal da rearrumar as restrições.

Portanto. esse aspecto aí é menos importõ'Inte do que parece.

O SR. DEPUTADO JOsI! FOGAÇA - Sim, m:l:; essa rea,!

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langon1) - Sem

afetar. E: um arranjo que não pr.ecisa afetar, em nada, o nível

de restriçiio. Pelo menos esta a interpretação, que nós tínha

mos, quando do primeiro acordo.

p. SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - mas se não afeta

em nada. por que fazê-lo?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Por

que - aí é que está - é uma pura formalidade do' Fundo. :e
pouco daquela teologia interna que havia mencionado na minha !!.

ção de restrições cambiais. não significn elimin{lç~io das re~

triçõ~s. Nn realidade, ê quase quo.um truquo legal. E encon-

ri SR. DEPlITADO JOsll FOGAÇA - 1! o Imposto de Ex

portaçio sobre couro de gado para calçados, bolsas.

O SR, DEPUTADO JOsl! FOGACA - V. Sl} entende que

a indústria calçadista do Rio Gr:m,de do Sul, geradora da divi

'sas para o País pelo volume de s·ua exportac8'o em manufaturndos,

não soírera efeitos negativos com essa eliminação das rcstri-

o SR. DEPOENTE (Carlos GeralJo Lnngoni) - I1us~

tre De]mtado, diria que hi('úin:t combinaçiio talvez dos dois fat~

rcs. rodemos conta.r com algum aumento das e'f:port<lçãc~, ~m íun

-ção de alguma melhoria na economi:l mundial. Esse aumento não

deverá ser muito signiflcntivo. talvez na íaixa entre 10 a 15~,

mas vamos continuar com uma compressão das importaçõ'es. com a

penas uma ~antagem, é impprtantc reconhecer: ó que Jw.verá uma

margem para novaS importações do setor privado c também do se

tor piíblico; pOrque haverá uma economia adicional na importa

çiio de petróleo du ordem de um bilhão n um bilhão e meio de d§.

lnres. Isso caso o preço do petróleo permaneça e3tnvcl. Então,

é uma combinação realmente dos dois fatores. Poderii haver a!

gum crescimento das exportações, não muito significativo.mas

as importações ainda não poderão voltar a crescer. Significa,

de fato, que o efeito sobre a economia. em termos de possib,!.

lidade de crescimento. de limitaçiio de crescimcnto~ continu!

rã existindo.

de que o câmbio nõ'o pode sofrer restrições. quer dizer. o movi.

mento ligado ao câmbi o. Mas tl;Jdo aquilo que for restrição

que legalmente não for carl'lctf'rizado como restrição cnmbial

aceito. Então, o que se vai fazer é rearrumar. é quase que

ree5crever a restrição. Pelo menos esta é a interpretação que

'com relação li. câmbio: o depart3mento jurídico do Fundo' entcn-

o SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - Como V.S' vê a ma-

·~mposto•••
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o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Pois

so do programa de renegociação I do programa de ajus'tümento do

número em torno de U. Pa.ra chega.r a. esse pequeno superávit, a

p.... ra o Brasil são cxcessivamente rigorosas e que, quanto n es

se objetivo ue zerar o déficit público., nenhum Pnís do mundo

está pretendendo atingir, ne-m mesmo aqueles que se encontram

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Concedo 11 palavra- ao ProL Carlos Geraldo LangonL

O SR; DEPOENTE (Carlos Geraldo l.:mgoni) .. Muito

obrigado, ilustre Deputado I\nibal Te,ixcira. São realmemte sete

perguntas muito amplas. Vou procurar usar minha capacidade de

sintese e tocar nos pontos principais. Com relação 3. quC'stão do ~

dolo, eu Jiria que há hoje visíveis distorções no modelo hras,!.

leiro. TI essas distorções aptirccem de fOTma clara e inequívoca

exatamentc no desequiLíbrio externo, na crise no halünço de p~

gll.mentos~ que não é só de origem interna~ mas certamento tam

bém tem raízes intcrna~, e no dcscqui 1fbdo int.erno uma

inflação de 160':., de 170';., que é um sinal realmcnl!~ de doença

o SR. DEPUTADO AII!BA. TEIXEIRA - Do Fundo J.\one-

rias não tomaram c'onsciência da que essas imposições cada vez

maiores de compra de equipamentos dos países de origem era u

ma. forma de colocar o País em difiCUldade e transferir o dose!.

prego do!; países.~ais industrializados para a Brasil?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

V. Exl10 ainda tom dois minutos.

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ah!

sim, países do Leste europeu. Não tenho os detalhes eSllccífi-.

Como V. EX~. sabe, a Polônia não é membro do Fundo, mas a

Romênia e a Hungria fa2.em parte do Fundo. EStes pai'ses estão

nu.m processo de ;Lcordo. 11 difícil saber porque, num país saci.!.

lista as informações são as mais es"cassas possíveis. Certamen

te li~ a Carta de Intenções nunca foi publ icad3. Quer dizer, .é

realmente um monopólio êxclusiva do Governo. Então, o nível de

'informações que temos é muita pequeno. !-tas eu diria apenas

seguinte: ii um dado ,:urioso. Uma evidénc13. acerca do irreali~

mo dos problemas do Fundo, é um dado estü.t.lst"ico muito intcre~

sant.c. 1Jois países que estão hoje num processo desse programa

brasileiro, que é o programa do Funda· ampliada, do Fundo de eE!

prêst:if!1D ampliado, programa de três anos, sai não" cumpriram .as

metas, ou seja, 50\ tiveram que pe~ir o famoso ~. quer di

zer" no suspensão, o que ê um indicador c13ro d,e que as metas

são essen~ialmmt.e ambiciqsas, iITea~iJ;tus. Com rcL1ção a Polô

n.ia, vou respond.cr quaJ:lto aos dois aspectos juntos, qUCT di-

tirio. As negociações entre os países. do Leste europeu •

Relativamente n questão da opçio ....

o SR~ .DEPUTADO ANfBAL TEIXE1RA - Finalment.e, o

preço pol'Ítico. Temos um deb~te acadêmico e até popular entre

negociaçoo de governo a governo, em que alguns coleg_s

do PDS insistem muito e t,'1mbêm alguns. companheiros do PMDB.

Então, a minha pergunt.a ê a seguinte: em termos de preços po

líticos, o que é molhor? negociar com o Fundo Monatário ou ne

goe"lar de governo li governo? Estã' encerra.da a minhl'l interven

.ção.

no 'aparelho econômico. Eu concoruo com. V. Exq. quando menciona

o crescimento exagerado e desproporcion~al do setor público,

principalmente das· empresas estatais. Quer dizer, este proces

so de empresas estatais, que foi iniciado com o objetivo claro

dt! atender setores prioritários e proteger inclusive os i~te

resses nacionais.~aqueles setores, ganhou impulso proprio, foi

. 'um crescimento quase que endógello, autopropulsor:chegou real

mente a um ponto de desequilíbrio em certas empresas estatais;

hoje, é um dos fatores mais preocupantes dentro dessa compone!!

te de desequUfbrio interno. Evidentemente, não são apen~s os'

déficits das estatais a causa do déficit público. Temos

componente muito sério relacionado ao subsídio, que eu também

considero um d12sperdício de recursos, a maioria deles. Isto e~

t:i sendo corrigido, como eu disse, mas é necessário antes de

maios' nadi!t, algum tempo. Até mesmo - V.Ex'! há de concordar com!

go, já qu~' nós estamos discutindo muito institucionaliz.açào ...

Ora, os mecanismos de controle desse setor pübl ico. tão varia

dos e tão di ferentes da. época por exemplo. Jo Presidente Jus

ce] 1110 l(ubistch~k - V.Ex~ teve opoTtuni dade de participer do

Governo"':' constituem certamente outro. arcabouço inst j tucional.

Um mecanismo institucional para lidar com um setor público de~

S3 cOJ1lpl.exidade, um mocnnismo de controle nós estamos ainda

testnndCl, nós estamos ainda aprendendo, num processo de tenta- .

tiva e crro. TI é este um dos pontos que, na minha opinião,

Fundo ainda nõo compreendeu da realidade brasilcira.-·Nos esta

!"os num processo em que ê necessário construir um novo arcabo,!!

ço institucional pnrn quo as políticas econômicns flos~am fun

cionnl" com ma ior eficiência.

a1, não trata do orçamento financeiro. Apenas do orçamento fiE.

cal, mcsmõ assim de forma inadequnda. em sétimo lugar, nós não

importf1Jl1Os desemprego quando compramos guindastes que podiam

ser fabricados no Brasil., quando compramos vagões, que fizeram

fechar frês fábricas de vagõ.:ls no Brasil, quando nós comprumos

equ'ipamcmtos oletromecanicos que fabricados no Brasil? QU.11 é

o ·montanta dasse débito ,gerado através da compra de equipamen

tos j â fabricados no Brasil? Será que as autoridades monetã-

isso. Então, querem repassar para a população trabalhadora

ônus .desse model!;) equivocado. Então, primeiro pergunta: qual o

modela que está errado? Qual o modelo que vigora no Brasil:

o capitalistn, é o estatista., é o misto? flsta seria a primeira

pergunta. A ~egunda pcrgll,nta é a seguinte: Sabemos que os paJ:

5es do Leste, os países comunistas também são membros do fundo

Monetário e conseguiram acordos COln o fundo f,fonctário. O Fundo

se, Deputado: o que temos de encontrar nesse processo (Ie nego

::inção-;· ta.nto com os bancos e com o Fundo. é o adequado equilf, -
bri.o entre credibilidade externa e viabil idade interna. Evide!!

temente~ y. Ex:} colocou muito bem: o que a comunidade financei

ra internacional espera são programas que efetivamente p05sam

ser cumpridos com grau razoável de certeza. Ninguém vai querer

do Brasil o impossível. Então, ê dentro desse contexto que se

insure realmente a minha divergência COI!I relação ao C'bjetivo

do déficit público, nesse período do' tempo que foi íiX3do.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGACA - Sr. Presidente, cu

me considero satisfeito com as respostas às perguntas que fiz

ao Sr. Carlos Langoni. As conclusões que tiro são ns de que

neste País houve extrema conc~ntração das decisões ....a dívIdtl

externa é de responsabilidade dessa concentração de poder, da

inexistênicin da democracia, da inexistência de pnrticilHll;iio

damocrátlc3. 1: chego 5 conclu$ão tambóm de que uma. postura ~t!

co. levn no seguinte: ou se está ~entindo pnra a Fundo Monctn-

fase de guerra? Estava certo o modelo de JU5celino Kubitschek,

quando preferiu jogar o investimento do Estado upena5 em al

guns setores prioritárias c chamar a iniciativa privad.1. para

outros setores? ·Ou está certo o modelo atual, que 6 pura C' sil.!!.

plesmente cstatizonte? Quer dizer, ele conduziu 11 economia

uma depc-ndência do Estado. Conseguimos não recursos de capital

de risco., mas flura c simplesmente capital financeiro. E as em

presas estatais, responsáveis hoje por 80\ desse débito cxter

·no, não tiveram condições de responder ao desafio de reduzir

rio Internacional Çlu se pretende destruir o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Tem a palavra agora, pela ordem de inscrição, o Deputado Aní

b3.l Teixeira.' Seu tempo será de 7 nlinutos.

O SR. DEPUTADO ANrBAL TEIXEIRA - Prof. Langoni,

h~ uma polêmica.básica, de que o modelo está errado, pois dele

decorre a inflaçiío, decorre o desemprego, decorrem a dívida eE

térna e outros males. Nós somos do PMDB, mas o PHDB ê um parti:.

do democrático e com.um pluralismo muito grande. Então a pri

meira pergunta seria a seguinte: em que termos esse modelo es

tá errado? Estava certo o modelo de Getúlio Vargas, quando coE!.

seguiu a autonomia siderúrgica, na base de uma negociação,

,Monetário fez t'l esses países exigências? Essas exigências fo

ram aceitas e estão sendo cumpridas? Em terceiro lugar, quando

uma empresa fica em dificuldade, temos que, a exemplo de um

pafs, tentar receber o que nós é 'devido e reduzir nosso custo

~ixo. O custa fixo seria, no meu entender, o orçamento público

e os recebimentos ..• Um deles, por exemplo. é o da Polônia, de

um bilhão e oitocentos milhões de dólares, com o que podería

mos dar dez vezes mais verbas para o Nordeste, por exemplo.

Quais foram as gestões concTetas do Governo para receber es

te dinheiro? Este dinheiro não pode ser recebido em mercadori

as~ Outra pergunta: nós tivemos, num periodo de dezoito anos,

. um capital de Tisco óc vinte e dois bilhões no Brasil. E tive

mos um capital de empréstimo de cont,o e seis bilhões de dó1:l

res. Relletemos para o exterior, 'em resposta :i este capital de

risco, quatro bilhões. E remetemos quarenta bilhões de juros

para o exterior. Qual o melhor modelo, o capital de risco ou

o capital financeiro? Por que conseguimos um dinheiro tão

ro, quase 21\ e emprestamos este dinheiro ã Polônia a 7't? QU3,!!.

do se fala !'m responsabilidade do Congresso, o ilustre Profes

sor poderia nos responder como o Congresso pode ser rcsponsá

'vel se ele não analisa senão um quinto do orçamento, pois n50

t1'3ta do orçamemto das estatais, não trato do orç.l.Iolento cambi-

Amais próximos de uma situação de ~stabilidadc financeira.

não. ilustre Deputado José ~ogaça. Primeiro com relação ã

prcssõo'o Brasil é Ur.1 pai's diferente~ deixe-me c>.-plicarpor que

naquela ocasião apresentei esse ponto de vista, que, aliás ,não

mudou muito. O Brasil ê renlmente diferente de outros países

da América Latina com relaçào principalmente à estrutura

diversificada de exportações, Vamos ver o cnso do México, por

exemplo. O !-Iéxico hoje está sendo citado como o grande suces-

nal de 1984? Ao número que cheg3lnos, C01l\. segurança, com todas

as incertezas - nós não temos ainda o orçamento definitivo das

estatais, .n50 temos orçamentos ,definitivos dos Estados c Muni

c~pios, só vamos ter no final de dezembro - nós chegamos a um

própria comunidade internacional ligada ao setor fin::mceiro e.!

t5 vendo claramente a situnção a que est5 sendo empurrado

nosso País. Como V.S\' vê essa questão, uma vez que, em agosto

de 1982, em Nova Iorque, V.S~ fez um discurso junto a um grupo

Fundo. Entretanto, basta uma pequena reduçiio de um dólar nopr!:.

ço de um barril de pet.rõleo para o programa mexic:l.IlO de rcncg~

ciaç50 entrar em sérias dificuldades. Quer dizer, há uma enor

me vulner<lb ilí dado I porque o M6xico pra1: icnmente exporta. um ú-~,

nico produto. Vários outros países do América I.atina também $~

frem dessa" dependência quase que cxclusiv<l de exportação de aI.

guns poucos produtos prir.1;Íríos. Iintüo, um dos 3Spcctôs que cu

estava destllcando e para .0 qual estava chamando a atenção é

o de Que, entre os países que entrnram nc.!LSlI crise fjnancei

ra, hossa crise de liquidez, o Brasil, certamente, é (I que ti-

do banqueiros internacionais transmitindo basicame-nte a segui!!.

te mensagem: o Brasil é País diferente que terá condições de

resolver esta crise sem renegociação da dívida externa. Então,

a pergunta que lhe faço é a seguinte: V.S=!- entende ainda que

o Brasil seja um PaIs diferente, .'lue seja um País excepcional

mente bem posicio.nado para sair dessa crise c ê realmente vin

vel que nós venhamos a zerar o déficit público, coisa que ne

nhum pais do mundo, nem mesmo os industrializados e desenvolvi

dos está fazendo neste momento?

esse zero~ teremos que, certamente, aumentar ainda mais a ca.r

ga tributária; não só cortar despesas, mll5 3umentar aindo:;: mais

• carga. tributária. Portanto, ê um processa extrsmamente difí

cil do ser implementado do ponto de vista prático e certamente

com um. custo socia.l, na meu ponto de vista, exa.gerado. Agora,

o mais importante é o seguinte - apenas p,a.ra resumir numa fra-

nha o·maior potencial, a maior possibilidade de doIa sair, ex!.

tamentc porque tinha maiores possiblidndes de, de maneira sus

tentada, realizar um processo de redução da dependência exter

na, através da dinamização das suas exportações. Agora, com r~

lação 5 questão do déficit público, esse foi efetivamente um

dos pontos crít~cos que explica a minha recusa em assinar essa

nova carta dt! intenções. Reduzir o déficit público no Rrasi~ é

um obje.tivo que quase todos hoje partilham, entendem. O défi

cit públíco financiado de forma inflacionária é'um elemento iD!

portante no processo inílacionário.' Não é. o único, mas é um e

lemento importante. Agora, a forma e o ritmo de redução do dé

ficit públ ico é .essencial porque essa form:! e esse ritmo é que

,:,ai definir, num certo sentido, o seu impacto recessivo maior

. ou menor sobre a economia. Ora, reduzir déficit público numa!

conomia como a brasileira é uma t3refa extremamente complexa,

até mesmo pela complexidade do setor público. Não estamos fa

lando aqui apenas de um orçamento federal; estamos falando ta~

bêm de um orçamento monetârio ~ estamos falando do orçamento de

um sem niimero de empresas estataIs federais e estaduais, esta

mos falando dos orçamentos dos Estados c Município!;. Portanto,

estamos, na realidade, definindo déficit público num sentido

muito amJ?lo, num sentido lnto. Portanto, só a definição do ab

jeto da discussão j ã mostra como será difícil atender a esse

objetivo. Ora, o exercício que eu ~avia feito era o seguinte:

com as medidas já adotadas, que já foram medidas dtlr"'as - a re

dução dos subsídios do petróleo, do trigo, subsídio agrícoln,

os cortes dos investinlentos do setor público, jii feitos - com

essas medidas qual 'Soria a projeção do déficit púhl ico ao fi-
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nóS d.Lzl:Utir.:os com o Fundo, e até reunir todas essas pl)sições •••

Por isso é que o processo ê penoso J o processo é complexo e é

demorado. Agora! nós precisamos nos lembrar de u"ü c.oisu im

porta.nte: tudo isso é novidade, é a primeira vez, nu história

moderna, desde :l crise de 1929 em que há renegociaçõro's nessa

escala c nessa dimensão. Quer dizer, não há história. para con-

zcr, .1 díddil t~ 05 ~uhsídiOf. na:., liuhJS de crédito",.. Os 5ubsí-

dio~ no finJllci;.lr.!cnto à!1 exportJçõcs 5 1'015n1a .5(> lTisercm

contexto amplo de uma política deliberada de incentivo às

port3çõc:> CTU g"l"a~, p:ríncipalmento de manufaturados a de con-

qui sttlS de' nO\fo.": mercados. A origt'm dc::;sc!, subs fdios é de 1!J7 7 l

1978. QI10r ui'.:e·!', as linll.1.s ue créditos, f"H exemplo, parti tê!

teis, !;Ufgíl'rtlll de um <Icordo, de um estuJo feIto pelo Ninistê-

ção dos juros e com a limitação d:l pnrcelu n50 tributúv('} do

lucro de.' 12't 1 houvo roalnentc U::la vant3gt"1ll comp:H).tiv~ d'J eM

préstimos entre companhías em relação a capital de riSc.o. Is-

SOJ de fato, ocorreu, quer dlZúr, a opçiio J.1 $1.H'ía eSSJ. Ago

ra, pcrgunto o ~eguintc: nós alterarÍJF.IOS a Leí de Rc~e:::;.5a de

Lucros apeml.5 para uma situação transitória d05 juros interna

cionais? Quer dizer, é uma decisão política dííicil, niio sei sultar, não há passado. As negociações que o Brasil fez em

rio da InJú!{trin e -do Comércio em 1978. E ao longo do tempo,

aliiis, era prática n50 só do Brasil, mas de quase todos os pai

ses, ullla política quese predatória de competiç50 por financia-

qU.:ll seria a posição de V. EÃ~'

O SR. DEPUTADO ,iNrFlAL TBIXEIRA - Eu não quero

arriscar um;) opiníüo, mas :;CrlU o caso de aOdlL;Jr um pouco a

1964/1965 foram negociações bilaterais, praticar.1.Cnt,? com dois

ou três países., aí sim, nós poderíamos falar em ncgoci3ções G~

vcrno 11 Governo. Agora, uma negociaçii.o Governo a Governo não

mentos. Como V.ExlJ sabe, hoje em dia, no mercado internacional

muito competitivo, muitas vezes nno é o preço o fator determi

nantt.' de uma co~corrência, mas sim as condições de finnnciame!!.

to. Portanto> os subsídios e:dstiam realmente, mas existiam

posiç;Ío da Chintl e da RÚ5~i;1 atualmente.

o SR. UcPOI::iNTR (Carlos Geraldo Lanr,oni) - Com

relaç50 ã questão do orç.1mento monetário, estatal r: fis~nl. cu

concordo em gênero, númoro c nrau com V. ExlJ. Acho cssellcíal

vai, necessaritlmente, resolver o problemn, por exenplo. do vo

lu'me de empréstir.Jos de bancos naqueles pa!se;;. porque os ban

co~ podc~. simplesmente. dízer: "Não tenho n"da a ver. com

Governo, porque o Governo não tem poder legal sobre min." Na

que o Coni:,rtts!"io uualisc to<lo~ os orçamentos e que tenha. incl!:!.

c atuando em lugarc!'. tão distintos? Quer dizer, essc, fUll-

bancos snem, vão discutir com o Fundo, separadamente, depois

quase uma simbio$e (.·ntrc <1 aç50 do Gov('rllo e bnnc(l:~. Em out l'OS

as etiquetas da biblioteca ~~ ficava mal os livros da b1.blíote

ca residencial com a etiqueta da biblioteca bscola Faz('ndária.

Eduardo ~lata.raz.zo Suplicy, cujo tempo vai ser anotado aqui pe-

França isso não aconteceria, na Japão. mas na Alcmlmha seria

ess1~rcsposta do banqueiro. Ent5'o, o t155unto - cu estou apentl~,

colocando isso e dando aos 51'S. Deputados e~5à experiência, e~

sa vivência - é realmcnte complexo, quer dizer, quando nós tú!!.

la )'fesa.

o SR. DEPUTADO [DUARDO ~IATARAZZO SUPLICY - Pro-

qual era. maS inforElaram-me que. dO fato, o 'lini.stro Ernan~~

Galvêas 1lavia solicitado que fOj;sem rcquisit"lrlo~ 1 ivros porque

o HinL.tro, o Presidente do Banco C~ntral. e todos o..:; direto

res do Banco Central precisavam re.11iz.ar llr.l Simpósio interno,

Sr. José Carlos Serrano, e Muis um outro que n,~o posso afirmar

tamos .sir.:plificar o problema em um traba.lho Governo <1 GoveT':'

no, n50 é apenas isso, nós vamos ter que dar um passo anteri

or. Que p.aS5~ seria este? Realmente construir um orcahouço

institucional j construir tl~ foro. e que foro é este? Na minha

opinino, a cais.1 mnis natural scri.1 a amplbç.10 do Cluhe de p~

ria, quo, como V.l:x~ snbe, surgiu nos processos de rcnC'~ocia-

do um discurso criticando aqueln atitude. Qual nüo foi a r.lÍ

nha surpresa, no dia seguinte, qU:lnJo dois dirotorcs do Banco

Central afirm.'!ram pel:l illlpTens3, acredito que um delf.;s era

vessel)! cheias? E I;:U escrevi um artigo a respeito, pronunciei

m.e na Assembléia Legisla.tiva, quar.do De'Putado Estadual, fa~cn-

fessor Carlos Geraldo I.aogoni, há muitos lndfcíos pelos quais,

muitas vezes, o povo brasileiro teve raziio para duvidar da si!!,

caridade, as vezes, até dos números ou das afirmações governa

r.lcntnis, C: pO'" vC'l.c:s.episódios. talvcI., de nenDr 'impoTtância

mal havía em que n3 sua casa núva :lS estantes ainda ntio esti-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

ção ti f'~nt ir dos prc-juí:::.o,; de l'.UC"\'"fil. no 'lua1 el~ ~oi r,i'l1\hando

Eu I.Jchei aquele fato inusit~do, próprio de Ul:l ~linistl"o que

tava lweocupado col!} as aparências do que com Ur.! fato rC:ll. Que

n<lturalmcnte, espontaneamente, um' foro de renegociação de dív!

das. E, hoje, inclusive, a dívida polonesa ê tratada lá, no

Clube de Paris, mas essa expansão do Clube de Paris para in

cluir, inclusive, o próprio Fundo Monetário Internacional nes-

denotar.J 1sso com cll.trc,,:a. POl' exemplo, V. Ux::t mencíonou aqui

que, desde o início, no Danco Central) procurou de<>vcndar ü ~

piní50 pública tudo o que julgava importantc. 1'amb/.;7n nencionou

que os funcioiirios sob sua responsabilid<ide sempre proccder::lnl

do.

de maneira correta. No prImeiro ano de gestão del"tc Governo,

certo vez. o :,linistro Ernane Galvêas, que,se Jwvia mudado há

fossem enviados livros da Escol:l Superior de Adminístraç50 Fa

zendária. Eu soube desse fato através de pessoas que trabalhu-

llOUCO para um" residêncLt onde havia uma bibl ioteca cl1ô cstu!l

tcs muíto vazias, solicitou, para fins de uma rcccpç5o, que

se contexto geral, eu acho que seria realmente um grande

võ.hr;o.

o SR. DEPUTADO AN!BAL TEIXElftA - Mui to obríga-

Antes' de dar a palavra ao imediatamente inscrito, eu gostaria

de lembrar a todos os membros da Comissão, jornalistas e dc

'I!ltlis pessoas presentes que amanhã, as 9:30 horas, teremos

presença do economista. Celso Furta.do,. Com a palavra o Deputado

vam na biblioteca e por professores, soube muito de perto que

._ inclusive. Uf:, professor da Escola -era meu orientando - um r!:,

pórter da "Folha" acompanhou e s,oubc tudo o que aconteceu, a

través do depoimr:nto dos funcionários da ESAF J que foram ã ca

s.a do Mini5tro Ernane Galvêas, conversar~r.l com a sua senhora,

que, inclusive, ficou preocupada, porque os livros estavam com

oStemos. por exemplo, uma negociação com os bancos, depois

países há uma independência total, como é o caso da Alemanha.

Há um Danco Central totalmcn·te independente c os bancos total

mente independentcs do Governo. Nos Estados Unidos há uma ind~

pendência total. Mais ainda, em a.lguns casos, nos Estados Uni

dos, nós sentimos isso diret:lmente, o Federal Reserve n50 tcm

poder de pcrsua~~o, de ação, porque o banco estn vinculado

ma agênc iu reguladora estaduaL Então, o quadro é complexo~ POT

outro lado. o Fundo Monetário Internacional. Ora. o Fundo Hon~

tário Internacional é uma instituição multil.'itcral. Então, ele

tem vida própria, ele tem a sua relação de formas intcrnas,que,

aliás, está se modiflcando, com a participução, agor:l. dos paI

scs árabes, que passaram a dar um peso um pouco maior em ter

1)1OS de país em desenvolvimento vis-à-vis país dC'$cnvolvido,mas

é um; lnsti tuição com certo r:rau de autonomia, apesar do peso

ainda desproporcional dos países desenvolvidos: Estados Uni

dos, Alef.ldnha, Inglaterra, etc. Telnos, por exemplo, o Bunco du

Compensações Intern:lcionl1ís e temos os bancos cent.l'ai;;, '-1uc.c~

mo chamei a atenção, em vários países SilO indúpcndf:ntes do pr§

rio Governo. Então, a grande questão é :l seguinte: como nó;; vf!.

mos conseguir uma solução orqucstrac\a para atores tua divcr~o5

do, é o gr:.JI1de desafio d3 solução negociada para a crise a

tual, porque nós cstamos lidando vcrdadeiramente com atores

diversos, complexos e com quo.dros institucionais e legaiz dif~

rentes. Por isso eu apresentei uma idõia, que é um e~sboço. 1'r;:

cisaDlos, nntQS de mais nada, de llm foro, um local onde esses

atores possam sentar em conjunto c discntit'. o assunto de for

mas \Dais oruenada. Porque o qUQ estú acontecendo h('.ie em di:1

- e eu parqcipei diretamente dcss:ls negociações - c que nós

Governo c 13ancos pnlticamcntc são a mesma coisa. No ,Japão. ap!:.

sar de os btU1C(l~, serem privtldos, há Ul<W rc<laçoio muito íntílll:l,

sivc, c<lpacidado de íizc'lll~açiio e de tlcompanlw:;w. to, do COll-

um novo estímulo ã produçiio nacional. Ali5s, osse ê 11m 5ubpro-

dut:o dos crises cambiai~. En! geral hií um estlmulo para li prod!:!,

ção n<lcional. E com relação ã negociaç.ão Governo <1 Governo, eu

volto ãq\lelc ponto da min1"J. palc:o:,tt'3 geTal: é ir.I\\('l't;J.ntc c.onh~

ccr a vadedade Jc atores com que nós I?st;lT~IO:; 1 idando. Quer

di~cr, em alguns p:líses hií uma fntima ligação entre o Governo

e o setor financeiro" o exemplo tfpico é a fr<lnça. Nu Franç.1t

na:.Hvic!cntcmcnte, como V.Ex;t pode imaginar, a partir de 1982,

COr! todo'cssa deterioração no mercndo internacionlll, esses P3

cotc!s desapareceram por cO~lpleto. ~ esse ê um aspecto parado

xal da crise. P. que a crise e a restrição cambial estão dando

trole. Acho, inclusive, que isso i~ia melhorar muito a disci

plina no sctor público. Portanto J estamos de pleno acordo. Eu

iria 8-té mnis além, iria paTa um Banco Central independente,c,!?

mo já disse anteriormente. Com relação às import;lções, ~sses

p3cotes de importação foram utilizados pelo Governo em alguns

anos para viabi~iar certos setores, e, aí j realmente, há um d!,

.bate muito complexo. porque há, de fato, um conflito entre,mui.

tas vezes, a única forma de viabilizar o investimento daquele

setor. já que não há recursos ,internos para realizar aquelas

aplic.ações. e o efeito que isso traz em termos de uma concor

rênci(j às vezes até um pou.-:o desfavorável, predatórl.:l, com

indú~tria nacional. O volum~ não é muito grande. O voluma de

importações financiadas em relação ao volume global de empr6:!,

timos em moeda livre ainda é uma parccla relativamente pequc-

tratégicas. Com relação a uma pergunta que eu achei lIluíto int2,

ressantc de V.Ex':, a comparaç5o do capital de risco com o cnp!.

a Lei f.farcíal na Polônia. Desde aquele períouo até agora não

houve negociação alguma. Aó longo desse período, o Brasil pelo

ele tem pngo cUl'iosarncntu ao Brasil, porque as negociações da

Polônin com o' Clubc' dl' Paris for:JnL IlcgocinçôC'$ que se: illl.:iarül:l

em 1981 c depois foram intorrompidas elll dt'z,embro de 1\)81, com

de risco é inequívoc.a. M<:l.s existem outros :c>pccto~ a SeH'lII 10-

talíinancelro, devo dizer quC', sob a ótica de rC~le5sa de lu-

ça 1";:1.1'0. íazer uma pc·rgunta.. No caso vamo-nos; colocar n,l lWs,i

ção do Govorno polonês, ele pagaria primeiro. a dívida que cle

tClIl a 20~no mercado lntcrn3CiotlOll, ou el~ pag<'lria ao Brasil !:!.

ma dívida qm: ê de 7'!.?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Bom,

eras versu's juros não há dúvi.da de que :l vantap,etl do capital

çfiü.

o SR. nnpUTi\IJO tiNfRAL TEIXEIHA - Vou fazer

ou seja, com pesadar. dívidas e com dificulcbdc~, de rccupern-

pondcração. usando ainda um minuto que me sobrou. A pergunta,

ti n seguinte: no caso de n:io ser uma opção nossa, o fato de

termos aberto às multin3cionais o direito de trazer capital f,!

nanceiro em vez dI:! capital de risco, nós não incentivamos es

sas empresas, que já estavam no Brasil, e que, normalmente ir.!.

3m reforçar seu.,s parques industriais com capital de risco.

partirem para uma form3 de bur13r a Lei de Remessa de J,ucros?

~antados. Em primeiro lugar, a disponihilidJdc do capital de

risco. Quer dizer, a disponibl1idade de capital ,jl~ risc.o, in

íelilmcntc:, principalmente n05 ú1timQ~ 3nO$. ti partir da crise

mundial e a partir da aceleração da inflaçfio br3silcit3, se r~_

duziu dr,1l"ticallleute. Nós Vír.105 nunl pat,'lmar hif,t6dco de um bi

lhiio (.t meio de dõl;nu~ por tlUO do cnpit'11 dt, risco. ES1.1 pnl'ce

la vai-se reduzir este ano para cerca de qutnhúntos mi lhõ"s de

dõlllres. Quer dizer, a entrada de capital de rlsco nfTo

dccis5.o exclusiva núss~. ~ no fundo unia decisão que d!'1pendc

também d:-l opçito do invcstidor, da cscolh,1 do ínvt.~~,thlor.

o SR. nEPUTADO /\NrBAL Tr:IXHI~A - Eu peço liccn-

o SR. DEPOENTE (CaTlos Geraldo Ltmgoni) - Mas

'cu diria que V.Ex'.! tem toda razão neste aspecto. Com a elcva-

num contexto gernl de uma Ilolítica de incentivo~ que era apli

cada não apenas ti Polônia j ..mas a vários outros países do Leste

europeu c du /vnéricl1 Latina. E com relação ã dívida da Polô

n;a. li uma <;itunçfio realmente difícil. E uma dívida de ccrcn

de 1.6 bi lhões dc dóI ares. Nõs est.3mos num processo permanente

de negociação com a Polônia, procurando recuperar alguma coisa

dC5sc~ recursos, inclusive usando essa estratégia de nmpliar

ao m5:dmo 3:> impol·taçócs de produtos estratégicos. O único co!!.

solo é (lue vlÍrios outt'os países c pelo me-nos Cel"C3 de quinhC:'!!

tos bancos intel'naciollais estiio na meSlila situação do Brasil,

Pois, 050 alaS podiam remeter apenas 12% para o exterior,

com os juros podiam remeter quase 20%, ê claro que elas opta_

ram pelo capital financeiro.

menos consoguiu receber alguma coisa, princip31mente na parte

de juros, cerca de oitenta milhões de dólares. Foram feitas n~

V3S operações de importação de matéria-prima estratégic:l, como

c'arvão e enxofre:, Aliás, um dos objetivos do comércio com

Ro!ônia era sair da dependência do Canadá. Nós tínhamos uma d~

{pendência excessiva de fornecimento canadense de carvão. Por-

tanto. num certo sentido, a ,opção brasileira de n50 entrar no

Clube de Paris para negocíar com a Polônia :lcabou sendo vanta

josa, porque t1 Polônia tamb.:'m tinh"l um interc'sse muito gramle

em continuar importando do Brasil :llgumas matérias-primas es-
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Aníbal Teíxeirn.

Pela ordem, com:1 palavra \'. Ex~.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Pul(l

do

f(l:'Y-

pergunta.Presidente, estou quase concluindo. n a penúltima

guns dos conceitos qqe expôs em seu livro, que reconheço

Fez um pat'a.lelo entre V.Sl! c o ecnomisto. Jolm Maynurd

nes, referindo-se também n possibiidade de, no Bra:<;il,

agravem as condições .. surgir algo ·semelhante "ao llazrsmo .e

tragédia de Hitler. Pergundo a V.SlJ. se considera que a ameaça

o SR~ DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPt!CY - Sr.

o SR. DEPUTADO EDUARDO :-tATARAZZO SUPLICY - O

Prêmio Nabel de Economia, Va'ssili Leonticff, fe~ uma •••

O SR.. PRESIDRNTE (Deputado Í'crn:muo Santann) 

Ueputado Suplicy, antes que V. Ex:} •••

grande valor t'i!cadêmico e importante para o estudo da distribui.

ção 'da renda, mas sobre o qual já tivemos a (:opoTtunidade . de

discordar em debate.

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - ]; veE

dade. Bl:'m, ilu'stre Deputado, eu diria o seguintl:': o conccxto

de anaUse da distribuição de renda que fitemos naquela época

e tivemos oportunidade inclusive de. d,ebater intemwmcnte, nos

pons tempos de vida acadêmica era totalmente distinto. Estávamos

há anos - e nós somos da Fundação Ge~úlio Vo.rgas - mas tambêm

coerência econômica, porque, do ponto de vista econômico, 11

não publicação do fndica ve~>dadeiro levaria a uma incerteza e

a uma especulação enorme e desnecessária no mercado financei

ro. Portanto, até com relação no objetivo econômico, faz sent!

do manter os dois índices. Agora, realmente, ilustre Deputado,

não conheço e nunca ,tive acesso às .discussões com relaçiio li

10COll~ num contexto de uma economia .cm recessão. Ess:i é uma s!

tuaçno muito· preocupante. V. Ex~ se lcmhr3. - e talvez. fosse um

dos pontas em que concordamos - de que um,] Jns t('$C:; qUI! cu 1.2.

vantav3 naquela oC3sião era quI:' a convivência c01l1.a ucsinualtl~

de, no caso brasileiro, não era socialmente explosiva porque

havia um processo de mobilidade social. Esse processo de mobí

lidade social funcionava como uma espécie de lubrificante e 3

tenuador de tensões. A minha .grande preocupação tem sido exat~

mente com eSSa combinação de ausência de crescimentos, desi

guald.1dc e, evidcJ!t:emente, rt!duçãD do grau de mobilidade soci

al. Estamos, realmente, numa situação - concordo com V.Exô'J pl~

namente - extremamente difícil. Não temos os dados que V. Uxa.

1982 o produto pcr capita brasileiro foi igual ao de 1979. Não

houve progí·esso. Entretanto, os juros pagos ao exterior subi_

ram de quatro bilhões e pouco de dólares em 1979 para cerca

de quase 12 bilhões de dólares em 1982, conforme o l'elatôrio

da Banco Central. Isso significa quo houve um crescimento sub2.

tancial dos rendimentos p~gos aos intermediários financeiros.

Eu faria proposição ao Presidente do Banco Ccntrnl, a V.S'] Ou

a quel!' esteja lá, no sentido de que, sempre, no relatório, pu~

blic3sse os dados sobre a distribuição entre saliírios, juros,

ordenados, entre rendimentos do capi.tal e dos salários e gost~

ria de pergu~tar se V .S~ "t:cm esse dado para os últimos quatro

anos. Qual a participação dos salút:ios na n:nda naciounl

houve preocupação da Governo em medir isso? O qlle V.S'} ólchn'

discutindo distribuição de renda num contl:'xto pe U~:J. economia

em crescimento c agora estamos realmente prl:'cisando élnallsar o

problema de distribuição de renda e de pobTez.a, V. Exl! bem co-

nos 70, escreveu um livro praticamente justificando o proces

so, o fenômeno de concentraç5o da renda, considerando quase

uma coisa natural numa fase de crescimento e que depois viria

uma época que na.t,uralml:'nte haverIa, digamos, maior igualdade,

ou não tanta desigualdade. Entretanto, isso não ocorreu, par

que em 1980 a concentração da renda era maior e agora o que eo!'

til havendo é um empobrecimento da população brasileira. Os dll-
"

dos do PNAD, em 1982, indicam que entre 10 anos e mais a prQ_

porçiio das que ganham até Ulla salário mínimo aumentou de 20 pa

ra 24\. Pergunta a V.Sl! como vê essa, evolução c se reveria a1-

mctodologia do INPC.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Em

levantou, mas talvez agora, quem sabe, com mais tempo, fora do

Governo eu possa. voltar a estudar esse assunta, mas o ponto

bn·:ico - e aí acho que todos nós concordamos - é que este País

não pode continuar nesse processo recessivo durante muito mais

tempo. TD'mos, realmente, que criar D;s cDndicõcs para' a recupc-

, ração da economia brasileira, e essa recuperação pnssa necess!

riamcnte por um processa adequado de renegut'iaç.io d3 dívida cE,

terna.

".. desses elementos que j ã. indicam que, de um 1ado, houve o de-

créscimo da participação dos salários? V.S:}, no início dos ü-

discus-INPCou do próprio IGP. Apenas participei de algumas

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo. Langoni) - Pois

não, ilustre Deputado. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar,

nunca, pela minha função na presidência do Danco Central,

,envolvi diret3men~e com a questão da metodologia do cál.culo do

co, as con~ições normais conhecidas, publicadas, pela sua fun

çao, pela sau papal como responsável pela execução de um P-z:o

grama. Por exemplo, no caso do t-10rgan, o Morgan ficou c':lmo re~

ponsável pela montagem do Jumbo de 4,4 bilhões de dólares. Ele

sões, aliás discussões p.ublí.cas, acho que todo o Brasil parti

cipau nos últimos 12 meses, acerca da necessidade ou não do e~

put"&O numa economia indexada e numa economia que parte para u

ma inflação corretiva. Vou scpa.rar a minha resposta em d·ois

aspectos: primeira, do ponto de vista conceitual. Do ponto de

vista. conceitual, aceito o conceito, do expurgo, dasde que ele

seja tr,'msitório c claramente id..mtificado como o resultado de

uma infl"çào corretiva, ou seja, de um fator axógeno c desde

que esse expurgo seja aplicüdo de forma uniforme, tanto p:na a

remuncr3ç50 de ativos financeiros como aos índices que são

aplicados aos salários. Este é um ponto, portanto, conceitual.

Dp ponta da vista, cu diria, do comportamento com ra1.açao ao

expurgo, em primeiro lugar, os critérios don.'m ser amplamente

conhecidos e divulgndos. A forma técnica de realizar o expurgo

deve ser objeto de conhecimento público. Isso é l:'ssencia1. Em

., ·s·egundo lug1;tr, compartilho totalmente da. posição do Professor

Chacel, com que, aliás, me congratulei quando da atitude dele

com relação ã questão dos ,índices de preços, porque realmente

não faria sentido a.lgum deixar de· publicar o índice sem expur-

go. Eu diria que não faria sentido algum nem por urna questão

de coerência com,uma série histórica. que: a Fundação constrói

que ê a comissão clássica paga pelo. Banco Central, os bancos

que participam do sindicato. Não há nenhuma rernuneraç50 espe

cial, a não ser a que chamamos de out of book cxpC'n~c, ~ãú d(l~

pesas ,compr.ov!l.pas" envolvidlls no processo de execução do projE,

to. Essas despesas todas, ilustre Deputado, e todas c~5as ta

xas eu não tenho aqui comigo no momento, maS podemos colocar ã

disposição desta Comissão, Sr. Presidente, se for o caso a qual

quer momento. O Banco Central tl:'ID isso muito hem detulhndo.

mente era a mesma, 99,7 e 97,9, respectivamente. Neste" ano, de

janciró a julho, a variação no fndic,e Geral de Preços é 142,8

e, a variação do INPC é de 124,30. Quer dizer, jii em Tclnção

ao !ndicc Geral de Preços está havendo um efeito quase tão

.grande quanto o Decreto-Lei n9 2045 para o índice de preços

referentes ·aos ajustes sa.lariais. Em cima disso se Vai apli-

car, se for aprovado o Decreto-Lei n9 2045, mais um- expurgo.

Então, eu pergunto: que procedimentos estiio·sendo levados a e

feito para o cXllUr.no, prirncil'o no INflC l:' ago~a no fndice Geral

de Preços, Que se tentou inClusive apagar para a orini50 pÍlbli

ca? Como economista, V.S9- concorda com todas as técnicas de C!

purgos que estão sendo adotadas? Quero lembrar que, inclusive

pelo diálogo com os economistas do Fundo Monetário Internacio

nal que aqui estiveram, eles não concordavam, por exemplo, com

o que nos Estados Unidos vem de preco para o consumidor fosse

expurgado de maneira como se estava tentando fazer aqui. En

:tão, desejo sabe~ que critérios são esses e sc v.sq. estãO de a

cordo.

ganha, rc,;cb~ uma comissão, assim coma recebem um.1 comissão,

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernaudo Santana)

Pois não. A Presidência aceita a remessa dessa documentação.

COJO a pal~vra o Sr. Deputada Ed.uardo Suplicy.

O ·SR. DEPUTADO EDUARDO IfATARAZZO SUPLICY - N.

primeira Carta de Intenções, ou na segunda, havia um m&morando ~

nexo já falando dos fndices de Preços ao Consumidor que seriam

modifica.dos, is~c! é, expurgados para excluir efeitos da acel~

. laração da depreciação da moeda, os <tumentos corretivos de pr!.

ços e outro> expurgos. A questão do expurgo do INPC provocou

protestos entre economistas, internamente, no IBGE e na pró

pria Fundação Getúlio Vargas. Na própria Fundação Getúlio Var,...

gas, na semana seguinte õ. sua sarda do Banco Central ou na me~

ma semana, houve' a saída do Sr. Julien Chacel e, depois de um

protesto hav ido lá dent.ro, repnião d(! 12 membros dos diversos

centros de economia da FGV. Gostaria de saber a opinião de V.

Sa: a respeito de toda a questão dos expurgos e tambi?m a H:S

peita da "diferença que cst.ã havendo ontre li variação Jo !ndicc

Geral de Preços e no IKPC. No ano passado, até dezemh·ro de

1982, 11 variaçiio no fndice Geral de Preços e no INPC pratica-

a Comissão .decidiu exat~v. Ex~ pode aceitar ou não, mns

V.Extt gastou para fazer essa primeira inquirição, deduzindo um

minuto deste diálogo, quatro minutos.

o SR .. DEPUTADO EDU~RDO MATARAZZO SUPLICY - Qual

f~i exatamente e 'pa.pel do St'. Anthony Gebauer COf.lO coordenador

dos acordos do Brasil? Ele teve alguma remuneração, ou seu ba!!,

CdtO Morgan Trust, para realizar eSsa função? E hoje o Sr. Wi.!

liam Rhodes, do Citibank, ,q~,.e o substituiu, tem alguma remune

ração ou o seu ba.nco para realizar esta função, que foi acord,!!

d<'J: enquanto ainda era Presidente?

o SR. m:PUTADO [;DUARDO MATAR..\ZZO SUPLICY - Jnf~

o SR. PRESIDENTE (Deputado FE'rnando Santana) -

so que peço.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Não,

dade, não me recordo de que diretores do Banco Centrnl tenham

dado essa explicação com relação a e'sse episódio da biblioteca

do Ministro Ga.lvêas. Realmente, se accinteceu, e.u não tomei co

nhecimento e n50 me mo recordo.

poente anotarin e responderia imadiatamentc, como fez o Deputado

o SR. PRESIDENTE (De:p~tado Fernando Santana) 

·Niio. V. Ex! apenas disse que pediria flexibilidade. Agora,

que· ficou decidido é que a partir do D~put3do José Fogaça to

dos os inquiridores faTiam perguntas durantc\ 7 minutos e o de-

? SR. PRESIDENTE (Deputada Fernando Santana) _

Acho que o bom senso sempre prevalece a qualquer coisa. Real

mente a Comissão decidou assim. Agora, o que posso fazer

contar o tempo de V.Exô'J em cada pergunta que fa'ça, até atingir

os sete minutos.

mente isso, E eu peço o testemunho do Plenário.

O SR. nEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Não

entendi isso. E teria ·protest~do.

o SR. DEPUTADO EDUARDO J.fATARAZZO SUPLICY - E i!,

o SR. PRES1DE~TE (Deputado Fernando Santana) -

ordem, , Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando SantD.1~aJ -

o SR. DEPUTADO EDUARDO }.lATARAZZO SULICY - Abso_

v.S~ possn comentar este fato.

a .SR. I?RESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Sr. Deputado, ficou decidido que o inquiridor formularia todas

as pergunta.s durante 1 minutos_

passou muito rapidamonte, porque em todas as CPIs isso não

normal, principalmente qu:m o temos a saber muitas informações

que precisam ser detalhadas, por vezes pormenorizadas. InfeIi!,

mente, não aceito esse procedimento não previsto no Regimento

Interno.

lizmcnte, tnlvcz eu n3'o tenha prcst:ldo atenção suficiente, m3S

de maneira alguma concordaria com tal procedimento, porque a

credito que prejudica íund3mcntalmcnte tl razão da própria CPI

e a possíblidade de inquirir o depoellte. Poço que seja suhmc

,tido novrJlilcnte 3 com',ideraçiio e ao debate esta quC'.;t:lO, que

en.trc si, para discuy.ir todos os problemas de balanço de paga

mentos de todo ti os pafses do mundo, .e, por isso, havi,am solici

tado os livros, em número, de mais de duzentos ou quinhentos,

n·5:o sei exatamente quanto. Eu acredito que essa postura n50 é

a de quem quer apresentar a verdndo ti opinião pública. Tnlvcz.

o SR. DEPOENTE (Carlos· Geraldo Langonil - Não.

H,áo há nenhuma remunC!ração pessoal, nenhum pagamento pela fun

',üo ~e coordenador de quem quer que seja. Há o pa.gamento :lO Ba!!.

lutamcnte, Sr. Presidente, não aceito esse método, que n50

'próprio da CPI.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

V.Ex!]. começou a falar às 12 horas, .38 minutos e 40 segundos.E;:.

tamos a uma hora, cinco minutos e 14. segundos. Estou marcando

por um cronômetro. Não tenho interesse nenhum em reduzir o t~~

po do Deputado Suplicy, a quem tenho grande considcrnt;ão. Ago

ra, como l?rC'si~entc da Mesa, devo aplicar sem nnnhuma prcfcrê!!,

cia aquilo· que foi decidido. Concorilo intei"ramante em que suas

perguntas sejam fei tns e respondidns, mas seu tempo será cont!!.

do por cada pergunta que fizer.

a SR. DEPOllNTE (Carlos Geraldo Langoni) - I1U5

.trc lJeputado, ProfeSsor Suplicy, rCálmente', com toda n sinccri.
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O SR. DEPUTADO [DUARDO MATARAZZO SUPLICY - Sr.

cia.

dois.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Por-

econômfcnsticn externa independente; tomos coructorístic3s

sair da condição de .devedo~, pelo menos indago: Considerando

essa dívida, a taxa média 'de juros, ou, num3 negociata. polÍ"t:i

c~, se se pudesse reduz.ir 0$ juros ou ncr,0c lar do Governo a G~

'vorno, quantos anos seriam necessários p:l1":l que o Brasil saís

se da situação dc·de.vedot' p.1ra uma situação de equilíbrio, som

dívidas, externas? Disse V.S1} que o custo do reajustamento in

ternacional ("E'caiu, sobretudo, nos países !iubdc!lenvolvidús. U

vidcntC"fficnte, estamos pagando aquilo que deveria ~('r PU20 pe

los próprios ,países centrais. políUctlmentc, quai:" as:; discus

sõc.'s políticas que poderíamos ter no senti.lo dú enxugar essa

dívldti, que, em grande quantidade, n50 dC!,cndcu de nOS51lS me

didas, mas de medida s de pa f ses cs~ ranhos ao LIras i I? Po r que

o Brasil, a despeito de ser um país politicamente in5erido

chama.Jo 131oco Ocidental, pngoll tax:olS s;upc1'Íorc:s 8::; di! Polônia,

os cJHllOl~dos ~pr~ads.! Qual o MOtiVO? I!videntemc:nt.c. esse::; b.m

queiro~ intornacionais nito poderiam tor mais boa vontndt: COl1l a

Polônin do que conosco. Por que razão pagamos taxas superiores

às dn POlónb? Dem, Sr. Professol', cu te1"ia uma sério de per

guntas a fazer, mas, querendo ficllr cstritnmCHtc no limite de

tempo, dou por tcrminudu a minhn i"ntcrvenl;ào.

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Muito

obrigado, ilustre Deputado. Só fiquei em dúvid:l com relação ã

primeira pergunta.· E sobre negociacão conjunta com os países?

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - A minha pri-

tajos:" ou não. 'l'erírímos, por exemplo, que cnrrcgnr conosco,

além do ônus da 'Ilossa dfvida, o ônus da dívida da Polônia, do

Uruguai, da Argentina, do Chile, dn Venezuela, em condiçães,i!!,

clusiva políticas, totalmente di~.tintns, Por exemplo, o ilus

tre Deputado sabe que, no caso brasileiro, há uma predominân_

cia da divida no, setor público - 70\: No cuso do Chile, é qua

se integralmente no setor privndo. Essas proporções) portanto,

variam. Realmente, confesso que tenho profundas dúvidas acer

ca' das varrtngens de uma negociação em bloco. Agora, acho que

deveríamo-s usar o nosso poder do articulação política, a ní

ve', inclusive, dos países em desenvolvimento. junto aos fó

'runs inteniaconais, jUllto às Nações Unidns, junto ao Fu~do Mon~

tirio , pnra· fazermos valer nossos pontos de vistn, 'mas sem r~

81JlIonte partir parn uma negocd.nçào c~njunt3, em bloco, porque

talvez esta trouxesse· mais problemas, pelas peculia~idades de

cada país, do que van~agens. Co~ relação a um~ amplo, CO!!

fesso que é uma idéia ainda 'em gestação. Eu me preocupei mui

to, qmmdo comecei a refletir sobre n questão da renegociação

da dívida. e COIRO eu, pessoalmente, poguei um pesado ônus nes

Sa·· qucst:'io da renegociação, pel::s inúmerns vin3cns fnternacio

nais e deslocmllentos,. cxntnmente pela pulverização· de centros

de decisão, surgiram-m~ estns idéias: Por que niío ampliar

Clube de P~ris? Por que não criar um ~ - já que este

problema ~ um problc:mn que se v·ni arrastar durante muito~

:-. onde possamos conversar e discutir de forma maiS coordenada,

ao invés de ficarmos nesse processo de negociação posso a paE.

50 e bilateral? ~las nnda tenho, além desta idéia preliminnr.p.l!

distintas. ~lenci.onci, \101.' exemplo, a questno do tamanho do mc!.

,cndo interno do Brasil, em relnçiio aos outros países, ti pró

prin as·trutura de exportações. Entâo~ h5 ur'a dúvida l1Iuit0 gra!!

de acercll das va.ntagens de uma atuução em bloco. Evidcntem~ntc,

isto não exclui n possibí l idade de utul izal'cm-sc todas ns o

portunidades e fóruns pnra o Brasil fazar prevalecer seu pontó

de vistn. -Nesse sentido c:ontordo com V. Exl} que seria importa!!

te o Brll!;i1 aproveitnr essas reuniões, esses seminnr1'Os e es

ses temas, em que se discute a qucst50 da dívid~ cxtcrnq, pa

ta, efctiv~llnC'ntc, coloC"óI!' sua pos::ição C' defender suas idéins.

Quanto li llegod(lçiio em hloco, tenho dúvida sobre se ela é van-

o -SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo LangoniJ - llus

tre Deputtldo, aqui há uma discussão muito. complcxn: a de saber

·das. vantagens ou "das desvantagens de atuarmos, ou não. A verd!.

de o' quo o Brasil é um país que tem peculiarid<ldes dentro do

próprio contexto da América Latina. Temos, inclusive, uma- pol.!'.

meira pergunta foi n respeito da .reunião de Carncas. Se niio d,!

veríamos 3provei~~-la para, pelo menos, os quatro principais

'devedores formarem um bloco para discutir as suas dívidas ex

ternas com mais poder de barganha. Por que o Brasil, em vez

de mandar uma 3utoridade com capacidade de tomar decisões poli

ticas, mandou um funcionário, embora competente, do terceiro

e~calão?

é

pelote, inicialmente vou fazer duas perguntas formulada!;

gunta. porque acredito que o objetivo de todo brasileiro

formular ns minhas perguntas rapidamente. O Brasil ultinw.mente

esteve em, Caracas, reunido COio os demais P<líSClS dn América L:!

tina, e: segundo const~, m<lndou um funcionário, que: a despeito

de ser categorizado, estava hierarquicamente classificado

terceira. categoria. Pergunto a V.S/}: Ne~sa l'euniâo de Caracas,

o Brasil nao poderia ter aproveitado parll, com os demais paí

ses da América Latina, ou, pelo m.anos, lotéxico, Venezuela, Ar

gentina e Brasil) negqciar conjuntamente a 5UO divida externa?

Esta é :'l primeira porgunta-. A segunãa pergunta: Como seria im

plemcnt~d~ aquele foru:n alllplo a que V.SI}. se referiu, como sen

do, prQ'Iavelmcntc, o ·Clube de, Par~s? Eu considero es~sa uma. i

déia r3zoiivel, na medida em que consigamos reunir num só fórum

todos os nossos cob~ndorcs, digamos nssim, tallto bnncos inte!.

nncionnis quanto entidodes soberanas. Como o Governo brasilei-

1'0 podeda implemontar para conseguir isto? Terceira: V.SI} CO!!

O S1'<.. DEPUTADO FERNANDO SPNTA~A - Agora irei

. d~r relativo de bargunha maior, porque temos os recursos asse

gurados para pogar os importações prioritárias, principn.lmcn

te de petróleo, Temos hoje inclusive condições de tClnpo, parA

lutar pJr termos de negociação que sejam os mais satisfatórios

possívclsno Puís. Com rcl{lç<'io li colocuç5o do Ministro Cmnilo

Pena, rea.lmente nüo entendi bem o que significam (';;'Hl~; 50 bi

lhões de dólnres. Seriam 05 juros pagos?

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Ele diz que,

Deputado Antônio Câmara, que, por nece:,sidade urgentc,tcvc que

retirar-se da C~$n. Comprome-ti-me com S. Ex\! a fazcr 055;15 du

os perguntas, a despeito de elas poderem ser descontauas do

. meu tempo. A -primeira pergunta do Deputado I\ntônio Cilmara: so

mos, ntl América do Sul, o país de mnior peso polít ico e econô

mico e não cstmnos ou não queremos aproveitar esr.a c'i-rcunstiin

cín. n o que se depreendc da entrevista do economista america

no, na revi~tn "Vcj;:tlt, o Sr. r,HcJwc1 Moffito. Hlc ~llgcre 1111c

os paí~('~ dc\'euorcs pil1"enl ue llagar a dít'ida C"xtcnw para I.'ons~.

por negociar mal, perdeu aprox~mndamente 50 bilhões de dólares.

Eu também não sei a que ele se refere, quando diz "por nego

ciar mal". Talvez seja problema de juros, talvez problemas de

intercâmbio.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Pres iden-

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Com

relação a quest50 de juros, acho que j ti exaustivamente disc:uti

mos c la -minha posição é muito clara. Acho que ós juros têm de

fazer pnrte explicitamente do processo ·de refinanciamanto e de

renegociação. n a única forma efetiva de assumirmos o controle

desse processo d~ renegodaçiio.

guir maiores prazos c menores taxas de juros. Diz ele 1 inclusi

vc, que a moratória ;j uma arma que podemos utilizar cçmo pre~

são. Esta é a prlmeira pergunt~ do Deputado Antônio C5marn. A

segunda é a seguinte: O Ministro C3mílo Pena declarou a im

prensn que de 1979 li 1983 o Brasil, por negociar mal, teve uma

perda aproximad~~ente de 50 bilhões de dólares. Há incompetên

cia ou submissno? Estas são as duas perguntas do Deputado An

tônio Câmara. Desculpem a moi leitura porquo ;1 letra· dele tam

bém é de médico.

O SR. DEPOE~TE- (Carlos Gel-aldo Langoni) - Res

pondendo às perguntas do ilustre Deputndo Antônio Camarà, atr!!.

vLs do ilustre Deputado pernando Santana, devo dizer que, com

relação ã moratória, ~eu ponto de vista - e n experiênc ia

. vem demonstrando - ê que qualquer ação ~nilateral sempre é um

instrumento de ultimo recursO'. E as 3ções unilatcl'ais, em com

pnração éom :.:IS ações nogociadn3, têm sempre um custo relativa

mente tnaior. Acho que devemos usar todos 0$ recursos disp~ní

veis para chegar ti. uma solução ncgol.:iada' que lltenda aos nossos

interesses. Par exemplo, com 11 centralizaçiio do câmhio fcittl

pelo nimco C('ntrül recentemente, na ,. prática fiZGJnos umn $U5

p.cnsão de pagamentos por prazo indeterminado sem o formal isl':lo

de uma moratória. Portanto, tOl\lOS hoje! paradoxnlrneo'to, um po-

.sidcra _que a· dívida brasileira deve t:ontinu;tr sendo discutida

,. em termoS econômicos ou elll termos estritamente políticos? Qun!.

ta: Em que medida, na economia interna, pod6r-se-ia enCarar o

proble~;t da correção Ilonetâria e da desdolarização? E o que i,!

to poderia influir no sentido de traz.er mais equilíbrio inter_

·no? Quinta: Qua.t, é o montante· atual da dívida brasileira

. qual o juro mélio que pagamos hoje? Ainda completando esta pc!.

e respeito

será brevo, Sr. Presidente.ma pC!rgunto. que

'tenho, acho que,~omo V.Exl]., uma grande admiração

c:a foi implementada.

es",es fundos de pensão, inclusive com a participação e ndmiui!

tração também dos tnibalhadores, poderiam transformar-50 em

importante mec:mismo.de pulverizaçã.o. da poupança e de democr~

tizaçiio do capital. Acho que a compra direta de ações pelo tr!

ba.lhador é difícil, porque o nfvcl de salário nindu é muito

baixo. Agora, a concentração da poupança 1 as pequena 5 • poupan'

~as em fundos de pensão. e a utilizncão desses fundos rle pen-

são em programas de benefício social e como aplicação de umn

c:crta participa;ão em ações, aí, sim, vejo um mecanismo viá-

vel. Aliás, é uma idôia já muito antiga; não sei por que nun-

o SR. DEPUTADO ANr~AL TEIXEIRA - Cinq·uenta.

Õ-SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Sanatana) 

Deputado Aníbal Teixeir<l, por favor 1 me substitua na Presidên..

Presidente,. peço n minha inscriçiio novamente após todos

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernnndo SUl1tlllW) 

Eu pediria, ao Deputado, ao querido DeputlJdo Sllplicy •••

(O SR. DBPUTADO ANrBAL TEIXEIRA ASSUME A PRESI-

rei brevCr, muito breve. Gastarei ·apenas um minuto. O ~que acha

o professor Lnngoni da propo~ta do professor Octiivio Gouvêl1 de

Bulhões, de fazer com que 20t que scríillll pngos ("lU sal:íríos, em

s-ubstituiçfio ii forma do Decreto_Lni n9 2045, fossem uUl.iz~dos

na compra de ações e) se isso continunssc por mui to tempo ,qunl

seria a consoqUôncia com rospeito ã estrutura da propl·iedadc

acionário. no Brasil, digo.mos" ,depois" de ~! cinco anos,

sua previsão, e o que acha da· proposiçiio?

o SR. DEPUrADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - Qlt i

Deputndos terem formulado, as pergun,tas, porque não terminei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernandú Santana)

Está defcTid6 o seu reque!imcnto.

O SR. DEPUTADO [DUAP.DQ...J,-1tü:ARAZ-ZO SUPLl CY - Agr,!!.

deco. no ilustre dopoente ns respos tas·.

o SR. DI!rUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY _ Sc-

que fi eleição i~diretn é uma ameaça às idéias e ao povo brasi

lcíro. As eleições indiretas nos amcllçam, a toda 3 Nação, por

um Colégio Eleitoral n50 representativo do povo brasileiro.

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo LangoniJ - Ilus

tre Deputado, já há muito tempo nós temoS as nossas divergênc1:.

Sempre rost10it01 as Sll.:i':> colocações e tlcho só uma coísn 

uma coisa importllntc - somos da mesma geração, temos ob-rignçâo

de ter confiança neste País. O fato. de estarm05 hoje aqui, do

batendo, V.Ex\' como Deputado e eu coma ex-Presidente do Banco

Central, acllO que por 51 só é um sinal de que este País cres

ceu, este ·País tem muita grandeza, po:rq~" há cerda de seis a

nos estávamos debntC'ndo como simples professoras da Pund<'lção

Gntúl ia Vargas. Entao, por que não ter confiança c crcnçü nes

te País?

o 'SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Longoni) - Ilus

tro Dcputodo, prefiro mantar o nosso debate no plano renlmente

das idéias e não no plano dS' análise de candidatos. Acho que

todos nós) da mesma geração •••

o SR. PR:BSIDm~.!.E.,,(DêputadoFernando Santana) 

Eu pergúnto ao Dcpiit3·d~·-Aníbal Teixeira e Flãvio Bierrenbo.ch a

idade dt c~dã um.-
o SR. DEPUTADO FLÃVIO BIERRENBACH - Quarenta e

o SR. DEPOENTE (Cal" los Geraldo Lo.ngoni) - Eu

pelo nosso professor Bulhões., Acho, entretanto, que o mecanis

mo adequado para demoC'To.tizar o capital no Brasil é usar o po

tencial hoje existente das ,.fundos de pensão. Os ·fundos de pen

são deveriam ser incentivndos a nfvel de empresas e aí, sim,

de uni flitlcr no Brasíl cstú, por exemplo, na pessoa tle l',m1o

Mouluf ou de Múl'io i\norctlZzo?

DENCIA1.

O. SR. PRESIDENTE, (Deputaáo Aníbal Teixeira) - O

~residente cometeu duas injusti~as: u,ma, quando me chamou. para

- substituí-l.o considerando a idade e, quando na Presidência,fi

cou; ~om o lReu relógio, e)agoraJdeixa~dofa Presidência, o le

vou. (Risos). Tem a palavra o Deputado Fernando Santana, para

suas perguntas.
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te pclJ rcstriçiio no acosso a rCCUl'$OS externos. Como cu dis-

dessa ÜíVid.:1, ou mesmo com relação ã sua rcduç50. São t.Jnto~,

dur::mtc

entrarmo.V.Ex~ analisar toda a trajetória. desses países que

saparec:cu. Ainua assim nos tentamos e con!'>eguinos)

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Acho

que ~ mundo mudou e o '\rasi! foi afetado pela crise.

O SR. DE~UTADO FLÁVIO BIERRE~BACH - RQnegociar

c ir ao Ff.lI ij entregar os pontos. Segunda pcrguntn: o Brasil

entregou os pontos?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Laup;oni) - Não.

do?

Deputado, acllo que a colocação de V.Ex'!- me permite, inclusive,

fazer um Tctro.spect.o de todo esse processo, Que é um processo

efetivamente din5mico~ Quando nós, em setembro, sentimos o in!

cio do peso da crise mundial, nós tínhamo!:>, todos, a esperança

de poder ultrtlp355.:Jr ü crise com o menor CUl'ito social possí

vel. Tenho a impressão inclusive de que na ndnh:'l colocaç;iio, na

minha expressão ao "Jornal do Brasil" estava implíctta de fato

nem o Brasil, nem o FMI nem o Professor Langoni. loIudou o mun-

dos eles tiveraIll.que,passar por Um processo de reciclagem,por

Um processo de ajustamento. Quer dizer, nem mesmo a moratória

mexicana excluiu o ,México de um processo de negociação

Fundo. O México pediu moratória. em agosto, mas fez um acordo

com o Fundo em fevereiro de 1983. A verdade é que a situaçâo

mudou radicalmente. O mundo de setembro era um mundo totalmen

te diferente do 'mundo de setembro de 1982.

num processo de renegociação, sejam eles capitalistas ou soci,!

listas, sejam com acesso ao Fundo ou sem acesso ao Fundo, to_

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Não mudaram

neficaz e socialmente perverso. Frase repetida hoje aqui. E n!:!

ma entrevista concedida ao uJorn,)l do Brasil", no dia 4 do sc-

tcmbro de 1981, V.S~ disse o seguinte: "O caminho mais· rápido

para a recessão é a renegodação da dívida. O Brasil não rene

gocia nem v,1i ao Fundo ManetiiT~O lntern.1cionaJ porque não pre

cÜo~a. Renegociar e ir ao Fundo jMonetúrio Int-:-rnacional é en

tregar os pontos." Primei.ra pergunta: quem mudou? Mudou o 13ra

si1, mudou o HH, ou mudou o Professor Carlos Lanhoni?

O SR. DEPOENTE. (Carlos Gcr:l1do Langoni) - Bem,

três ou quatro meses, e buscamos todas a5 formas para obter r~

cursos externos,' inclusive de países amigos, sem precisar ra

correr ao FHI. Entretanto, símplesl!lente a partir de novembro

a situaçiío era de paralIsação total do mercado. O mercado des~

pareceu c o FMr p:.tssou a 'se constituir realmente num ponto de

referência importunte para tlm processo que ntio era mnis de mo-

biliz.ação de empréstimos CJI\ mercado,' eram os chamados elllprésti:

mos negociados. E a verdade é a seguinte, ilustre Deputado, se

a preocupação com os custos sociais de um processo de ajustamo~

to que j5 se untevia como uma da:'.. possibilidndc-s l quer diz!'r,

sabíamos efetiv:Uilentc, c por isso lut:lmos com tod(ls as armas

possíveis e imagináveis, desde 1980, aliás, V.Exª" está menci~

nando 19S1 1cxatamente setembro de 1981, quando houve umo. pr!

meira tQntativa, quase uma pressão da opinião pública interna

cional para que o Brasil fosse ;io fundo Monetário Internacio

nal. TI a posição do Governo brasileiro, naquela ocasião - era

.uma posição inclusive pessoal minha - era evitar, por todas as

forças e por todas as possibilidades, recorrer ao Fundo. Nós

~abíamos que recorrer ao Fundo era uma situação extrema, de Ú.!..

timo recurso. Enquanto houvesse um mercado financeiro funcio

nando, o Brasil não poderi; e não deveria ir ao Fundo Monet.á

rif"J Internacional, e isso foi feito. Enquanto o mercado fina!!.

ceiro internacional íuncionou, e ele funcionou rclativ<lmente

bem até o mês de ago~to de 1982, o ~rasil efetivamente não pr~

cisou ir ao Fundo Monefário Internacional. EstaVa fazendo um

programa de ajustamento, um processo de ajustamcnto de forma

muito mais gradual e com., um custo social relat iV.lmcntc ml?nor

do que o prograr.1íl agora, por exemplo desenhado com essa. nova

Carta de Intenções. A partit" de agosto) muda totalr.1cnte () mun

do, 5 uma situação totalmente nova. Náo se tratü maís de lidar

com um mercado financeiro func.iona.ndo em condições normais e

sim de um mercndo financeiro internacional que' virtualmente d.':,

ficnriato hoje aqui prestado com o depoimento anterior, eu

conceder-me a ,palavra!

dente, 'ilustro Professor Carlos Langoni, esta não é o primeirrt

vez quo V.S~ presta dr:poimemto li. uma CP!. Cotejnn.io o dp.poime~

o SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Concedo a palavra ao Si. Deputado Flavio Bicrrcnbac;

o SR. DEPUTADO FLÁVIO nlnRRDNBACH - Sr. Prcsí-

que a minha geração, que já está na rampa final, vai deixar e~

te País para a juventude e para as novas gerações numa situl'l

'tão deplorável. Isso é que é o trágico. Nem mesmo V. Sa. pode

nos garantir que a dívida não vai diminuir, mas, ao contrário,

a 'tendência, por alguns anos, ainàa no futuro, sará de

maior cn'dividamcnto. Pergunto até quando e se assa Naçao podE.
I

rã resistir, B se nós niio temos.-que entTl~gar definitivamente

a sobcTllnia nos Países estrangeiros.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Aníbal Teixeira)

Antes 'de dar a palavra ao prõxi~o Deputado, passo a Presidên

cia ao Sr. Deputado Fernando Santana..

O SR. 'JEPUTADO FERNANnO SANTANA - V.Ex'!- pode

condiçlio de devedo!' para uma condição de independência, em re

lação a dívidas externas. Isso é muito constrangedor e'vejo

tentado a n.dmitir que V. Sl} talvez tenha passado por um pro-

surge aqui um confl ito muito comum: às vezes prcci~amos acele

rar ti taXtl de cnmbio pn:r,. re!'>olver um problc:m<1 de baltwc::J co

merciül c c:"sa aceleração aumenta o custo financeiro de quem

tem dr.:Icla urll dÓ];ll'CS. ~os últimos doze m(!.scs o que vem .lcontE

cendo é uni esforço para, pouco a pouco, suustituir, pelo me-

o SR. nF.POENTE (Carlo!> Gc-r.Jl'10 Lungoni) - Dcpe!!.

de: muito do conceito que: V.Ex.<: está, utilizHndo para !.l. dcsdola

rizaç3"o. txistc" hoje um proldam3 que é o montante de cfI1{1rêsti-

nos para o setor privado, assa di'vida em dólares por dívida em

cruzeiros. Temos inclusive no Banco Central a Resolução nQ 796,

ra ser colocado na mesa de negociações.

O SR'. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Professor,

na qualidade de ~imples brasileiro, entristeço-me muito na me

dida em que um homem da sua categoria só nos pode responder

que a. dívida vai crescer e não tem condições, a não ser por u

m'a simulação, o,u por um exercício matemático, dc estabelecer

taxas possíveis de juros compatíveis com a necessidade do País

um aju:'itamí.'llto, pressupõe um r.Hlíor conhecimento d:l econol1liu e,

portanto, menores riscos. Este é um outrO pOlltO importante p~

mos extern05, omle aplicomos a correção c:Jl'iuial. r:~5CS emprés

timo.o; siio l'ctljustados pala cOTr~çiio ci:/r.lbial o, cvidcntcrwnte,

teriorcs ã rcnegociaç:io, até porque a rC'n!'gociaçiio Pl'cssupõe

mine com custos financeiros mais elevados do que 05 éusto~ an-

o Governo absorver o custo nessa correção cambial. Seria

subsídio tão elevado e práticamente inviável no ponto de vista

fiscal. Portanto, será um 1--rocas50 gradual, ilustre Deputado.

Nlio acredito realmente numa soluçiio radIcal de uma hora para

outra. E com relação,as sprcads a. difarença é que, quando a p~

lêinia renegociou a sua dívida, era ainda 1981, portanto início

de 1981, não hovia ainda essa sucessào de falências c o Bntsi!

efctívaI:lt'Jltc faz sua 'renegociação já Cr.l pll:ua crise do México

6, portanto, com condições muito menos favoráveis. HOtlVe ·uma

difercnço de quase dois .anos entre os doi s proccs;sos de

gochçiio. Tenho certeza de que a POIÔri'ÜI agora, nC5f,C pl'OCC~sO

do rencgoci:lçao, que se vai reiniei,ar a partir de 15 de setem

bro, vai enfrentar o problema dos sprcads. Aliás, esse é um o!:!.

tro problema que .não toquei, mas há necessidade de- um acordo

fundor.lCutaJ, de que as renegociações devem terminal" com custos

financC'ÍTos menores. Não faz sentido que uma rcncr,ociaçáo ter-

que permite às empresas emitirem debêntures para substituirem

exatamente eSsa dívida em dólares., Agora, é um processo gradu

al. Quer dizer, o estoque da dívida é muito elcvado~ No sotor

'público ê quase. impossíveL Com~ é que podemos, de uma hora

,para outra - cor'ca de 75'l. da divida externa está vinculada ao

~ctor públ ico - seria quase impossível de uma hora para outra

de

permanente

ou menos próximos a esta projeção e estamos trabn.lhnndo"

50, inclusive, além de haver uma r~strição quase

ra ofcr..::ccr a V.Cx:,).; por CXCTilplo. Com rclaç;io ri díviun exter

na, n pergunta é sobre o montante?

que V.Ex'!- ,mandosse n Comissão es~a Simulação, considcrundo es

ses f<ltorcs.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Nesse caso,

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo LanRo"'ni) - Ficn,

então, o' meu compromisso de cncnmính:i~la ã Comissfio'. Com re

1nciio ã estimativa de juros médios, trabnlhnmos com ccrcn de

10\ da LIDOR, quo é, a taxa básica para 1983. Vamn~ ficar m.. i 5

dos bancos internacionais, não houve tempo para o aparecimen

to de novas fontes do recursos de médio e longo praw que não

sejam os bnncos privados. Portanto, a situaçii&" é uma situação

paradoxal. A própria restrição do mercado financeiro vai for

çar um crescime!1to menos da díVida, mas isso não significa uma

solucão definitiva e mais permanente para o nosso problema.

fatoj'os ••• QUCl di Zl::r, fund::II':enta l,mente, é·-o ponto que V. Exa.

levantou: vai depenüer muito das rcncgociaçõc:; daqui para

prõ'stimos. então, temos que fa~er aqui uma simulnçno com essos

dois ftlto:rcs, c cu n3'o teria condições, reaJmentC', assim, de

uma hora para outra, de dar a ..;.Ex~. uma inforiuação pre..:is<I,

ma projeção precisa sobre isso.

,Ex:} me der um tempo, talvez eu possa preparar esta projeção c

encaminhá-l"l li esta Corússiio. Quer dber, fnzer uma simuln

ç5'o. Istb v:.ti depender, fundamentalmente, das estimativas de

taxas de juros e do lTolume f&c.tível de recursos novos. porque

V.SI} não poderia fazer um simples exercícío?"Porque, na reali

dade, pelo que V.S9- acaba de responder, a dívida 'vai continuar

a\"11ont3ndo, Até quando? Até quanto?

O SR., DIlPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Se V.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - O montante,

a taxa média de juros e em que altura do ano 2.000 chegaremos

li limpar essa•.•

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Temos

'um conceito de dívida: chamamos a dIvida de médio e longo pra

zo, que é a cha~ada dívida registrada, e a dívida não registr!

!ia, ou dfvida de curto prazo, Que é uma dívida de prazo infe

rior a um ano. Temos, por exemplo, a nossa estimativa ao final

de 1983: é uma dívida de midio e longo pv~zo da ordem de 80.• 5

bilhões e lima dívida de C:l .. to prazo dá"'""'~rdcm de 11 bilhões,num

total, portanto, de 91.S bilhões. Esta é a estimativa para o

final de 1983. O fin?l de 1984 Vai depender muito da montagem

desse programa financeiro, mas eu qirin que há uma perspectiva

de a dívida de médIo c longo prazo chegar a 88.1 bilhões, ,

de curto prazo estabiliz.ar em torno de 12 Co' o total da dívida·,

portanto, em torno de 10!l.S bilhões. I! muito difícil, ilustre

Deputada, f3zer qualquer previsão com lolação ã estabili.dade

novo, com. uma projeção de 10.5 da LIDOR para 1984. V.E:<9- pode

perceber Que ainda ê uma taxa m,uito alta; ê praticamente o do-,

bro da inflação mundial. Quanto ã questão da correção monetá

ria e da desdolarização, posso dizer que, respondendo ao ilus

tre Deputado Ed!1ardo MatarazzQ Suplicy, toquC!i o ponto funda

mental de que, na realidade, eu aceito o con~eito de expurgo

cqmo um conceito tr:msitório, quer di~cr, do tipo uma vez por

todos, ligado a uma inflação corretiva, não como uma coisa pe.!.

lIIRnente. Quer di~er, acho que, com relac~o a essa questão de

desdoladzaçáo" tudo isto •••

frente. Quer dizer, qunl o prnzo de car6ncía que vom05i COnse

guir? Qual o horizonte da ncgociocão? Qual o OSqUC1:1U de rcfí

naOt;.iÕ!;nen'ndc juros? Que nível de taxas de juros vai ser discu~

titio, vai $er ncordad~? Pontõo, realmente, dirIa que é qllnsc,
imprevisível· definir o cO.r.lportament?'la dívida a médio lnazo.

Certnnl('nt(~ ela irá crcr.cer ':I um ritr.lo mais modcrnJo, c).cl:mllcn-

o SR. DEPUTADO FERNANDO SAXTAlI:A - nu gost3ria

o 'SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Correção.

o SR. PEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Sim,

de corret50 cambiaL Seria basicamente a correçiio cambiaL

o SR. DEPUTADO FE&."\'MNDO SANTANA - Eu per[;untei

o seguinte: quando e de ,que,maneira a Brasil poderia s3ir de~

sa.s duas entaladclas: essa correcãD monetári,'1, quo a cada dia

é crescente e II -desdolarizaçiio da economia?

cesso de conversão, revelando-se aqui e agora o mais recente ~

inda que tardio, convertido ã ética e, sobretudo, às teses da

Oposiçiio. V.S~ deve estar vivendo uma perplexidade existenci

al, um dilema 0!1tológico, sem saber se sempre esteve certo

,hoje está errad~, ou se se~pre esteve erra.do e hoje estâ cer:

to. Há poucos meses, numa entrevista a.mpl<1mente divulgada pela

imprensa, V.Sl!- afirmou que o modelo adotado e économicamentG !

Acho que o Brasil realmente procurou, como eu dísse, e lutou

para conseguir uma negociaçiio COm o Fundo. que fos~c compatível

com aquil~ que o Brasil já vinha fazendo e, na renlidade,

primeira Carta de Intençõos do Fundo Monetário Internacional

com o Brasil 6,1nada mais nada menosJ quase que um endosso a. uma

estr<ltógin quo o Goverl1o b'rasíleiro já vinil:! s,cguindo h:í Lloii'o

anos: Se V.Ex~ voltar a l~r a Carta vai verificn':"' que, por >~-'
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Fundo naquele momento. Então, o acordo com o Fundo foi feito

xcmplo, em termos de mct~s de inflação, o Fundo praticamente

.ceitllva a tese gradualista do Brasil. A meta de inflação

1983 era praticamente idêntica ti inflação de 1982. Apenas para

dar um exemplo da posição flexível do Fundo, naquele momento,

quanto ã questão de subsídios agrícolas, que era uma questão

vital, como V.E.x1!- sabe, o Fundo aceitou um processo gradual de

eliminaçiio de subsídios, inclusive a manutenção de taxas pref,!.

xadas de juros, o que realmente reflete a flexibilidade do

sil, o que, aliás, é uma dec'isão extremamente s~udávcl. Niio

íaria sentido o Danco Central ficar aplicando suas reSCrV(l5 !.

penas com bancos internaconais e não com o Banco do Brasil. ·E.!!,

tão, esse problema da liquidaz dos bancos brasileiros lá fo-

ra, especialmente do nanco do Brasil que era o banco mais

prometido em empréstimos de 1I1édio e longo prazo, sc; 1:onsti tuiu

numa das maiores dificuldaues que tivemos de enfrentnr. Usei

inclusive uma expressão, certa vez., que era um quchra-c'lheça

de difícil solução, e realmente é. Porque eram 121) agências de

sairmos. Ouvi a colocação do Professor Langoni, aten_tamente, !.

té anotando, inclusive. A certa altura, teria dito V.S~ que já

esgotamos todas as fórmulas mágicas das correções salariais e

de como reduzir algumas coisas brasileiras e que não dera.m

certo. Não sou um cxpert em economia: sou um modesto empresá

rio que a"gora está no congresso }1acional repre5entando uma fBE.

çito da produtores rurais. Todavia, entendemos que, em mat~ria

de economia, o que mostra a eficiência do administrador é aqu.!.

lo que sobTt~ de positivo nos seus negócios. Não são ns .{órmu-

bem claro que a origam dessa dívida data pelo menos da 1977.

o SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACfI - Ele decl.-

quo o processo de dcci'Oão nessa questão da operações comerci

ais com o exterior é extremamente centralizada na área da SE-

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado, uma análise da questão da dtvido polonesa deixa

fórmulaslas magistrais que dão os melhores rl!lsultados, mas

que tiveram comprar a mesma casa ou a mesma fazenda. Isso por-

práticas. Vejo que do Governo João Figueiredo para cá as coi

sas pioraram no Brasil, a dívida. externa aumentou, o desconte!!.

tamento social aumentou, a quebradura aumentou.' Há falências

e concord~tas, a oferta de empr?go diminuiu. A ambição i!!.

tcrnacional também aumentn em cima do Brasil, há vista, por

.exemplo, que se sabe que os bancos do exterior estiio fazendo

tudo para boicotar nossa economín a fim de ampliarem suas nr.é!!,

cias n,o ~ru5il, com o beneplácito uos admi.nistrndon·s brasilc~

ros, com a conivência, com a participadio e até vantagens de

alguns administradores brasil~iros. Eu não iria a tanto, por

que não vou dizer quais os responsáveis, mas, na medida em que

assumimos ordens de algum Patrão e .as executamos, assuminos as

conseqUências dos resultados, positivos ou negativos. e o ca

so, por exemplo,', de V.Sq., que, ao responder 3. algumas indaga

ções, disse que não era o responsnvel pela linha da politicn

brasileira com referência ã. tomada de empréstimos e ã conduta

do nosSo procedimento. No entanto ~ quando assumiu, durante qu.:!,

tro anos, essa responsabilidade, assumiu também os ônus dela

decorrentes. A saídn esti.-atégica de V.S~ da Presid~ncia do Bn.!!,

co Central, - acho, como um brasileiro comum, não entendido

em economia - é tlpenll;S uma saída, . quem sabe, das responsab,!.

lidades. Daqui para a frente, eu concordo, mas para trás não

concordo. Acho que na.quilo em que v.sr'foí. omisso ou conivente,

a r~spon5:lbi1idade há que ser assumido.. :~üo estou acu5ando, e!

tou apenas analisando a realidade bl:asileirn. Perguntaria, ob

jetivamente, o seguinte: qual o montante da dívidna externn brQ.

silciTa controlada pelo Banco Central quando V.S9- assumiu

Presidência do Banco e quanto c, at.ualmentc, depois que dele

v.s~ saiu? Esta é a primeirn colocação. A segunda colocação:

qu:mdo se toma um empré'sÚmo, qualquer empréstimo, qualquer p!:.

queno fazendeiro ~ qualquer comerciante, qualquer dono de bote

quim, qua.ndo vai ao ba.nco e toma um empréstimo com a autoriza

'ção do Banco Central, ele analisa antes as possibilidades de

pagamento. Esse é um homem normal inteligente, de bom senso,

que 1150 quer dor calote. Im1:.50 perguntnrin: como V.Si} na condl

cão de Presidente do hanco Central, o órgiio princi}1al respons§.

tal, que são os juros, as taxas etc. Como V.SlJ, na qualidade

de Presi~ente do Banco Central, orientou o Governo a respeito

do pagamento desses .empréstimos que estttvamos assumindo? A te!.

ceira colocação: os jornais anunciaram, certa feita, quando V.

SlJ voltava de Nova Iorque, após uma tentativa de renegociar a

.,~.oSS3 dívida! que a única saída brasileira serin investi.r mais

na agricultura brasileira, seria voltar os olhos para a agri

cultura brãsileira, que seria ·~rna fonte cnpaz de produz.ir bens

par~ ab~stecimento interno e pa;ri'-efcessos export5veis. V. S~.

niio levou avante essà tese porque não recebeu sinal verde do

Ministro Delfim Netto, ou foi porque, realmente, foi boicotado

mas suas pretensões, e aí começou a antipatia do Delfim Netto

contra a sua,pe~'Soa? A última pergunta é a seguinte: por que

estimular tanto a poupança, como fez V.Sl}-, li frente do Banco

Central, sahido como ê que toda poupança é fábrica," é indús

tria de preguiçosos, de preguiçn nacional? Porque ninguém come

poupança. Todos aqueles que venderam casa ou faz.cn<:o.. pnra apl.!.

car 110. pcupançn não conseguiram depl?i s, com os juros e lucros

vel pelo manejo do dinheiro brasileiro) orientava os seus as

sessores ou por eles era orientado e também como levava ao Go

verno Federal a sugestão sobre como pagar as dívidas assumidas

externamente1:e certo que não é arrancando cebola que vamos a!:!,

mentar o cebo1al. Não é contraindo mais dívidas que vamos pa

gar as dívidas .brasileiras. Apenas estaremos mudando de credo

res e aumentando as dívidas. :e sabido t3mbém que é com produ

·ção, :om trabalho, com economia - aqueles que têm resultado

no comércio sabem q\l:e é aS,~im - e com seriedade que se podem

acumular recursos para. pagar a. dívida., mais os custos do capi-

luta

Plaza,tima pergunta: Numa reunião em Novn Iorque, no Hotel

no ext,erior dificilmonte têm acesso aos mecanismos clássicos

de redesconto. Porta~to, o processo era um processo de

O.OR. DEPUTADO JOS~ MENDONÇA DE MORAIS - Sr.

'Presidente, 5rs. Deputados, já no final do pagode só restam o

o SR. DEPUTADO Fl,ÃVIO BIERRENBACH - Por isso é

Isso nunca foi levantado, pelo menos na minha presençn.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DIllRRRNllACII - Muito obl'Í-

que não afirmai, por isso é que não perguntei se ele havia de

clarado, publicament,;. Perguntei se ele havia admitido, cogit,!

do ou feito afirmação na sua presença.

O SR. DEPOIiNTE (Carlos Geraluo Langonil - Não •

Del fim, Netto teria afirmado, admitido ou cogitado, publicamen

te, de pagar débitos, brasi leiros, total ou parcialmente, com

com a presença de V.Só}, com a presença do Ministro do PlaneJa

mento e com a presença do Ministro, da Fazenda, o Professor

gado. (PAUSA) •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Inicialmlmte, a pa"lavra seria dada ao Deputado Herbart Levy

que não está' presente. Assim, concedo a pala.vra ao Sr. Deputado

José Mendonça de Morais.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACfI - A minha úl

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Nunca

tomei con'hecimento d'fssa informação. Pelo menos -em reuniões C.1I

que cu estivesse presente, nunca isso foi levantado. A reu

nião. A reunião no Hotel Plaza, inclusive, ilustre Deputa2,o,

foi toda documentada. Temos, inclu.sivc, o .meu discurso, o dis

curso do Ministro Delfim Netto e P9d,eremos ..t..am-bém-en-c<lrninhar a

V.Exl!'.

bancos espalhados pelo mundo inteiro, um processo que não tí

nJ~amos controle direto, nem ação direta, porque essas agências

de bancos estão sob a supervisão de outros bancos centrais. O

que faz.íamos já há um ano era acompanhar e fiscalizar~ atravês

de um fluxo de informações, aqui:;-,no Brasil, ma~ não podíamos

influir na deci.s,ão lá. Essa perda de depósitos interbancários

se constituiu num outro vazamento de liquidez que dificultou

ainda mais o nosso processo de liquidez internacional, de ago!

to em diante. ~.Ias 3. decisão da máxi foi muito além das dificu,!,

dadas de caixa do Banco do Brasil. O Banco do Brasil teve, de

f.:to, em diversas ocasiões, difiCUldades de caixa, ~os elas f~

ram superadas sem que nunca o Banco do Brasil tenha recorrido

a redesconto. Este é um ponto impor~ante, porque s'i:mplcsmcnte

não há Tedesconto. Aquilo que mencionei na minha exposição.Por

paradoxal que pareça; estas agências de bancos estrangeiros

corpo a corpo em que pr,ocur5vamos, juntamente com o Banco do

Brasil, assegurar depósitos de um nível mínimo de liquidez pa

ra que aquele banco continuasse funcionando. Acredito que, com

todns as dificuldades~ o saldo foi positivo. Conseguimos atra

vessar esta crise inteira sem sacrificar o Banco do Brasil

qua1-:}uer .optro banco privado no exterior. ~as a questão dn má

:xi, as ta i! um ponto fundamental, transcendeu essa quest50 de

'liquidez. das agências brasileiras lá fora. Quer dizer, a deci

são da maxi foi uma decisão muito clara. Nos primeiros dois m2,

sbs de 1983 varific:lmos que as exportllçõcs brasileirns e5t<lV<llrl

::~éscendo aindn num ritmo muito lento c havia, inclusive, a n~

sanfoneiro e poucos dançarinos. No entanto) o que se busca ne,!

ta CPI são coisas sérias, como encontrar algo que possa detec

tar as causas de tanto endividamento e os caminhos para dele

cessidade de quebrar as expectativas negativas que se vinham

acumulando já há' um ano, com relação ii política cnmbial. En

tão, foi feita uma maxidesvalorização, exatamente para estimu

lar as export·ações, e o resultado favorável dessa. maxidesvalo

rizaçiio foi gerar um ganho de 1iquidez. Quer dizer, melhorar a

'nossa posição d.e. reservas. Esta é que é, no fundo, a interpre

. taçâo correta;.

concessões terri toriais?

Eua SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) -

rOIJ issol sim, e até lhe perguntei - se me· permite - s~ a SEPLAN

pão estaria tentando "converter V.S~num eficiente, num conven!

ente bode expiatório:

praticamente não há nova concessão de linhas de crédito, as t~

xas de juros foram elevadas, transformamos promissórias inego-

ciáveis em promissórias negociáveis., Evidentemente, o Banco

Central é mero executor e o órgã'o responsável pelo registro

dessas operações. O Banco Central não traça a política comer

.eial do Brasil. Quer dizer, a política de comércio exterior do

Brasil é traçada' pala CACEX e pelo Ministro da Fazenda. Rpal

J!1ente, não tomei conhecimento dessa declaração do Embaixador

José Botafogo Gonçalves, e me surpreendo.

diria a V.Ex! que ti uma afirmativa surpreendente, porque o Em

baixador José Botafl)~o Gonçalves conhece muito bem, ele sabe

PLAN, da CaLESTE; quer dizer, na área do Itamarati, do Minist§.

rio da F~z.enda. O Banco Central tem. realmente um representant,e

.na COLESTE, mas um represantante a nível de chefe de departa

mento. Eu, por exemplo, nunc:! participei de uma reunião da CO

LESTE. Portanto, ti uma atitude surpreendente. e o mínimo que

eu poderia.dizer.

em tempo recard porque naquela ocasião o Fundo praticamente

en;}ossou aquilo que o Governo brasileiro já estava fazendo, i!!.

clusive medidas que eu sempre acreditei e continuo acreditando

até~ agora, que são medidas, por e~empl0, de correção c elimi

naçno de subsídios.

O SR. DEPUtA0? FLÁVIO BIERRENBACR - Terceira

pergunta': o Embaixador José: Botafogo Gonçalves, falando nesta

CPI, em nome da SEPLAN; disse, há pouco mais de uma semana,que

o Danco Central - ~u seja, V.S,," - foi o responsável pelas Op!

rações realizadas com a Polônia. Ontem V.Si} revelou, no Sena

do, tl')" adVcl'tido o Governo COl.lra essas open.ções com a Polô

nia. Quem tem razão: ~ Embaixador José Botafogo Gonçalves

V.SQ? Ou melhor, V.S,} é o respons5vel ou os decisões forom to

madlls ã sJJa revelia?

O SR. DEPUTADO FLÁVIO DIERRENDACIJ - Quarta per

gunta: O problema de caixa do Danco do Brasil em Nova Iorque

telft sido npont,-Ido como um dos fatores determinantes da maxide~

valorizaçiio que ocorrou no início uo ano. Quero saber quantas

vezes houve um problema de caixa dia grave quanto aquele?

O SR. DEPOEN.TE (Carlos Geraldo Langoni) -- Ilus

tre Deputado, me 'permita, este é um ponto que acho bastante i~,

portan~e explicar. Na realidade, nesse processo todo da crise

brasileira houve um problema totalmente novo que era exatamen

te o comportame!1~o das agências dos bancos brasileiros no ext!:.

.rior. Nenhum país em desenvolvimenúo tinha. a extensão comparlÍ

vel á do sistema financeiro brasileiro no e~terior. O México

tinha uma rede de bancos pelo menos três vez.es inferior. Esses

bancos brasileiros - e a proeminência do Banco do Brasil aí e

ra total - chegaram a ter r- bilhões de dÓlarlS de depósito em

julho de 1982, antes da c;:rise. Ora, com a crise e com essa ver.

d~deira história. que tomou conta do mercado financeiro internQ.

cional, com essa mudança radical do conceito de risco que men

cionei, que deixou de ser um conceito de risco de país a país

e passou a ser um conceito· de risco .cortinental, estes depósi

tos foram sendo retir~dos. Que)," dizer, \ n5'o eram mais renova

dos •. Evidentemente, o Banco Central, j~ há uns 3 anos, procu

rou 'Centralizar. a aplicação de suas reservas no Banco do Bra-

Se houve alguma coisn, nrl. minha gestao no Banco Centrul, foi

melhorur as condições de negociação com a Polônin. A pnrtir chSti
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mada de rccursos.

O SR. DEPOENTE (Cnrlos Geraldo Langoni) - Mas

verno apenas, i 1ustre Daputado, fixava as rC'gras para essa to-

50S extçrnos.

bem

processo da barganha. para a concessão empréstimos. Isso seria

abs.olutnmcnte inncei t5vel.

quê?

nhamos que V.Ex'!- tenha um~ cmpres3;perfcita, uma emprB$n

O SR. DEPUTADO JOsg IIENDONÇA DE MORAIS - E por

O· SR. DEPUTADO JOsg MENDONÇA DE MORAIS - g ex.-

de' quando em vez interesset Existem muitos bancos realmente

que querem vir para o Brasil. Mas acho que a posiçiio do Gover

no brasileiro tem sido muit:o c'oerente. Já que temos hoje

sistema financeiro privado nacional, temos UM sisteJlla de ban

cos cstnd~ais, o que- é ,um sistema interessante, porque convi

vem bancos privados e bancos estadu~is, e já teJllos alguns ban

cos estrangeiros~ Não faz ,real.ente sentido Mudar essa regra,

ainda Mais fazendo isso parte de um processo de barganha, de

Brasil.

~ral J era mui to clara.: nunca permi timos que este assunto fo~se

discutido QU levantado. g evidente que os bancos manifestavam

gências são dadas apenas a bancos brôtsileiros. Portanto,

atitude, nossa pos1'ção, quando na PreSidência ·do Banco Cen-

Deputado, que bancos internacionais querem abrir agência no
.,~ .

administrada, uma relaçiio de dívida externa e capital perfeito,

gerenciamento períeito, o' produto adequado, mercado, c, de r~

pente, de uma hora para outra V.Exl} vai ao banco e este lhe

diz: "Sinto muito, mas "não vou dar-lhe mais nenhum ctlpital de

gjro~ t::ãohá emprcs'a, no mundo, por mais bem administrada qu~

seja, que possa viver Sem pelo menos um accssso razoável ao c~

pital de giro para financiar seus estoques de matéri3s-primas,

cos estrangeiros. no Brnsil. Todas as Concessões para novas a-

paTa fíJlonci:1T seus fOJ·necedorcs. O que aconteceu com o Bra

sil c que, além do problema de uma dívida herdada já elevada)

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - V.Ex~

talvez. saiba que nós congelamop- a expansão de agê~cias de ban-

de repente, de uma hora para outra, praticamente, cortaram no!

so capitai de giro. Quer dizer, f.icamos numa posição cxtl'cma

montc vulncravcl. Todavio, não foi só o Brasil: foi o mundo

inteiro. V. Ex\! há de concordar comigo em que nilo pode ser 3P~.

n?s um vício do modclo, porque um país como a Polônia, com um

modelo totalmente distinto, com outro sistell\,l de Governo, tnm-

o SR. ,DEPOENTE (Carlos Geraldo Langon1) - Que

rem abl'ir agências no Brasil porque acham' que o País realmen

te ••• 13 eu diria até que neste aspecto é um interesse que de

monstrn uma expectativa no sentido de que o País vai crescer J

porqua se achassem que o País era inviável ninguém ia pensar

em abrir uma agência aqui. Vo~ dizer li Y.Ex/} qual tem sido pe

lo menos a posição do Governo, especialmente a posição do Ban

co Central. Sempre colocamos essa questão de maneira muito cl~ ,

.ra, ou seja, o Brasil já tem um número grande de bancos estra!!

geiros. Existem países, como ti Arábia Saudita, que há poucos

anos nacionalizou todos os bancos. Não estatizou, mas naciona

lizou todos os bancos. b Brasil já tem hoje um grande número

de agências de bancos estr~ngeiros.Temos uma parmissão de pa!,

ticipação dc· bancos estra,ngeiros minoritariumente em bancos de

inve5timento!>. Entiío, não há 1'3250 alguma f'4"!"'a C1brirmos o 11lerc2,

do hrasileiro p:lra novos bancos e nunca colocar isso como

vas barganhas, novas negociações sej.a a -abertura ou a possibi_

lidade de abertu,ra de agências de bancos estrangeiros aqui de!!

tro, sacrificando todos nós, brasileiros.

tamente esta a nossa preocupação, isto é, que o peso para no-

bém en,trou numa crise de liqUidez. Existe alguma coisa comum

nesta CTísc mundial ~ Não silo apenas os erros do Governo. Acho

que quem está no Governo, quem tem. a função executiva está fa

dado a . errar'. g da natureza humana, mas tambôm mio podcmos a

ceitar a tese de que somente essas erros é que explicam esta

·crise, porque t~mos hoje um p3ís socialista como a Polônio com

a mesma situação' de um país de economia de mercádo como o Bra

sil. Com relação ã questão dos bancós, não é de hoje, ilustre

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Quero lcmbrar' que o (ininteliofycl) em 1982 sobre o""Brasíl fez

ZO\ do seu lu~ro total no mundo. Isso, elll parte, pode explic:tr

'o interesse eM abrir novas agências. Corll a pala\fr:l o nobre

Deputndo AgBnor ~taria (Pausa). AlIs~nte. CoII n pnlavra o Dcput:l~O

Antônio CiiJ1ara~ que me deixou as perguntas qu~ já foraa fei

tas. (Pausa). Ausente. COIl.8 palavra o Deputado Humberto' Sou

to •• (Pausa). Ausente. Com a palavra o Deputado José Genoíno N!

, negociações.

O SR. DEPUTADO JOS:e ME~mONçA DE t-IORAIS - Rcal-

mente estamos no negativo.

o SR. DEPUTADO JOS11 l-IENDONÇA DE MORAIS - Gosta-

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - tsti-

tia de ver respondidas as duas coloc,ações que fiz.: quantD ã ml.

nha prcocupaçao com os bancos internaconaís que querem criar

agências aqui dentro, dominar, portanto, e Como V.SlJ aconse

lhava o Governo a pagar a di'viJ.'t. Como ê Que vamos pagar a dí

vida no futuro? Fazendo .mll;is dI\idas? E o problema da cebola.

Mudá-la da lugar não adianta.

O SR. DEPOEt\TE (Carlos Gcri..lldo 1.3ngoni) - A se-

cia~ mas era. viável. Quando houve a recessão mundial, nós tí

nhamos·2 fatorcs: as taxas de juros internacionais explodira e·

eu dei o cxelRplo a V.Ex' de ts.xas negativas que saír811 para

20\ e 21\; simultaneamente tivemos a recessão, que dificultou

o crescímento das exportações brasileiras. Nessa situação, a

p·osição do endi;V,ida.ento externo· brasileiro ficou muito difí

cil. O Presidente da Comissão está lembrando um ponto .uito i!!!.'

portante, ou seja, a tremenda queda na cotação dos nossos pr~

dutos pri.ôrios. Realll.en~e foi uma queda violenta com a reces_

são. Tudo isso colocou a situa.ção brasileira além da paralis!,

.ção do mercado financeiro. Volto a repetir, e V.Ex', que tem

experiência eJ1pr.esârial, vai entender bem e,sta colocaç1io: sup~

desejo, e com todas essas experiências, como V.Exº, bem demons_

trou, import.anta,s., até pelos erros do passadQ ~ podemos traçar

uma estratégia mais coerente para o futuro, e se ela aponta n.!:!.

ma menor dependência de fatores externos, temos realmente que

manter algum estímulo ã poupança inter~a. Caso contrnrio, com

essa inflação) vamos ter uma tragédia totaL Ninguém vai pou

par e o dinhciro vai ser gasto em consumo.

jogado fora. Temos raalmente que escolher um caminho. Se nosso

gund(l qucstão, ilustre Deputado, as~á vincul!'tda fundamentalme!}.

, te li capacidade deste País de gerar exccdenttas na balança co

mercial. Sem isso a situação da dívida é insustentavel.

mais equilihrado em termos setoriais, tanto do ponto de vista

agr,fcola como do ponto de vista industrial. Temos terras para

incorporat, inclusive terras que vão servir para a ofertn in

tarna da aI imentos e atô mesmo para exccdcntet para exporta

ção. Então, scmprd que podia, no Governo, apesar de ser Presi_

dente do Banco Central e nno mnistro da Agricultllrn ou do r]~

ncjamanto, defendia a tese do prioridade agrícola. Isso ora o

'plicada para gerar empregos, habitações, para gerar casas. Ela

é aplicada por hancos de investimentos para financiar o comér_

cio e a indústria: Não é Ulll dinheiro ocioso, não é um dinheiro

migo - se não houvesse um mecanismo de proteção para essa pou

pança, um mecanismo que rcmunerasse essa poupança, pelo menos

para cobrir 3. inflaçiío, ninguém iria poupar. Todos rr6~ iríamos

gastar o mais rapidamente possível, iríamos gastar em bens su

pérfluos, em bens de luxo. Essa poupanCl:I, quo se c!U1nw de pou

panctl financeira, li cadCl'ncta de pOll~ança, na realidade, é 1:1-

máximo que eu podia fazer, ou seja, lembrar a importância da

agricultura.. Eu realmente não tinha condições nem poder para

traçar a política agrícola. Com relação ã poupança, este é um

aspecto mui to polêmico da questão. Precisamos, de um lato

todos nós concordamos e acho que os depoimentos dos diversos

Deputados conver.gem para um ponto comum - isto é, o País preei,

_ 'sa depender ~cn~s dos recur,..o's externos. Eu também chego à co!!.

clusão) p.elos vários "depoimentos dos ilustres Deputados, de

que todos querem que este País volte a ter capacidade de cre$

cimento. Ora, como é possível, simultaneamente, reduzir a de

pendência de recurso.s externos, portanto, menor endividamento

externo - fato .éom o qual V.Exº, tanto se preocupa, c com jus

ta ra.dia, - c ao mesmo tempo fazer com que I) País volte a crc!

cer, volte a investir? Só gerando mais poupanç.a intcrnament~.

Ge'Tar poupança interna significa, primeiro, o empresário,

poqueno cmprcsiírio, o come-rcitmte, o industrial, o agricultor

terem uma remuneração ndequarla pelo seu trabalho, quer dizer,

gerur lucro, e esse lucro é a base da reinvcrsão, poder rein

vestir~ mas é tnmbém gerar poupança '3 nível do indivíduo. Essa

poupança a nível do indivíduo só é gçrada se ela tiver alguma

remuneração, se for recompensada. Assim, numa economia com uma

inflaçiio de 100\, 120\, 1010", 160\ - V.Ex./} há de concordar co-

, vemos no negativo durnnte algum tempo. O que aconteccu que

durante muito tempo a dívida brasileira crescia a umo taxo in

ferior ao cresc'imcnto dos exportações. lira uma dídda que c~C!'!

deprodução de hens de capital, de bens de consumo, de bens

velo Has gostllria apenas de lembrar no ilustre Deputado que a

tomada de empréstimos externos pelo· Brasil, desde a Sua ori-

gem, a origem da dívida até, praticamente, novembro de 1982,

era uma t.omado: bem centralizada. Quer d'izer, eram vádos agen~

tes, empresas públicas e empresas privadas que tomavam rccl.!r-

o SR. PRESIDE~TE (Deputado Fúrnando Santana) 

Com a palavrn o Profcsso,r c.ar!.os qc.raldo Langoni.

O SR. DErOENTE (CurIos Geraldo Langoni) - Muito

o SR. DEPUTADO JOS11 MENDONÇA DE MORAIS - O Go

verno nllO era ouvido, e n50 dava conscntimento?

o SR.DflPOf:NTE (Carl'Os Geraldo I,angoni) - O Go-

produção. 11 preferíve'l assim agir a tomar nlais dinheiro empre~

tado rora, enrolar mais a dívida, em vez de rolar, e enrolar

mais os nossos credores e também querer enrolar o povo brasi

leil'o, que ê mui to sábio no julgamento dos nossos administrad~

res e dos polítiCOS. Gostaria de ver as minhas CO)OColÇÕOS, ob

jetivmnl!nte, respondidas.

este é5 um ponto importnntc. O Brasil é um país continentnl,u

J\a eccmomia "dc!>se tamanho." Se o Dunco Central [asse ficnr

obrigado, ilustre Dl:!putado, pelas coloc;:lçõe~_ Com relação

valor da dívida, ela evoluiu do 53.8 b,ilhõas de dólares, em

1980" }lara 80.5 bilhões. ~ a cstimnti\la ao final dt! 1983. Esta

é a estimativa da dívida registrada. Como cu disse,~ podemos a

dicionnr uma dívida de curto prazo, que jií existi<l hií bastante

tempo e que, fundamcntnlmente, ncompanha li evolução c10 comércio

brasileiro. S50 créditos comerciai~, quer dízer, pJ"incipnlmc:n

te vinculados ao financiamento de petróleo, e também os crédi

tos para financiar as exportações de Manufaturas. e qUase ine

vitável. Quando um Pais começa,..realmente, exportar nlanufatu

ras ele precisa dar financiamentos para vender essas manufa:!=u

ras. Com relação ã questão do papel do Banco Central nCSS3 es

tratégia de end.ividLl,!"ento externo, eu gostaria de lembrar a V.

Ex~~ sem, de forma alguma querer omitir (1 minha responsubilid~

de" o meu papel nesse processo todo 1 que duTtmte quatro anos,

como disse, participei do Governo Figueiredo, e participei com

incluo, apesar de ser do PMDB, mas me sinto co-responsável PE.

io pagamento da. dívida, também responsável pela filaneira como

fazer novas dívidas - não seria mais honesto para o Brasil, p~

ril. as gerações futuras, que nós, brasileiros, todos, sejamos

Presidente do Banco Central, ou não, professor ou não ,Deputado

ou não, empre-?5rio ou não, olhássemos eSS8 tomada de posição,

agora, com lIlais seriedade ou seja, investindo, na capacidade de

respollsnvcl pela tomada de cada cmprastimo e de cada centavo,

5c,rin uma tarefa" rcalmente, gigantesca, não seria factível.

Então, na verdade, todo o processo é descentrnlizado. V. Exa.

tem razão, ou seja, o Banco Central era o responsável pela

fixação das regras, das taxas mâxil)las cobradas do prazo. Ele

fazia o registro dessas operações, o controle. Temos hoje rea!

-mente uma infor~,ação Imito detaihada e desagregada, que C'stâ' ã

disposição de V.Ex~ e de "todos 05 membros desta Comissão~ so

JJre o endividamento externo. Mas o Banco Central não era o to

aador de recursos. Na verdade, até poucas operações foram fei

tas exatamente pela R~pdbÚ.ca b;asileira. A lI!aioria das ope~~

ções· que eram feitas, Mesmo pela República, não erúlrt pera Ban

co Central. O Banco Central, como tomador direto, era uma exc.!

ção, não ulla regra •.E.ste é apenas um aspecto Ílllportante do pr~

bieaa da dí:vida extel'na. Com relação ao probleJR3 da prioridade

agrícola~ talvez. V"Ex' nio saiba, meu priRleiro trabalho como

economista, roi como estagiário da CfP. La aprendi 3. gostnr da

agricultura. Inclusive visitei o in.terior do Brasil c nunca e!!.

tendi auito bem por que n5s tínhamos, em certo JIlomento, no te!!!.

po":, Concentrado toda a nossa prioridade no esforço exclusivo,

de indu~trializtlç50J quando o Bras~~ é um dos pancas países do

I)lllUndo que tem possiblidade de partir para um desenVolvimento

grande honra. Foi uma oportunidade que me foi dada c procurei,

no Governo, dar o melhor de mim, a melhor contribuição possí-

o SR. DEPUTADO JOSn MeNDOÇA DE ~lORAIS - ele

avalista ;atural das dívidas.

q~e, pClla ordem natural, o patrimônio vale mais do que o papel

moeda. Terminando, eu indagaria: não seria válido que nós, de

agora em diante tivéssemos mais juízo? E quando digo nós eu me



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça-feira 3 167

o SR. DEPUTADO NELSON· DO CAR.\ID - Eu trouxe

favor.

muito embora eu discorde. Eu trouxe os valores.

o SR. DEPUTADO NELSON DO CARMO - Na verdade. V.

Eu

do

Algum

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) -

tais?

não diria no próprio Governo. porque. pelo menos na área

pria par<1 pessoas de .baixa renda, e assim por diante:

q,,!anto Deputado Estadual, enviei a V.Si} perguntas e nno obtive

O SR. DEPUTADO [DUARDO MATARAZZO SUPI~ICY - En-

Ele menciona: "a legislação federal, que regulamenta as ativi

dades das .instituições financeiras. impede que se faço públ ico

as operações realizadas entre os bancos e seus clientes e só

pode divulgar algumas que foram jii denunciadas o público." Me!!

ci.ona ainda: "o r,randc nGl:\CTO de operações, com objetivos de

favorecimento pessoal e político, reduziu abaixo do nceitiívoI

dual e demais instituições oficiais do Estado de São Paulo:'Por

exemplo. o BANESPA, segundo relatório do Presidente atual. so

freu graves prejuízos. Somemtc na área de operações restou. no

pcríodu,' i1erdas no valor de 23 bilhões de cruzeiros';- _. DésÚls ~-

em operações já vencidas. os valores alcançam a casa dos 16 bi

Jhões, créditos em liquidação transferidos de 4 bilhões e 900.

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo L<lngoni) - n ver

dadc.

pergunto a V.S~: como Presidente do Bnnco Central durante os 4
I

anos de gestão do Governador Pa':.!l,9 Sal im Maluf, como viu as o-

perações dos bancos oficiais: BANESPA, Caixa Econémica Esta-

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Eu

o Deputad.o Eduardo Suplicy. Eu lembraria que conthll1tl de pé o

tempo de sete minutos para formular,as questões. O Sr. Depoen

te usar5 o tempo que for necessário para n5"o deixar dúvidas s~

bre as qucstoes formuladas. Com a palavra o Deputado Eduardo

Suplicy, que começa a falar às duas horas. trintn e quatro mi

nutos e cinqUenta e três segundos.

acha da proposição que tenho considerado aqui, de i,ludar a le

gislação sobre sigilo bancário em operações de credito subsi

diado?

Banco Central, temos procurado agir da maneira mais correta

,p,ossiveL Todas as irregularidades que descobrimos procuramos

de imediato ent~~r com uma ação penal. crir.tinal, punir e até

~ivulgar a lista dos responsáveis. como fizemos recentemente.

em casos de crédito a,grícola. Agora, acho a idéia de V.Exg. ex

tremamente interessante. J5 que o crédito subsidiado vai rca,l

mente persistir. para não haver dúvida quanto ã sua correta u

tilização. que se torne a operação !;lbsolutamentc pública..:...-

periência de ec~momista c, agora, de ex-Presidente do Banco

'Central, eu só vi o crédito subsidiado, na maioria das vezes,

transformar-se em elemento de concentração de renda. em eleme!!

to de ineficiência. Muitas empresas que tomaram recursos subs.!.

diados estão. hoje, em graves dificuldades econômico-finance.!.

ras, est50 superdimensionadas. Então cu preferiria acabar. Ag.2.

ra, acho muito interessante a idéia. de qualquer mnneira.,

ainda persistir esse crédito subsidiado. de fazer com que

sas operações sejam a.s mais visíveis possíveis.

tipo de crédito subdliado provavelmente sempre existira. mas

o que tClnos no Brasil é o fato de muitas pessoas 5f.' utili7.arem

disso. Como existe o sigilo hanciírio, niio acredita V.SI} que e~

ta é jU5tnmente uma das principais fontes de corrupç:io, hoje,

dentro do próprio Governo. ou em diversos níveis governamen-

O SR. DEPUTADO EDUARDO ~IATARAZZO SUPLlCY - V.

O SR. DEPOENTE .(Carlos Geraldo Langoni) - 'IlU~

tre Deputado, eu. tenho uma posição talvez até mais r3dical. A

dto que deve acabar o crédito subsdiado. Com base em minha ex-

Sg. considerou que por ve.•zes pode haver suhsídio5, o importante

é que se tenha bc'm claro as fontes de financiamento ou a sua

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - Com

direito n rc1nscriç50 no final. se n5~estiver satisfeito. Sr.

Presidente. Eu pergunto ao Prof. Carlos Geraldo I.angoni o que

O SR. DI':POE~TE (Carlos Geraldo Lnngoni) - n vo!.

dada, mui to ohrigado, n~brc Deputado.

O SR. ~RES!DENTE (Dep\.ltado Fernando Santana) _

Da acordo com as inscrições. agora temos que chamar novamente

destinaç50.

tão. cu imagino que ele sempre haverá. oro para agricultores

que perderam suas safras. ora pa1'a financiamento de casa pró-

a. rcntobilidade dos créditos concedidos pelo BÁNESPA. Enquanto

, na amostra de dez maiores bancos privados do País o índice de

rentabilidade indicava 5,8. o BANE5PA. excltlindo seus repasses

internos, rep'resentou o. fndice de -1,7 apenas." Eu mesmo ~ en-

Deputado-Brasil tinha acesso ao mercado ••• Porque o ilustre

agosto, subitamente. o mercado financeiro internacional virou.

parou, numa situação absolutamente imprevisível. 'Este é o pon

to básico.

Si} não ma respondeu. Professor Carlos Geraldo Lo.ngoni. se, na

quela época. estávamos devendo 90 bilhões a juros de 20'1.. nove

do no mercado. O mercado era. normal, a aconontia estava-se aju!

tando, por qUI:! o Bra.sil ir ao Fundo Monetário Internacional.n!!,

ma época. alins. em que nenhum p~ís estava indo'? Nenhum país.

Ilustre Deputado, a verdade é a seguinte: pela maneira como o

Fundo opera - e esse é o grande erro do Fundo - os países só

';ão ao Fundo na çrise. Se o Fundo tivesse uma postura mais f1~

xível. se O Fundo tivesse programas de ajustamento menos rígi

dos, os países iriam recorrer ao Fundo em condições talvez mais

favoráveis.

vez.es dois. 18 bilhõe'S que. somados com mais 4 de serviços) da

riam 22 bilhôes. como teríamos condições de ter um saldo na b!

lança comercial já de 2l bilhões? Então, naquela época teria

que haver a previsão de que el'3 humanamente impossível ficar

mos tem ter ido ao Fundo. já na,guela época, não o protL"lamento.

até chegarmos n:1 situação em que estamos,sem condições de neg,e.

ciar. Professor, acho que nro·estou sabendo explicar, Quero que

V.S\!- se atenha a números, por obséquio.

·valores atuaís, mas, do certa forma. fico grato pela. resposta.

precisa talvez perceher o seguinte: o Brasil conscAuia buscar

no mercndo os Fccursos inclusive para pa~ar os juros'. f.iós nno

estnvnmos ncumulando dívida de juros. estávamos-nos financian-

o ilustre Deputaàp aC~~,,.qt1~.,,h:3:-Y!!D'a~·,:-p~·-·exemPlo.apoio políti

fico para "h '30 Fundo naquele momen1:o?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Estou

respondendo. ilustre DCllUtado. Eu continuo com o meu ponto de

vista. Acho que niio era o momento adequado. Acho que. já que o

O SR. DEPUTAD.~ ~aLSON-DCí"CARMO - Professor. se

estávamos devendo 90 bilhões de, dólares, 90 bilhões de dólares

aos jurôs da época. que eram de 20\ - nove vezes dois - 18 bi

lhões. Ora. 18 bilhões mais 3 a 5 bihões de dívida de serviços,

royalties. knol'l-hol'l, frete, turismo. que dão de 4 a 5 bilhões,

mais ou menos, terEmos - 18 com 4 -'22 bilhões. Como teríamos

condições de arcar com o pagamento de juros e dívida dos servi

ços, que davam 22 bilhões se só agora é que teremos seis bi

lhões de saldo. Assim., naquela época já sabí3laos, de maneira

clara. evldente_,c;oncisR. 'y'ac'jonal e objetiva. que era humana

mente .impossível o BrasÚ arcnr c?m sua dívida extarna. Naque

la época é que tínhamos que ir ao mercado internacional. nstc

fi o enfoque. E sobre isso que quero q.ue V.S~ me responda. por

to, já estávamos num processo de melhoria na balança comerci

al. Quer dizer, por que. entõo, numa situação como essa,em que

o mercado financeiro era normal •. já estávamos com um processo

de ajustamento. por que ir ao Fundo? Eu pergunto. g difícil e~

sa decisão, não sei se o ilustre Deputado concorda comigo. Mas. .- -

sião tinhà a~esso ao mercado financeiro internacional, c se o

Brasil já estnva roaliz<tndo um esforço de ajustame;to, é inte

ressante lembrar 3 V.Exl!- que em 1981 o Brasil já tinha um pe

queno superúvit, um superúvit de cerca. de 800 milhões de dóla.

res. se nno me falha a memória, na balança comcl".'iaL Porta,n-

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Pois

niio. Estou fuzendo um grande esforço para responder ü sua per

gunta, ilustre Deputado, esteja certo. Em 1981, a nossa dívida

era de 61 bilhões de dólares. não era de 90 bilhões de dóla

res. O pagamento de juros em 1981 foi de nove bilhões e não de

18 bilhões. Essn taxa de 'f 0\ a que V.r:xlJ se refere era lima ta

xa transitória, num certo momento, nl<'IS a taxa médio era muito

abaixo. Reolmente os números niio eram dessa magnitude. Se l'cn!

me?t!? tivéssemos que pagar 18 bilhões de dólares de juros, co!!,

cardo com V.Ex~ que talvez naquela ocasiiio nós já devíamos ter

ido ao Fundo. MaS estáv1lmos. na realidade. pagando de j uros n~

ve bilhões. estavamos com uma dívida de 61 bilhões e tivemos,

em 1981, um saldo na balança comercial de um bilhão e 200 bi

lhões de dóI3res .• Portanto, estávamos num processo de ajusta-

, mento. Este é que é o ponto importa.nte. Agora. a mudança

1982 ê que foi absolutamente radical. Quer dizer, a partir de

O· SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Muito bem. Com a palavra o ProL Langoní.

O SR. DEPOENTE (Car]os Goraldo Langoni) - Muito,

obr'ígado. ilustre Deputado Nelson do Carmo. Vamos voltllr

pouco atrás. Em primeiro lugar, essa versão comum de que o Mé

xico passou a negociar com o Fundo com 10 bilhões de dólares

de l'cscrvas, na realidade, não é correta. O México sofreu. uma

crise .de liquidez tão aguda que ele teve que su~pentler pagame!!

tos num fim de semana e os Estados Unidos tíveram que montar.

setembro. o Brasil tinha livre acesso aO mel'cado financeiro i!!

tcrnacional. Ninguém. nenhum analista poderia. nllquele momen

t~. prever que o mercado financeiro internacional iria virtu

almente 'desaparecer c, paralisar a ,parti!' de agosto de 1982.

Não conheço nenhum estudo, nf'nhuma previsão que chegua a

detalhe. tanto que a falênbia mexicana foi uma surpresa, incl!:!,

sive para os bancos internacionais, porque o México. na véspe

ra. tinha tomado empréstimos de cur,tíssimo prazo, na faixa de

200 a 300 milhões de dólares. Foi lllla surpresa geral. O Máxico

.o. SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Con

fesso. ilustre Deputado. que não 'sei exatamente qual é a si tU!

ção social do México. hoje, mas sei que a política que o Méxi

co esta aplicando. 'Política de ajustamento e a política inclu

sive) de correção salarial é uma política extremamente dura.

:e um reajuste fixo, se não me falha a memória. de 411\ para uma

inflação de mais de 100\' O ponto importanto é o seguinte:

num fim de semana. uma operação~ do Federal Reserve, de

cerca de um bilhão e meio de dólares para ele poder pagar o mi

nimo llecossúrio para suas importações essonciais. Entúo, na r.Q.

alidade, o 'México chegou a uma posiçào de total ! iquidez,

foi por isso. inclusive, que elo suspendeu pagamentos e partiu

para renegociação com o Fundo. O outro ponto, ilustre Deputado,

é que, o foto de o México ter suspendido paR'lmentos nno exclu

iu un\ acordo com o Fundo extrcmmncntc unro. O t\Ci.)l"~t~, do Fundo

com o México é extremamente duro. inclusive no que diz respei

to ã política salaria.l.

O SR. DEPUTADO NELSON DO CARMO - Mas o México

tinha reservas de alimentos para dar aoS carentes. o que não

tínhamos.

fei tas.

não divulgava reservas, posições de reservas, a coisa se dete

riorou sam ni~guâm saber. Portanto, se o Brasil naquela OC:l-

nacional com 11" ,(, bilhões e 700 milhões de reservas . monetá

rias. O México foi ao Fundo com 10.bilhões de reservas monetá

rias. Quando tínhamos seis a sete bilhões de reservas monetiÍ-

que parte das minhas perguntas ji foram feitas, por isso me l.!.

mitoi a uma só pergunta, justamente em funçiio deumu resposta

dada. Então, só fico nesta, porque não vou cansar o pro(es-

.to. (Pausa), Ausan.te; Com a palavra o Deputado Genebaldo Cor

reia. (Pausa). Ausente. Com a palavra o Deputado Nelson do CaI.

te, Sr. Prof. Carlos Geraldo Langooi. parte das perguntas que

eu ia fazer já foram feitas. Por isso vou-me 3:er a uma respo~

ta que o ilustre professor deu ao Dl!putndo Flávio Bierrenbach.

Portugal. um po:>queno país, está indo ao Fundo ;':onetlÍrio lnter-

o SR. DEPUTADO NELSON DO CAIDoto - Sr. Prcsidan_

mo.

O SR. DEPUTADO NELSON DO CARMO - Eu disse antes

rias, quando os juros no marcado internacional eram mais ou

menos de ·20 a 20,S por cento. nessa época, no meu entender.

que deveríamos ter ido ao Fundo. V.Sg. respondeu ao Deputado F1~

via Biel'renbach que os tempos mudaram. que n50 era interessan

te. que l150 tínhamos necessidnde de ir ao Fundo naquela época.

V.S~ dis!'>e ao Deputado Flávio Blcrrenbach que naqualn ocnsifio

não tínhnmos necessidade disso. No meu entender. justamente n~

quela época é que precisaríamos ter ido 30 fundo, quando tínhE!

mos reservas 'Para impor uma condição de. ne~ociaç5.o. Só fomos

quando perdemos a condição de negociação e; até com rcservns n~

,gativas, quando n50 tínhamos. sob hipótese alguma. nenhuma coE.

diçiio de impor alguma coisa. Então, pergunto: nno é ju~tnmente

o contl"Í1rio do que disse o depoente. que nnquel n épocn niio cra

viável a ida ao Fundo. e sim agora? Não era mais viável IHHIUE,

·la época termos ido ao Fundo do que' agora?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) _

·E\l pediria ao Deputado Nelson do Carmo que. se fosse possível,

formulasse suas questões dentro do tempo de sete minutos. De

pois o Pro!. Langoni responderia' na ordem em que elas fossem
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o SIL DEPUTADO nOUA!',DO MATARAZZO S{lPLICY - ReI!!.

ciona-se ã questão dn divida externa tamhém o C:150 Coroa-Rra~

tel. Foi umn dns fncilidtldes que foram concedidas ao Sr. Assis

Paim Cunha. Segundo depoimento que c.:xpôs no c'nrtório dto T.ítu

,los e Documentos do IHa de Janeiro~ quantlo ele veio a nnl~í-

com aqueles recurso.,. Inúmera!" outras operações d05sa natuTt'za

ocorreram. Também urna vez perguntei, em arreio,\) V.S:} o qUt'

aclwva d~ o Governador Paulo Mauluf ter dl'cídid0 da!' a totlos

os membro~ da Associaç50 I',''lItli5ta de H(\gi~triJd051 cr6'dito~ pes

soais a tax~s de juros bem mais baixo!> do que o usuill. Que op!.

nião tem V.S~ sobre C'-;SC: tipo ue adminbHraçiío, tlur:mte o Go-

·respos,as. Por ,exemplo. Cu indagava sobre o que o Banco Cen

'traI l1chnva dc, em cert:!. ocasião, o BANI:SPA ter concedido. por

'indicação do Governador Paulo f.faluf, créditos ao Sr. Pedro Po

dTossian, em agência fora do Estado de São Paulo, ondú não

permitida, na época, concessão para compra tIe gado, co~pr1. não

cOr.lprovada. Ele saldou a divida, porém um ::mo depois co cle j.:t

era até Governador de seu Estado - na época do empréstimo ele

era Senador - c. na 'verdade. nunca comprovou tcr comprado gado

o SR. DEPUTJ\DO J\GE};OR MARli\ - Mas se V. S\l colo-

lização direta do Banco Central e planejava adquirir o Delfim

&..J, outra empresa do Sistema Fina.nceiro de Habitação que re

centemente entrou em sítuaç50 falimentar. A crítica faha

Banco Central 5 que o grupo Coroa-Brastcl não poderia ter en

trndo naquela situação financeira se a fiscalizaçao do Banco

C'e~tr:ll tivesse funcionado normalmente." Em vista da coincidâ!!;

car o Brasil junto com outros países da Améric3 Latina e vir

o leque de produção que temos, em termos de ct.lré -, somos

maior produtor de ..:afé do mundo - em termos de açúcar - somos

o maior produtor tlc açúca-r do mundo - cr.t termos de soja - est~

mos' em terceiro lugar. no mundo - então n50 dá para comparar o

Brasil com ° Ptll"oguai. com a Vünc::ucla. com o ~1(.Xico. b dife

rente. SOmos um país com vocação agrícola e com condições ex

traordinárias. E quem está dizendo isto nfio sou cu, é o Gover

no, atrnvés de propagondn. São milhões do hect~ll'C5 de t .... rras

produtivas; dosenvolvendo-se, e a sit~ação é esta.

O SR. DliPOE:':Tll (Carlos Gernluo LnngonlJ - Ilus-

deço a V.Lx'} a atenção. Num artigo da ÍrlprOn'3, ,l~rcdito qu(.o

do "~Tornnl do Brl1sil", menciona-se que. além d:1 versão oxposta

por V.SI}. 1':obre sua saída d~ Banco Ccntral, em círculos milit~

rcs igtWlmcnte bem inrormadà~ existe uma outru linh<l de expli

cações pnra justificá-la. "O Sr. Langoni. que vinha coleciona!}.

do problernlls no seu relaciont!mcnto com ° ~Iinistro Delfim l\'et

to. passou a utilizar pessoas muito ligadas :/0 ,PrcsidC"ntc da

República lltlra fazer chegar ao PI,::mnlto SU3!> idéias e comentá

rios sobre 'como agir dittntc dos problemas da área oxterna. Es

ta linha de proce'dimcnto acumulou ressentimentos ntl Sccrctnria

de Planejnmellto c, desde algumas scmanns, n cnbcçn de tangoni

estnva o prêmio. O episódio tla Co1"oa~Onu5tcl au:dl lOU e milito

na queda de Langcni. Aquele grupo fintlnc:ciro estava sob fiscn-

o SR. DEPUTl\DO EDU.\RDO )fi\TARAZZO SUPLICY - Agr.i,1.

Devo, untes de dar, peln terceira vez, a palavra tiO nobT'e col.!:.

ga, Deputado Eduardo Suplicy, apenas esclarecer o seguinte: n!:!,

ma reunião anterior, a f,lesa decidiu e foi considerado como a~

suuto vencido~ que cada Sr. Deputado teria direito de questio

nar durante cinco minutos e apenas mais uma ~egunda vez. I:ntrE,

tanto, mantcnllo ti. tcr~eira inscriçao do noure Deputado I::dunrJo

Suplicy, c chamo atenção de S.Ex'! no sentido de que a quarta

vez. n50 vai 1':er possível.

mundo. v.nx~l nao ~st~Vi1 prer,cnte, ma'.'. ('u d:wtl ln exc'r.lplo que ií

muito importante: o de que, de repente e simult,lncamcllte. qua

se: todos os p.lisos da Arnêr;icJ Latina t>ntr\lm nu~ processo recc~

sivo. Será que !limultancar:lcntc houve um vÍrus de- ínconpctênda

e il1capaci.d:'jd~ govcrnamcntlll que llti,ngiu, de uma voz só, todos

os pnístJ5 dJ América Latina? Países tão dj(ert'nte~, como

M5xico, ;l Argentinn. a Venezuela, o Urugutlí, a Bolívía, o CflÍ

lo, todos eles enfrentam hoje processo recessivo. Se formos p~

ra a buro)l,'!, encontramos a Alemanhu Oriental, os paísC's todos

da Europa orientul, p;liscs de regimes socialistas, q·ue. dizia

50. clmn nl3i~ resistentes ri crise financeria. todos eles num

processo angustioso e teT'rivl'''l de rccoF.siio e da~C'mpn·go. C

caso d,'1 PolônÍll.tlramiítico, com dosdohr:tmento$ ind'l",i\'c: po1ftl

tre Deputado. V.Exq há de conconltlr em que II agricultur(1 tam

bém sofrou, no mercado intcrnaciontll, nestes últimos anos, unta

quetla de ~reços brutal. Os preços dos noso~ princip:is produ

tos, coma café, cncau. soja. açúcar. só agora começmn a se re

Cllpernr. Ent50, mesmo países com produção <Jgrícoln 1 iveram ro

almente uma pcrdn muito grnlldc til:: renda. Mns conconlo com V.

Ex/!. Acho que um pais como o flrasil, que tem e~se potCl1Ci:ll

'agrícola enorme, essa disponibil ida~e de terras, poder~ e terá

condições de sair' desta crise. ~ uma questão de tempo. !.fas te

mos hoje um gnrgalo externo, que, é causado por este processo

todo de endividamento.

O SR. DEPUTADO AGENOR MARIA - Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) -

coso Temos, hoje, países já também na ÃSi;1, como as Filipinas.

entrando num processo de redução de crescimento. Então, esta

mos hoje vivendo efetivumentc uma crise mundial, que nos atin

ge c ê muito gra.ve, devido principalmente, ao problema social

e ã herança de problemas sociais que temos. Mas realmente é um

problema em esc,al:t mundial, em que o Brasil foi colhido, num

·processo realment~ difícil, que vai exigir - como chamei a.

tençâo - principalmente Um grande esforço de renegociaçno de

suo. divida.

o SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Muit,o

obrigado, ilustre Deputado Agenor Maria. Eu díria que partilho

com V.t:x{l dessas angústias e preo::upaçõcs. Acho que o Brasil.

atualmente, depois de.atravessar um período de crescimento in~

gávcl. um per iodo que mudou a estrutura cconomica e social de!

te' País, enfrenta. hoje uma c~,ise que atínge vários paises no

vou, com sua inteligência, com sua' juventude, deste Governo,

por que, a cada dia que passa, ele fica pior. Por quo, a cada

dia que passa, ele se C'ndivida mais? Onde está a inteligência

e a capacidade desses senhores que há dezenove anos assumiram

o poder neste País e elevaram uma divida insignificante, de

seis bilhões e tanto, a. quase cem bilhões, e criaram o desem

prego e a angús~ia nacional? Porque hoje não se vê no Brasil

ne:nhum segmento da sociedade satisfeito com a situação que o

ra o País está vivendo. l-Iuito obrigado a V.SI}.

o SR. DEPUTADO AGENOn MARIA - Sr. Presidente,

nor Naria.

me inscrevo novamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTê (Deputado Fernando Santana)

En'l:iio, inscreva~sc novamente. Tem a palavra o 5r. Deputado Mn

rio Juruna. (Pnllsa). Ausente. Tem a palavra o Sr. DDputado Ag~

, O SR. DEPUTADO EDUAB-DO MATARAZZO SUPL lCY - Eu

tos.

o SR. PRESIDL~Tl; (Dc-putado Fcrnllntlo S;lntanil) 

Com licença, Deputado Suplicy. As questões que V.Ex/! formulou,

contando uma por uma, jã ultrapassam o tempo de sete minu-

qualquer re~p<1ldo. Eu aprccinria que V.SI) an,llis.:U';sc·csse~ fa-

no:;5a :,If1içáo, aquI no Congresso NacionRI, G muito grande ten

do em vista não só o 'desemprego, como o endividnmentc externo

e interno. Como representar.lOs o povo e dior13f.1cnte priv3mos da

sua angústia, da SU:l fome. da suu misérítl, estnmos hn muitos

anos - n50 é de hoje - não só dcprimído~ C01"10 anr,ustiado:; com

esta situa.;.iio. Acredito. Sr. Prcsidcnt,d, que (I poupança ocio

sa, no rol de prioridades. oferocendo lIma rendo. financeira aei.
ma da econômica. pronoventlo o bem-estar do desocupado. COIH:or

re para o dcs~mprego no País. O creditirio indiSci;'lil\ado, pro

movenuo ° con~l1mismo, concorre para. n inf1tl~'::io, ~í,~~ de 70':. dn

renda hruta tributnrla do País concentrada nas m:ior. do Presi

dente da {{epública. deixando vários êSt3dos d:J Fedcl'<H:ao, muJ

tos de'les, em determinados meses do uno, 5cm condiçõc~ nem dC'

pagar aos funcionários, e o ICM cobrado ~T~, c.ompul~o

riamente, n determinndos tipos de cultura, onde não se tem co~

diçôcs de pli1nt<1r outra coisa, concorrcr;lm p:lrn ostn 5itll.1Ç[1O

voxatóTia que ala .:ltravcs~a a Naç50. Minha pergunta :I V.S'! t<'m

apenas um ohjetivo: saber tio V.S,). que, por tantos unoh, pri-

há fUlnli1nHlIlto na afirmaçlio dele.

apenas comento.-r: ,o seguinte: o Bnnco Central n50 tem nada a ver

com esse empréstimo de dólares. Realmente desconheço esse em

préstiMO. Posso dizer apenas a V.Ex~ o seguinte: o Banco Cen

tral estü preparando um dossiê completo de informações ,que pa

rece já ter sido inclusive t:ncaminhado ao Governo brasileiro,

com todos os detalhes e res.postas às questões levantadas pelo

pilra diScutir este assunto.

O SR. UEPUTADO EDUARDO HATARAZ7.Q SUP1.JCY - Mas

tos.

o Sl~. DEP01:\nE (Cnr!of. Geraldo L:lngoni)·, /\I::ho

culpe. mns V.S~1 leu o depoimento do Sr. Assis Paim Cunha?

O SR. nnpOENTE (Cilrlos Gt'rnldo L:J.nt~oni) ,> Li, e

quero di;;er ,lpena<; :1 V.Ex'} o seguinte: tlue na minha atunção no

Banco Central nunca foi dadC' um centavo de cru:eíro ã Correto

ra Lauronno ou mesmo dopoi<; da sua fu"iio, c.on a ab50rçâo pelo

Sr. A551:, l'ainl. Agora. qutlnto ao," dc1tJ1h(.'~ dC·~';'il<; guc~tÕt,~ to

da~ que trnnsccndcm. incI us ive. <lO Ranco ecot l'n 1, <lcredi to q~lC'

o GoverlJo esteja preparando um dossi8 c m:lb t,lrue. om outra

c>portunídndc, ~;e V.ExlJ tiver intcrc~se, terei o nmior cmpC'nho

(llll prcst;1r o!' eStlaJ'ecimeotos necessúrio!'. llltiS e~tnndo nlUuido

inclu5ivc das informações, porque realmente não vim preparado

lhões de dólares.

O SIt. DEPOENTE (Carlos Geraldo LangoniJ - Vou

que a5 qucstõCi'- que V.J\xtl está levantantIo, por 1O;I!1> imjlortau;

tes que sejnm. fogem totalmente do âmbito, do regulamento.

tão relacionados com a divida externa. E o emprés~imo de 14 hl

o SR. DEPUTADO EDUARDO ~IATARt\ZZO SUPLIC,/ - E$-

Sr. Assis Paim Cunha.

O SR. DEPUTADO EDUARDO ~L\TARr\:,ZO SULPLICY - IJc.~

informa-dizer, existe um processo normal de ace~so u. essas

ções. En1:ão, possivelmcnte, as informac;oes nao foram prestadas

porque eu estava impossibí~.itado, legalmente, de fazê-lo. Ag~

ru, quero dizer apenas umu coisa a V.Exo]: na realidade' o Eanco

ContraI não cuida da administração de banco. Se o banco está

s~crificando a Sua rentabilidade para conceder tréditos com t~

xas abaixo do mercndo, â uma decisão empresarial dele, ele vai

ser julgado pelos seus acionistas, ele vai ter que publicar

seus balanços c balancetes. Não cabe ao Banco Central cuidar

de ct](la operação. O que íazemos, q,uantlo 115 rca1r.lcnt(· uma irre~

gularidade, aí, sim, é procurar identificar a responsahilidade.

Entretanto c5te,' como disse. é um assunto para o qunl realmen

te não vim preparado. Não tenho inclusive ar. informações nqlli.

mas tenho certeza e posso/afiançar a V.Ux'! RlIe, ~e as pC'rf',un

tas íoram fcittls dentro d~s trnmites legais', respeitando ti 10

gislac:io do sigilo bancãrio, o Banco Ccntr:!l ir,l prestá-IHs.

Nno há por que não PTcstii-Ias.

lin, chamado pelo Ministro Antônio Delfim Netto, às vinte

três horas, e c.hegou ii uma hora e trinta minutos para ter uma

reunião~ de uma c 'trinta até às quatro da manhã, com diretores

do Banco Central, lhe foi explicado que diversas facilidades

seriam concedidas. Entre outras, uma Operacão 63, no valor de

14'milhões de dõ~q.res, junto no Banco do Brasil. Também uma o!:!,

'tra operação, num valor que não havia nntes sido concedido

qualquer grupo privado, e junto ã Caixa Econômica Federal para

que, através dessas operações, ela pudesse adquirir o controle

acionário da Corretora Loureano. Como responsável por essas o

perações, qual ê a aniílis;, que V.S~ faz de tudo o qUt! aconte

ceu com o Grupo Coroa-Brastel? Porque aí foi aumentada a dív!

da externa brasileira paro canalizar recurso~, a fim de facili

'tar a compra da Corretora Laureano. Por que houve tanto inta

res·se em facilitar a compra da LaUrean,? AinuCI no depoimento

do Sr. A!>sis Paim Cunha.. disse ele que um:::t 'dns hei1 if.bdes que

lhe eram concedidas estava, a de 'lue. por algum tempo, as au

toridades monetárias não iriam fiscal izar sua inst i tui ção fi

nnncciru, o que, me parece, significa ur,t descumprimento do pr§.

pria finalidade e regulamento do Danço CC'l1tral, Como pode ele

desistir por algum tempo uessa fiscal ilaçiio? 1.: parC'cc que o'

Sr. Assis Paim, se sentiu tão tranqUilo em não ser fis~alizado

,quo passou llté n ter na sua instituiçiio uma "Cnsn da ~Iocda" p~

raleIa, emitindo títulos, como é do conhecimento público, sem

verno Paulo Salim l,laluf?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado, a pergunto. é totalmente {orn do t.Cl,a da Comis~

são., Fui convocado para discutir sohre a dívida cxtel"lw. Hu.r~

atmente, não tenho, inclusive nem estaria prepartldo oqui poro

lhe dar ou prestar ns infet.l1lUfÕcS cabíveis. Existe, como ° ilu!:

trc DC}Hltado bC'm sabe. l.!mn le,qislnção muito clarn com rcl;lç:io

ao nível de infornwçiío que o nunca Ccntl'nl )lotlc ~l:ll' sohre- ope

roções bnnc ..írios. Acho quc touos HÓS, aqui, e~ttlmos empcnllndm~

'cm cumprir a lei, quer dizer, em soguir' as ~C'grns Entilo, não

há má vontade do Banco Central, ê que nós estamos impedidos.

pela leí~ de fornecer essas infor~o.çõc:s. Entretanto, existe um

mecanismo, inciusivc legislativo, at:ravós do qual se tem aces-

so a essas inrormações, se não me falha a memória, quando as

informações s50 qJ.1cnminhadas através da Mesa da Câmara. Quer
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O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUI'I.lCY -

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Pcr-

!-Ias no seu livro sobre distribuiçiio de rondn V,S,} n50 cd t icoll

depois de ter dito que não iria negociar, que não iria rccor-

Cartas de Intenções. nflo apenas esta que V.Ex:} se recusou ti a,!

sinar J mas desde a primeira, nüo teria sido muito melhor junto

aos credoi'es internacionais tê-la. discutida, aprecíada c a}lTO

vada pelo Congresso Nacional? Não recomencla V.S:} que se faça

isto agora, já que o próprio Líder Nelson Marchezan hoje d~cl!'.

ra ~ "Folha de S. Paulo" que considera 'impossível õ1prOV<lr t) n!:.

creto-Lei 2.045? Portanto, cstn carta j.í est:í rasgnda, jií mio

12' REUNIÃO, REALIZADA EM 28-9-83

o SR. PRESIDENTE (Depute.do Fernando Santana)"

Havendo numero legal. declarn aberto os trabalhos da l66a.

a Jlergunt;'l sõbre as eleições de 1982.

O S\L IlI:POENTH (Carlos Geraldo l.angoní) - Bem,

Depoente: CELSO FURTADO
Econo"!ista e Profe~sor

sobre as eleiçõe5 de 1982. li meu nível de conhecimento. de in-

decendo ao ProL Langoni c a todos a 'presença}:1 Presidência dã

como encerradn a 1"enião de hoje.

o SR. PRESIDENTE CDcput"'1do Fernando Santann) 

Antes de encerrarmos os trabnlhos da sessão de hoje, ·gostnrín

mos de lembrnr aos 51's. Deputados membros da Comissão ,como tn~

bêm a todos os presentes, que omanhil, às 9:30 horas, estarc-mO$

aqui pnl"a ouvir o depoimento do economisttt Celso Furtado. A~r!'.

opinião pública, antes das eleir;ões dC' 15 de :-Jovcmbro de 1982?

Nn verdade Se o Governo quisesse) como hojc J se quiser. cnfrc!!

tal' os credores externos com uma at.itude mais soherana) pode

ria tê-lo feito. Não acredita V.S,} que quando de cada uma das

formação, esta que!'itão política não foi colocada como questão

relevante. Quer dizer J os dois pontos fundamentais que levaram

o Governo J nn1u~le momento J pelo menos a meu nível de informa

ção. decidir pór prosseguir numa tentativa. de recorrer ao mer

cado sem ir ao Fundo, imediatamente, logo 3p5s o México, c-ram:

p'rimeiro, porque precisávamos de 'tempo para renegociar a nossa

po~ição com os bancos financia dores de petróleo. Tínhamos uma

grande vulnerabilidade no fornecimento de petróleo, porque. V.

Ex'2- sabe I grande parte do petróleo brasileiro era financiado

pelos bancos comerciais c a PETROBRj(S precisou pelo menos d,e

9 meses para substituir grande parte desses créditos por fina!!.

ciamento de fornecedores. O segundo ponto fundamental era) rea,!

mente a preocupação c.om as agências dos ban~os brasileiros lri
fora e também a expectativ3 e a esperança que os próprios ban

cos 'centrais c os governos dos países desem'olvidos nos da.v3ln

de que poderia haver alguma rcctlperação no mercado. LeMbro a

qui a posição do Governo americano em Toronto, que votou con

tra o aumento de capi tal do Fundo ,numa atitude de que a crise

mexicana seria uma crise transitória. mais ou menos como foi

o impacto da Polônia e corno foi o iJ!1p,acto da Argentina. nntà'o I

.realmente, havia um consenso naquele momento de que (, Drasil

teria condições ou, pelo menos I valeria a pcnn tentar ntrttves

sal' a crise sem recorrer no Fundo.

'Será cumprida. Então, por que não uma nova Carta de Intenções

não tanto nos credores J mas principalmente ao povo brasileiro,

sobre a nova política econômica, uma nova estra.tégia de politi.

ca nconômica) que. ao mesmo tempo, confira prioridades as ne

cessidades da população brasileira que agora V.St! apontou co

rr:o' prementes, de •.tal maneira que o próprio Prêmio Nobel. Vas

si1i Lcontief, reSSaltou como importante? Portanto, teria uma

npva diretriz, uma nova forma, inteiramente elaborada de mane!

ra soberana J com a pa!ticip~ção do Congresso. Esta é a minha

última questão J Sr. Presidente, e agradeço a atenção.

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - Com

relaçiio ii substituição do Sr. Anthony Geuauer, foi uma substi

tuiç50 autônoma do !1nrgan. O Sr. Anthony Cebaucr era emprega

do do ~forgnn. Ele julgou que qcvia substituí-lo, fl~Z. a substi-

tuição. Realmente n50 houve nenhuma interferência do GoVerno

brasileiro' na indicação de a, bJ c ali d. Quer diz.cl', o B:tncú

escolhe quem ele jUlga pais prepara(io p.:lra ex.erccr a função n~

qucle momento. Quanto ii sngunda colocação J tC'nho;] inlprc~siio.

ilustre Deputado. de quc jii coloQuc!i _ de môneirn muito clara

todos os pontos. R~almentcJ o cncaminhnmcnto de qualquer docu

mento que tr(\cc J de fato, um programa econômico pnra o p"ís t!:.

rá que ser cada vez mais amplamente discutido por todos os sel;

,mentos da soci-edadc. Evidentemente J o Congresso tem um papel

prQpondcra~te nisto tudo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO ~IATARAZZO SUPLl CY - lIú

ali

pnrlnmentarjá< feito por qualqucr pessoa. sej;'l feito por um

bilidade daquela empresa de assessoria os recursos que

com scvcddade~ a política de arrocho salarial, inchlsive do s!!.

gl,lnto por que o Sr. Anthony Gebauer ou Morgan Trust foi desti

tuído da sua função de coordenador e substitufdo pelo Sr. 1'1il

lian Rhodes. e se em julho de 198Z não r,ealizou o Governo ope

rações de~ com reservas de ouro - ji indicando '-lue cstavn

numa situação extremamente difícil cpm respeito às sua'S l'eser-

de J a falta de coragem de enfrentar a. situação, com respeito ã

rer ao Fundo? Foi isso que atrasou essa: decisão? Foi, na verd,!!.

ou pela imprensa. Acho que essa tendência no pre'julgo.mento

que talvez seja um vício que temos de rejeitar. Investigar,

nalisar os fatos. 'acho que V. Ex'} tem todo o direito, todo

dever. Naquilo que estiver ao meu alcance, conte comigo J tem

toda a minha colaboração •

vas ou outras operaç,ões - em virtude das eleições em novem

bro de 1982 e pelo temor do Governo perante a opinião pública J

lãrio mínimo, no período de 1964 a 1970, c com maior severida

de em 1964 a 1968. Preciso ser muito rápido por causa do P1'es!

dente.

Deputado, acho que suspeitas e acusnõcs desta naturez.a devem

ser investigadas c provadas. Acho que <l pior coisa que pode a

contecer num país como o. Brasil, que pretende trnllsformor-se

nmla democraci"a) é o prejulgnmento, é o julgamento ~iE.!)_,s!::

o.~R. DEPUTADO EDUARDO ~IATARAZZO SUPLICY - Agr!!.

'der;o esta disposição e espero poder contar com ela J se necess,ª

rio.

vão J mas normalmente são comprados títulos J que depois vão pa

rar nas mãos de alguma alta.,autoridade. E até dizin ele que u

ma aI ta autolidarle ficou mui to descontente porque ficou nas mãos

semelhante àquele, Pergunto li V.S~ se conhece algum caso como

este. Em segundo lugar. se n50 sabe, e 5ahando agora - eu afi

anço a V,.S1} que isto é verdade, e Se houvcr algunw alta ~ll'loril~

de que queira investigar até o fim), 'cu contribuirei .panl isto

- o que fa ria V.S9 se s~ttbe5se que essas coisas cstão aconte

cendo, se V.SI} fosse ainda hoje o l'rcsidcnte do B:inco Central?

O SR. DHPOllNTE (Carlos Geraldo Langoni) ~- Nobre

to pró:dma dessa alta ttutoridnde." A cotniss50 J ohviamente, rc-

lacionada ao vnlor do montante do empr"stimo, ou o que scjn. O

com titulas do grupo Coroa-BrasteL Ch~guei a relataT isto

artigo. na "Folha de São Paulo". Dois' dias depois, recebi

depoimento. Na verdnde'J foi uma outra pessoa que veio visitar

pessoa àe minha famÍlia, que nem sabia daquele depoimento, pa

ra dizer que o que eu havia escrito era exatamente o que esta

va ncontecendo. Essa pessoa tinha sabido de outro caso J muito

sim só sai com este pagamento. NormalmenteJ ató se diz que

para fazer um projeto ou o que sejapllra a empresa de assess~

ria. Mas, o projeto J efetivamentc J é feito pela própria empre-

st!.. Quer dizer: pouco faz a empresa ·de assessoria, senão ter

o bom relacionamento com a alta autoridade. E dizia ele até

q'ue normalmente n,ão sabe bem como dar entrada e saída na conta-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Só para adverti-lo, V.Exq. tc~ mais 55 segundos.

O ~R. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Es-

têm quase terminando.·O reajuste salarial. até doís salários

mínimos conforme deíendeu hoje, devet:ia ser de acordo com o í~

"dice de preços não expurgado?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo I.angoni) - Dope!!,

de do concciJo de expurgo. Aplicado aquele conceito de expurgo

quo aceito, é um conceito, uma vez por todas J transitório"':' eu

aplicari3 um índica único, tanto para o sa151'io como para o cê,

pital. Evidentemonte) o quc não faz sentido .; reajustar por

um índice permamcmtemente expurgado. Agora, o conceí 1:0 de que

a iinica forma de evitar que uma inflação corretiv;t se trallsío!.

me numn inflação permanente é l realmente, fazer o expllrgo nnque

le momen e de uma vez por todas naquele índice, ncho que aí

se justifica" aplicar mesmo para os salnrios o índice cxpurga

dO J desde que seja de umo vez por todas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

lião. Se o Presidente evidenciar pelo relógio J o tempo já esta

1"'ill esgotado. ~I.a.s sua úl timn pergunta.

cia do fato de ter havido o problema com 3 Cor03-Br3.stel Je com

a'justííicativa que V.SI} deu, de que se tratava de discordân

cia a respeito da Carta d.e ;ntenções é que volto a insistir em

relacionar se houve alguma medida J na sua saída do Bnnco ·Cen..

traI, ou alguma razão relacionada ao episódio Coroa-DrasteL

o SR. DEPOENTE (Carlos' Geraldo Langoni) - Ilus

tre Deputado Eduardo SuplicYJ V.Ex'! me conhe:.:e já há alguns a

nos. Então, vou responder como sempre respondi a V. Ex\! J de ma

ncha mais sincera. Não houve nada n ver com episódio. ;\ mi

nha saída realmente: foi causnda por divergências de pontos de

vista e posições. Foi isto c uma decisão que tomci, após pr'oc!!

rar lutar, cxclus'ivamente por uma questão de lealdade, junto

aos ministros da área econômica. Em nenhum momento levei eSStb

divergôncins o outros nmigos, que, lJ~iiís. tcnho no Governo.

rias. Então, o Sistema Financeiro não é algo corno num sistema

de mercado J de indústria de sapatos. digamos, em que os produ

tores, desde que 'haj a estímulo para produzir J margem de lucros,

etc., 'podem aumentar a oferta indefinidamente, até que a taxa

de' lucro venha a .cair, digamos, nUm sistema. Nestas circunstâ!!,

elas, considera,.rnais adequado que se pormita a t.1xa de juros

. 'flutunr livremente, ao bel-prazer de bancos que têm poder oli

gopó!ico de barganha tão alto?

O SR. DEPOENTE (Carlos Geraldo Langoni) - O i-

ria íazcr uma pergunta de natureza teórica, praticamente. Sua

annli.sc sobrc. o caráter da estrutura de mercado do Sistema Fi

nanceiro B~nsileiro. Em que medida o considcrn com cariíter ali

gopúlico? Não existe livre entrnda.Q saíd a. V. S~ mesmo afir

mou que niio permite a ent.rndn, por exemplo, de hnncos c~tr::lll

gciros, em que pese :lOS lucros 111tíssjlllos dos qlle' nqui estiio.

A oferta de cl'édito também é limitada pelas nutoridadc5 mOllet~

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPJ~ICY - Quc-

S9 declarou que Saiu por amor ao Brasil. Hoje J nos jornais J e~

tã esta declaração. Há muitas ,irregularidades no Governo. Vou

lhe citar o depoimento que tive da um emprcsúrio J há dUtlS ser.t!!,

nns. Posso-lhe garantir que é verdadeiro. Disse-me o empresá

rio: ':NII::cn vi corrupçiio tão grnndc no, Pais como hoj e. 11 Eu lhe

perguntei: ll;"lns como isto é feito?" Não lhe posso relatar

ele respondeu - exat3mentc porque iria estragar o meu princi

pal negócio." Ent5[)eu disse:tl Diga como funciona J pelo menos, o

mecanismo." me respondeu: IIPara se obter qualquer empréstimo

jrmto i'i uUIa instituição Oficial de crédito, ou contrato de CO!!!

pr~. de venda, ou o que sejo, normnlmente é preciso, parn se

obter o sim dn alta autoridade, pagar lima comissiio a uma cmpr!:,

Sa de 'Isscssoria, normalmente de propricuadc de tlma pessoa mu!

lustre Deputado tocou num ponto que foi J talvez J uma das maio

res preocupações minhas no Banco Central. Infel iz.mcnte, n50 t!

ve o tempo suficiente para completar aquilo que seria realmc!!.

te uma reforma do Sistema Financeiro. V.Exl} sabe qUe pro.cUrilJllOp.

. 'no Banco Central, em primeiro lugar, reabilitar e cOJ.lsolidar

as 'pequenas e médias instituições financeiras, que hoje. na i

rea de ba'ncos comerciois J representam quase oitenta institui

ções, Instituições que sobreviveram inclusive ao teste de mer

eado, porque, com umo série de restrições. conseguiram sobre

viver ao longo de quase ,vinte- anos J quando havía inclu~ivc umo

polítiC3 deliberad3 de concentração" de formação de grandes

conglomerados. Estou convcncidó, inclusive J de que é fund,lmcn

tal a essencial tornar o sistcm3 mais competitivo. Tính:IUlos d~

sonhado um programa J um projcto de acesso ao mercndo financei

1'0. V?U apenas esboçar aqui. Era um projeto muito inovador. I!

o seguinte: a cxp~riôncia mostrou que o acesso ao mó-rcado fi

nanceiro niio pode ser apenas medido cm termos de poder cmprcsE!.

r.ial, em termos de callitnl. J! funt1mnC'ntal }wvcr lUa ~lprendiz.'ldo,

a expcriêncin, o currículo J onde você testa rCalt::latc o Ílllli,:,i

"duo, o empresário. ao longo do i:.empo, já que ele lida com re

cursos públicos. Então, a idéia seria criar um mecanismo de a

cesso, em que o indivíduo teria ~~ndições de, iniciando uma p!:.

quena distribuidora J em certas cQndições J em certos períodos

de tempo, e r~investindo seus lucros e seu capital, poder che

gar até a ter ac~sso a um banco comercial, sem que isto fosse

um sistema de cartório ou de concessão. ~~as-patentcs. Ele

teria adquirido um direito natural de crescer dentro do siste

,ma, desde que cumprisse certas etapas. Este I no 'meu ponto de

vistu J era o projeto mais interessante J para quebrar essa ca

rl;1ctcristica concentradora e oligopolisticn que J de fato J exi~

te hoje na mercado financeiro brasileiro.

O SR. DEPUTADO EDUARDO ~I'\TAR:\ZZO SUPLICY - V.
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criação de ura mercado de capitais a longo prazo foi, na ver.

dada, posta ~e lad-o, sem que jamais se houvesse discutido c1,!

. ramente o problema entre nôs. Os bancos de investimento, é

econÔMica eM geral que enfrenta. Com respeito ã i·nternacion!.

1fzaçio da divida, chatllaria li atenção para a reforma bancã

rh de deze.bro de 19'64, através da lei nQ 4.596. e da cha

mada Lei de ~leri:Íl.do de Capitais. que é de 1965. a Lei n9

. -4.728. Estas duas leis pretenderam dotar o PaTs de uma nova

estrutura, de u. novo sistema bancãrio que perldtis·se a trtt!.

fÕ~lIação de recursos no sentido de emissão de títulos de

luis longo prazo, par:a a fO~lIação de UIlI mercado de capitai~.

A idéia central que se tinha ...m vista era essa. de dotar

Pals de U. me~cado de capitais. isto ê, que pe~mitissc inve!

timent~s e financiat:. COlll recursos inte~nos, projetos d~ mo!

dio e 'longo prazos. O instrullento privilegiado dessa nova 0r.

delll de sistema bac~~io set:ia o Banco de Investimento, que

foi regulamentado elt 1966 e que posteriormente teve um dese!!,

volvilftento conside~ãveL A estrutur:a, na ve~dade, e~a: ba.!!.

CO!» pr:op~iamente de desenvolvimento. de investitllento~ a lo.!!,

90 pl:azo pe~lIaneceriam instituições oficiais; os ba~cos de

.investimento sc~iaJll bancos ~esponsãveis por financiürtlentcs de

media pr:azo, e os bancos comerciais continuariam cem suas

ca~tcit:as co~~entes de tltul.~s c,ome.,:c,i.a.is: Ess.a il.-:ia de'

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a i.ll

ve~tigar o problema- da dlvida externa. Ouviremos hoje o dep~

imento 90 economista Celso Furtado. Antes., a Sra. Secretã-

, ria p~ocede~ã ã leitura da ata da reunião anterior.

<1 J.1.!:!!.!. aprovada, sem restrições, ! ató. !:!!..
reunião~).

O SR. PREStOEN7: (Deputüdo FEr.ínnde> Stint:'rtn)

Hão foi llIuito fâcil obter alguns dados a respeito da vida e

dos t~abalhos de Cels'o Furtado. Isso faz pa~te da sua rrôpria

personalidade. Ele não gosta de oferecer maiores elementos

sobre os trabalhos que tem feito. Seu currlculo ê imenso,mas

vou ler aqui muito pouca coisa. Foi o que li. Secretãl·io consE

guiu obter do Professor Celso Furtado. Ex-Minist~o do P1an~

jamento, ell 1963; Superintl:!ndcnte da SUDENE, no ~nriodo de

,.959 a 1964; Diretor do Banco Nacional do Dr:senvoldmento I
conô1I1ico, em 1958. Atualmente, ele estã .na Escol, "! Estudos

, Sociais da Universidade de Pllris. ! membro do Comitê de Pl!.

nejamcnto do Conselho Econâmico Social das Nações Unidas,

membro do Conselho Acadêmico d-à União das Nações Unidas da

Universidade de Tõquio. Dados estes poucos elementos a res

peito do eurr1'culo do professor ,e economi!õta Celso Furtado.

temos a honra de dar a palavra a S.Sa. para que exponha ou

diga aquilo que mais lhe interesse, li. respeito da divida e~

terna no Brasil, nesta Comissão Parlamentar de, Inquérito. A.!!,

teso convido o ilustre depoente a prestar o compromisso regi

gental, com todos os presentes de pe.

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Faço. sob p.!.

lavra de honra, e sob as penas da lei. a promessa ·de di zer

a verdade do que soubet: e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

COAl a palavra o Sr. Celso Furtado.

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Sr. Pre'ide,!'.

te e S1'S. Deput"ados, membros desta. Comissão Parlament;.,r de

Inquérito sob~e o problema da divida externa, serei sucinto,

lhlitlndo-me a alguns te,"as qt..!, me parece. sdo de relevânc.ia

pa~a o inquérito a que procede está Comissão. O assunto ê v~

·tluimo, portanto me 'limitarei a abordat: os temas seguintes,

evidenteJ;lente colocando-me, em seguida, ã disposição dos 5rs.

Deputados pa...a posteriores alongamentos, ou esclarecimentos.

ou mesmo abo~dagelll de outros temas. Considerarei, em pl'imei

~o luga~. o p~oblema das transformações institucionais. que

eu chalna~1a de internacionalização do Sistema financeiro [Ir!

rf1ciro, que esti na o~igelR, que e um dos fi1to~es que condu

zir~tI ao pr,ocesso .de; e,ndividaJ\ento.. E1I\ segu,ndo lugar, abord!.

rei diretamente a questão das comi's'sões desse risco, implici

ta nos spreads dos contratos assinados pelo Brasil, digamos

os custos da divida e a 'significação desses custos. Em ter

ceiro lugar, tratarei do problellla das reservas llquidas, da

natureza das reservas e a significação de r~5ervas liquidas

para a adm1nistr.ação de uma econolltia. Por ültilfto, abordarei

algUllli!s opções que se apresentam, no momento atual. ao Pais.

t1mentos a ela ligados, os chamados coap1exos financeiros,

',que facilitaram, na verdade, a alÍIIlentação dessas linhas d~

crédito. Esse e ~m dado important,e, porque se observa por a1

que a transnacionalização da produ'ção, a internacionaliza

ção das linhas de credit~ e o 1I10l1e10 de desenvolvimento b!.

sendo no consUIllO' de bens durãv.eis e o processo de endiv'ldMII~,

to, todos tem as mesmas origens ou estão todos entroncados

nesse periodo do famoso IlQli1agre ll
• E ê por isso que ê impor-

de

a locaçãoter uma politica monetãria. ter uma poHtica de

refinanciava dentro do Bra,s)l, atraves do redesconto e

do não ê repassado. o depósito "é conservado no Banco Cantl'al

e este assume o risco de câmbio.· Ai estã realmente a essen

cia do problema da transformação do sistema bancãri·o.! que

a separação entre o mercado financeiro e o mercado de di nhei

~o mesmo, nacional e fnternaciona1, que e uma mncil de uma

economia como a brasileira e que, ~~ p,as,s,a,do.• não se permitia

de recursos financeiros - 'ê o mal que teve o Brasil - vai 1Il~

dificar nessa "época, pelo fato de, que se vai eliMinar essa

linha demarcatôria entre o mercado'financeiro internacional e

O mercado financeiro· nacional, pelo simples fato de que se

eliMina o risco .de câmbio. No momento em que não hã mais ri~

co de câmbio, todo dinheiro·e: igual. e o banco passa a se r!,.

f·inanciar no estrangeiro, da Illesma forma que ele, antes, se

lucros e nio de taxas' de .ju.ros ou de alugueis de dinheiro.E!,

se jã ê UM outro problema. Vou ,apreséntar de:maneira sinté-·

tica esse tôpico que - creio - ~ da maior importância e que

nem sempre ê tido na devida conta no' Brasq. Qualqu,er anãl!

se mais detida da divida que se queira fazer no futuro·, qual!.

forlllas clissiCas de refinanciamento na vida interna.. Essa

foi uma 1I0dificaçio de extrema importância e gravidade. Se

eliminamos essa barreira e o nosso s-isterna hancârio pode se

realimentar dentro ou fora, pode se refinanciar dentro ou

fora, 'é evidente que aqueles que têm acesso ao refin1lnci,!

mento externo, que eram as transnacionais e as filiais de

bancos estrangeiros ou os bancos vinculados a eles, estavam

n~ma posição extremamente vantajosa·e o Pais passavü:' ope

~ar: com UMa of~rta perfeitamente elãstica de recursos fi n.. n

ceiros,. ~gnorando completamente os riscos de cimbio s tjuc.

na verdade, era a marca, o dado esgenchl do funcionam2nto

da economia brasileira. P.osto que e uma economia tradicional

Inente com insuficiencia de capacidade de htportação. por i!,

50 mesmo utu.economia - diria eu - um tipo clãssico de ec,!!,

no"ia que tinha uma tensão exte~ior:' uma insuficiência de

capacidade externa de pagamentos. COIll coeficiente de comErcio

externo extremamente baix.o, tradicionalmente. Mesmo antes de

1929~ se conpár:armos c.om os outros países da Amêr:ica Latina

ou out~os p.a~s,e.s.. ,Cl.uaisque,~ e" h,oje, ,em, di,a.•, ,q,u.içâ. o pais.no

Mundo inteiro, fora os paises socialistas, que telll UIII coefi

ciente de importação lIais baixo. lIais baixo Illesmo que os Es

tado,s Unidos. Portanto, essa situação do comércio externo e.ll'

tre nõs se refletia e. todo o sisÚJla financeiro atraves da

barreira caMbial. Eliminando-se essa barreira. criou-se

possibilidade de operar simultaneallente dentro e fora do

Pals, coa as .esmas regras do jogo. Essa situação nova que

se cria para o Pais, que priAleiramente se gesta aqui, vai

ser descoberta a partir·.do's anos 1970, segunda Metade dos

ilnos 70 pe10 Governo Federal, como'Ullla arJlla. Ele vai 1.a9i

nar que isso e um instrullento de que ele dispunha para cap

tar dinheiro no exterior. Essa famosa frase. essa invenção

institucional. capt~ção de recursos, de poupança no extericrl"

Posto que temos um sistema financeiro internacionalizado. P,!!,

del!los. na ver:dade, apertã-lo. para que ele produza o mâximo

de divisas de que necessitamos pa~a saldar os nossos cOlilpr~

missas. que ji vinham subindo enorlllellente, pelo fato ~eslllo

de que esse sisteJlla operava. Entio, o Governo. a partir de

1977. j)"I\,rticularmente. ele passa a "utilizar csse bO:J!~i!: de

sucção de recursos externos. simpiêsmente elevando o custo

. do dinheiro no mercado interno. Mo passado, nos anos 60,

Quando as taxas de juros internacionais eralll baixas, as ta

xas 'de jur:osinternas eram sempre lIais altas do que as inter.

nacionais. Os estudos feitos para os anos 60 davam, .por

exelllplo, que UMa taxa de jur:os rea-l interna, aqui, era eM

torno de 20,22%, a taxa internacional era ell torno de 14

16%. Er:a ~eal que se'podia passar dinheiro no Bra!'dl. Essa

era a situaç~o..mai.s ou, .men,oscl.iss,~ca, .que, .v,inha opel·ando. A

partir do momento em que se elevaram fortemente.as taxas

de juros no R1crcado internacional, na segunda metade dos anos

70. começa a vir a reação. Depois, a disparada a partir de

1918. O Governo se viu na contingênc'la de. para .anter abe.r.

ta a torneira, elevar as taxas internas. ! esse, então,

começo do' deslftiln·telamento do nosso sistella financeiro. Q1fI!,

ao operar com essas 'taxas de juros altlssill!s, vai, pratica

mente, imobilizar os invl!stidores reais, aqueles que vivelll ~

comer-sabido, permaneceram muito mais prôximos de bancos

tante para esta Comissão - se quer aprofundar as ralzes do

en~ividamento externo - deter-se na evolução do sistema ban

cário brasileiro e na transformaçãO' desse sistema bancãrio

de um sistema nacional em um sistema articulado internacio

nalmênte. r~esse sistéma, o Banco Central opera. na verdade,

como tomador de emprestimos de Ultima instância. Isso e .tn

t~,:essa~te, po~q~e li. função bãsica do Banco Central e ser

emp~estado-r de ultima instinc1a. No caso brasileiro ele se

transforma. em tomador de el1p~êstimo 'de Ultime instâncic, ~ue

ê uma novidade era JllIte... 'h de Banco Central. Isso significa

que os hllncos que operara no esquema, por exemplo, da Resol.!!.

ção nQ 63 do Banco Central, estão praticamente livres de t~

'do,:o risco cllJilibial. Quando o emprestimo ê repassado ao tom!.:

do~ final. esse tomador final assume o risco de câmbio. Qua.ll

cia1s do que de bancos de inves.timento propriamente dito. t!

so porque, em realidade. esse processo de transfol'mação do

sistema bancário, de evolução ou involução do sistema bancã

rio, fez-se simultaneamente com a transnacionalização desse

sistema, ou, diria melhoT
w

" .com a. transformação do sistema

bancãrio no sentido de atrelá-lo, de integrã-lo no sistema

financeiro internacional, atraves da captação de recursos

externos, refinanciando os bancos com reCUr5l05 externos. Jã

elll 1972. a captaçio· de recursos fo\a do Pals, dest"inüdos

t:epasses is empresas representava mais de duas vezes os r,!.

cur:sos prõp~ios - capital mais reservas - desses bancos de

investimento. Este o tema que eu gostaria de abordar. na

busca das ralzes do processo de endividamento complexc; que

enfrentamos hoje. Posto que as ta,xas de juros reais que pr~

valech"!., no lItercado internacional er'ant: nessa epoca, baixas s

semp~e que o risco de câmbio fosse"'absorvido pelo Banco Cen

·t~al, tornava-se extrema,,!ente luc~ativo operar com recursos

captados fora do Pa,is. Constituiu-se. dessa forma. uma estr.l!

tura bancária. atrelada ao sistema financeiro internacional.

Os capitais ~epassados pelos bancos de investimento eram de

ju~os relntivalllente baixos. IS$o fàvor:ecia as filiais de em-

presas multinacionais, que passa~arn a dispor de linhas de

credito totalmente elãs ticas, al imantadas do exterior a j.l!

~os mais baixos ,do. q,u.c ,os. ,q.u,e .pt:ev.a,l,c.c,i,a,m..no Pais. Isso e~

plica o aumento considerável de recursos de reservas do Ba.!!.

co Central, que se observa entre 1970 e 1973 e que e a pr.!.

IIcira fase de enlfvidamento. Surpreende Muito que o Brasil

se haja endividado numa fase ell que ele, praticamente, pelo

fato mesmo de sua econolllia estar em forte expansio e suas

exportações tall!bêm estareJll em forte expansão, dispunha tan-

· to de recursos financeiros internos, COllllO dispunha de cápac.!.

dade par! illpor,tu, e:1i\ decorrência do aumento de 20';,\\0 ano

de suas expo~tações nesse per"'i'odo. Contudo, houve um forte

endividamento, a primeira fase do endividalllento, eu diri a, a

prbteira fase do foguete do endividamento externo brasileiro

, e que se apresen'ta sob a forma de endividamento bruto, não TI..

quido, posto que as reservas cresc·eram consideravelmente. E,!

sas reservas nio eram senão a contrapllrtida dessa abertura

de ·linhas de crédito feitas aos bancos estrangéiros no Bra-

· sil. ou a filiais de bancos estrangeiros aqui, ou outros. e

que, como expliquei. faci1itl'.varn, digamos. às empresas tran!.

nacionais o acesso a linhas elãsticas de crêdi to em condi-

ções extrulilllente fãvoriveis n~ época. 10.1 fãs. isso expl i ca

a fo~midãvl!l expansão do c~êdito ao consumo de bens duráveis

no Brasil, nesse perl'odo. o que permitiu também a formação

de um grande .ercado de bens durã.veis. Se obse~var esse p~

· riodo, foi quando o bra.sileiro se instalou na era do automõ

.vel. t interessante observar q~e a f0t:te expansão do s:cnsE..

mo de bens durãveis não se traduziu elft maior pressão sobre

.as t8xas de juros. exatl\llIente po~que as g~andes Alontadoras.

a:; gr:andes t,:ansnacionais- aqui instaladas tiveram esse apoio

financeiro nas financeiras que cria~all1, n,os bancof, de inves-
criseem face da dura crise de balanço de pagamentos e da
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q~e o mer:cado financeiro internacional não pode operar co.!!.

tratos de longo prazo, ainda que disfarçados em contratos de

plo, que uma pessoa que ji esteve aqui, Paulo Nogueira Bati~

ta Jr., num trabalho técnico sobre isso, ele nos diz o s!,
por

concilia

pela metade dos estados dos Estados Unidos, como foi

cO,nceito novo par:a definir o problema •. E como se

grandçs paises. Realmente, ela e parte do jogo. No passa

do, nao havia essas comissões.' Havia, evidentemente, taxas

que podiam variar de um pais para outro. Mas, hoje em dia.

ê parte do negócio a hipótese de, que o pals aceita. Portan

to .. eu diria que temos, na verdade, um direito adquirido, na

medida em que pagamos altissimas comissões de risco. que na

d'a tem a ver COI1 o custo normal do dinheiro e com os lucros.

correntes dos bancos. O terceiro ponto ao qual eu que:ro r,!

ferir-me - que me parece também da maior importância para

compreender a situação presente e se orientar para o fLltu-

'l'O - ti o que eu chamar:i a o problem~ 'das reservas liquidas n!

gativas. Digo isso porque é corrente que se argumenta en-

tre nós que. não podemos decretar uma mora-tj)ri ll. hoje, não

porque não tenhamos di~eito. porque quem ê soberano para f!.

zê-lo, faz, mas porque não podemos. E não podemos por que

não dispolllos das reservas minirnas necessãrias para en-:rentar

os problalnas de ruptura de caixa, os problemas de liqUidez

ou de iliqaidez total, que se colocariam no caso de uma sus

pensão de todas as linhas de credito comercial. Esse e 'O te

aa que eu gostaria de ab,ordar. Isso e verdade na medida em

que o BrD:sil se sitou na posição de reservas negativas,que

é urJa figura que não existe no livro de textos. Confesso que

'nunca tinha visto nos livros de contabilidade de balanço de

pagamentos. Isso e um instrumento de trabalho que estava e!,

cluldo, mas, hoje. estã ai. No lnelAorllndo técnico, por exem

p10, que vem agora de 'ser anexado ã 'última carta enviada ao

Fundo Honetãrio Internaciona.l. explicita se que a 30 de j!!.

nho as res~rvas ~o Pais estavam em vermelho no montante de

4 bilhões e 494 milhões de dólares. Sendo que mais ou Illenos

um terço dessas reservas negatfvas são os elllprestimos- ponte

c~ntraldos no fim do ano passado,. par~ fechar balanço de p!.

gamentos de 1982·e que não foram saldados em tempo devido. E

outra parte considerãvel são os juros não pagos jã nos til ti

mos meses. Ora, essas reservas negativas. tão graves com.o

a1 estão. na verdade. sio parte de um processo de moratória

em que se encontra o Brasil. Eu nã chamaria isso exatamente

de reservas negativas, porque, se o Brasil não pag?u os eE!

préstilllos ê porque não tinha como pagã-los. Usou todo-s os

meior, lias não pôde p·agar. Não pagou, não estã pagando os

jl;fros porque não tem como pagar. Ele estã: como se chama,

numa moratõria tãcita. Os americanos chamam de ' un~lritten,

que qUê~ dizer, ticito, aceito, Ela 'ê, na verdade, aquilo

que convem aos bancos. Eles tem negociado permenente"lente,

com o Brasil para navegar nas ãguas dessa moratõria. em/un

çio dos .. eus interesses. Agora. outra questao que eu !")sta

..ia de colocar 'ê a seguinte: como conciliar a idéia de rese.!.

va negativa? Porque, se o Brasil tivesse formalmente decr!

tado a moratória. seria diferente. O Brasil nao decretou a

mo~atõria. O' Fúndo Monetário Internacional diz que o Brasil

esti com reserva negativa, não e 1lI0ratõrin. Encontt:,ou já um

regra do jogo. Portanto. quando dizemos que o Brasil, hoje

em dia, pode cessar pagamentos ou decretar uma moratória,ele

estã dentro da regra d'o jogo. A moratória 'ê parte da regra

do jogo. Quando, vem .o, s,~... f,ul.ano .C!~ bcl.tr,ano dizer: que ela

i,moral, pergunto se ela era imoral quando ela era decretada

com o atributo da soberania nacional a id'éia de reserva neg!

tiva? Porque eu diria 'que nada pode afetar mais a soberania

de um pa.i,s .d,O .q.u.~ .0..f.a,t.o .d,e que ele,. por: exe!"p10, pode ser

imobilizado por uma decisão de um outro pais. No momento em

que ele tem uma reserva. negativa, ele está ,imobolizado de

fazer qualquer operação de compra .~ venda no exterior, 'pode

. perfeitamente. ser impossibilitado de realizar qualquer opero!

'ção ordinãria normal para ele, s'imp1esmente por u~ ato arbi

tirio de outro pals. Portanto, não pode existir soberania

.n.acional se não houver reserva. 1: um ponto sobre o qual

gente nunca pensa bem. t: o de que a soberani a nacional estã

ligada ã idéia de qu~ hing~êm nos-pode constranger, .em dete..!:::

minado momento, a fazer deterMinadas coisas, por exemplo,

impedir: simplesmente de comprar e v.ender no mercado i nterna

ç-ional. Mas se eu ~~tou elR reserva negativa, isso pode !

contecer tecni camente·. Fari a esta pergunta t antes de desen

volver o tema. Perguntaria o seguinte: quem, leaimente, reE..

ponde pelo fato de que o Brasil foi levado li. UlOO. posição de

por

das

seus

banco

exem-

percen-

perfe i tame nte

dos Unidos. De maneira que, para observar a evolução

taxas. vejamos C! que significou a opção prime rate que

Brasil aceitou a partir de 1981 e transferiu todos os

empréstimos, introduziu taxas prime rate, isto é, o

pode optar pela taxa mais alta. Podemos cita'r: por

que o spread ê formado prilleirlSmente por uma taxa comum

lucro, que O banco us"a ea todos os seus elllpréstimos, e

ses. Outro ponto que eu quero abordar e o seguinte: eu dizia

de

guinta: "Tomando-se uma diferença de dois pontos

fundo do problema. V. E~as. podem perceber

lRedfo prazo, ou meS5RO de curto prazo, com taxas de juros de~

n categoria, e ê por isso que todos os banqueiros - aCona.

mesmo o presidente do BIS acaba de declarar isso na reunião

do Fundo Monetãrio Internacional - todos os banqueiros e!.

tio convencidos de que essas taxas são inaceitáveis, COJll b!,

~e nas quais nenhUM pais poderá pagar, as dividas que assumiu. ,

Tenham em conta 'que .são taxas variáveis a seis ou a três m!,

tuais entre a prime ·e a LIBOR trimestral, "spread efeti-

vo, diferença entre as taxas efetivas pagas pelo Brasil

a LIBOR trimestral capitalizada, chegou, em 1981, a 4,7 pon

tos percentuais ll
• Significa que. por esta operação de mêg!

ca de admitir: que os bancos pudessem optar por Uma ta~'Ci ft que

nio estava nos contratos originais, que era a taxa interb~n

cãt:ia de, Londres, pode-se chegar la essas margens tão grandes

de diferença de 4,7% entre o que se devia pagar e o que se

passou a pagar. Isso não é porque as taxas de juros eram aI

t'issimas em 1981, a tal ponto que, em 1981, o Brasil pa90U,

correntemente. taxas de juros de 25% entre os' juros LIBOR,

sprends, prime ratc, no caso, e a,s comissões adicionais que

se conhecem. Portanto. esse e o quadro propriamente. e

u.a segunda taxa que eles ligam ao que eles chamam risco do

pais. t: a taxa de risco. country ri~k, essa que faz cor.! ':jue

o spread varie de um .lugar para outro. Não e~tou falando na!'>

comissões, nas FIS tanto dos bancos que lideram os sindica

tos como dos bancos que executam, depO-is, os empréstimos ,nem

estou falando nas FIS das comissões ocultas de refi nanciame.!!.

tos recentes, que se sabe, pelas publicações internacionais

·feitas. chegaram a 3%. Não estou. falando nada disso. Estou

falando estritamente dos spreads tradicionais e dós rir.cos

de pn)s que fOiam acei :0:; pelo Brasil e que sifú um.. 1'6g, a 'do

jogo. O que se passa? Esse risco do Pil'ls, observa-se perF'ei

tamente, aumenta em função das dificuldades de balanço de

pagilmentos do pals. Se o pa15 tem tensões de balanço de p!.

gamentos, dificuldades, como ê o caso do Brasil, o spread é

muito mais alto. Se o pais chamado de liA" na sua -categoria

_ porque os países são classificados pela Organização de I\,!!.

dito~ia Intern~cional, portanto, ninguem perde tempo, jã s!.

be qual é a categoria 'de um ou outro pais - se o pais estã

classificado em "Ali. "A", "AlI, tem tres titulas lã. está li

com" o prime rate baix1ssimo,. estã COta uma taxa muito ba!

xa, como ê o caso brasileiro, estã na máxima taxa do spread.

O .que significa li. taxa adicional de spread1 Representa a CO)!

.tr:apartida da consciência que tem, o banco que, emprestando a

esse pais, ·assume' um risco muito maior. Portanto, 'ê uma t,!,

xa de seguro. Se o banco cobre essa t.axa 'é porque el e acei

ta o risco muito maior de emprestar a esse pais. Ele não e

obrigado a emprestar a esse pais, ele poderia emprestar a o,!!.

tro pals. Mas ele pr.efere empr:e'star àquele pa1s e aceitar ~

risco, por: isso cobra uma taxa mui ~o maior. Não vou dar ex

plicações técnicas sobre isso, RIas a verdade i que' os dire

to~es de banco levam vantagem elll tudo isso, porque es'sas c,2,

MiSsões sõ são apresentadas no balanço do ano e isso favor~

ce ã direção do b,anco etc., mas não 'e isso qúe me interes

sa. Inter:essa dizer que, dentro da regra do jogo do banco,

existe uma aceitação de um risco. E que risco·é esse? t de

que o Pais, Inanhi, s~ja inadimplente, que. amanhã. não possa

paga~. 'Por:tarrfío, a 1Ti:ldimplência 'ê parte da regri'! rio jogo.

O não poder pagar e uma hipótese d'e' trabalho que está impli

cita na cobrança do segurD, que e uma alt1ssima taxa de ri~

co. E~ outras pa1av~as, o Brasil pagou bilhoes de dólares

de comissões de' ~isco para, no dia em que não pudasse pagar,

deixa~ de pabar, par:a ter esse di~eito. que estã implicito na

americana ou canadense, a taxa privilegiada chamada de c!!!.

'prestimo nos Estados: hidos que, diga-se de passagem, hoje

nio ê, de maneira nenhuma, uma.taxa privilegiada, mas e uma

taxa bem Ilcfrna da taxa que se pagacorrentelllente nos Esta-

formados pelas ta.xas passivas, que são deter~inadas pelo cu~

to do dinheiro no lIlercado do eurodô1a~, a LIBOR in.terbancã

ria e petas cOWlissões que eles cobram. Uma dessas comissms,

que se chama sprl!ãd, c.,nll verdade, ,o lucro do bnnco. QUl1i1do'

observalQos as tabelas internacionais. vemos.,q.ue essas comis-

s.ões variaM consideravelmen.te. Podem variar de 1 a 5 entre

ellp~'éstiIllOS. Há casos .. por exemplo, de serO~5'; e outros~cE.

mo a'tualll1ente no Brasil, 2.5%. Portanto, essa comissão

lIuito mais do que uma comissão que corresp~nda simple~!!.

te lOS ganhos normais dos bancos. 'Ela encobre outras co!

s115. ErA segundo luga~, vamos obse~va~ que, li. partir de 1981.

os cont~atos assinados pelo Brasil, na sua totalidade, envol

,vem um,a c.rãu5ul.a, d,e..opção pela prime rate, chamada prime tnm

do se pretenda realizar uma avaliação completa dessa divida,

li sua natureza, esse estudo terã que ser feito. Eliminada a

barreira entre o dinheiro interno e o dinheiro externo, cri-

ou-se, por exelllplo. a seguinte situação: um banco, por exem-

plo, como o Citibank, pode abrir uma linha de crédito. uma

conta pllra sua filial rio Bras11 lã em Nova Iorque. Na SlIa

escrita, na sua contabil idade, no seu ativo estã lã o emprêE..

timo feito à sua filial em Nova Iorque. r uma coisa escrit,!!.

ralo A filial registra o dinheiro no Banco Central. Regis

trado no 'Banco Central, passa a ter a garantia de câmbio do

Banco Central, que aSSume os custos desse dinheiro, porque

esse dinhei~o fica depositado no Banco Central. ele, na ver.

dade, cumpre as cláusulas' do contrato e as clãusulas do con

trato eram as taxas interbancarias, o LISOR, ou o prime rilte,

de acordo COIll ,~,c.~n,tr:ato. com.iss~e,s, ,desrread, etc. As condi

ções do contrato estipuladas. O Danco Central assume !!ssa

rcsponsilbilidadc, se o dinheiro estã nas Rlãos do Banco Cen

tral. Se a'filial do Citibank prefere retirar o dinheiro,

ela retira e empresta internamente" COMO os empréstimos i.!!.

ternos, Como não há barreira interna para os emprestimos e

d. circulação do ,dinheiro, ele pode passar de um lugar para

O outro, para li. financeira, para o banco de investimento. p!.

ra o banco comercial etc. Então, esse dinhei ro pode passar

a ser aplicado internamente, COM ,taxas de juros mui tlssimo

ma i $ li. 1tas como as que preve1e ce.ram na época ainda. E, .

assim, ,o Citibank ganhava com ° seu dinheiro, na medida em

que assinava um contrato eTII dólares' com o Banco Central, por

que ê registr:ado no Banco Central e ganhava com esse dinhei

ro na Kledida em que o emprestava nas margens mu'ito mais aI

tas, internas, no Brasil. Essas Ilargcns de lucro mais altas

eram contabilizadas como lucro da filial e na conta consoli

dada do Citibank aparecem couo lucro do Citibank, lã nfls E!

hdos Unidos. Dessa forma, sem correr nenhum r:isco de câmbio

e tend.o ~ garantia total de ser um rentista privilegind~ i.!!.

tet:naciona} e ele ainda tinha o direito de ganhar com esse

dinheiro, no Brasil, .argens maiores e dessa forma ter lu-

cros muito maiores. Só por isso se explica que, pelo balan"

ço do Citibank, p0t: exelllplo, o balanço do ano passado. de

1982, os lucroS' do Citibank., no Brasil, foram cerca de cinco

vezes mais altos do que a Kledia das aplicações do Citibank

. fo~lt do B~asiL Na verda~e. o Citibank aplicou no Brasil 5%

dos seus elllprcstimos e, tirou do Brasi' 20% dos seus lucros

no an,o passado, .em, 1~82. ,Isso 1Il0str.a. portanto, que parte

.,.. significativa dessa divida que se .acumulou e que está regi~

trada como divida brasileira foi uma operação, uma especul!.

ção financeira possibilltlada pela própria legisláção brasi

leira, porque, como diria um bom americano, a culpa não e
,deles, a culpa não e do banco que teve vantü:gens e maximiza

os seus lucros, porque esta 'é exatamente a sua função. Na mi

n,ha terra, lã no Nordeste, diz-se que quem encontra besta

não compra cavalo. Eu não os culpo por se terem aproveitado

das facilidades. Ha's elas'foram escandalosas e estão na or!

gem de grande parte dessa dlvida que conhecemos. Passaria,

agora, ao segundo ponto, que, - cre.io - e significativo para

entender esta d1vida.e ver a sua natureza real. t a questão,

, dos spreads,e. das comissões de risco impl1citits nesses

spreads. Y. Exas. sabem p~rfeitamente que os bancos cobram

as suas taxas ativas de lucros. Os bancos internacion?is são
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reserva negativa? Quem responde por isso? Quem assinou i!

50? PCf9untO: ê UI1l problema de Se9urança Nacional? Sim# i O

Conselho de Segurança Nacional foi convocado? Existe ata da

reuniãu do Conselho de Segurança fl,i!\,CiOna'j quando diz: o Br!!,.

sH cnt~Qu agora numa zona de reset'vas negativas? As rese.r.

vas brutas das autoridades monetárias declinaram de nove bi-

dezembro de 1979, para seis bilhões, quatrocen'tos e oitenta

e oito milhões, em setembro de 1980. Em nove meses, portan

to, se passou esse drama. Caberia, então, identificar a re~

ponsabil idade# NQsse mesmo periodo, o passivo a curto pra~

200 das autoridades monetárias subiu de um bilhão, setecentos

e sessenta e tr,ê.s ,milhões. para t,:ês',bi,lhõ.e.s, trezentos e vi.!!

se o siste~a que se chama de pre-export financin9, de fina.!!

ciamento previo das exportações, que permite hipotecar expo!.

hções futuras. Po~ este sistema, as importações realizadas

,.~~j.~ .~~ .se~~~ ,~~9.a,s n~ fut,u.r:~', ,c ,a,~",e,x,~or,taçõ.e_s. ,~~itas hoje

jã foram pagas no passado. Admitindo-se um prazo media de

financiamento de seis meses, levado ao' extremo, esse sistema

permite um endividamento adicional correspondente ã metade

do valor global do comercio exterior, isto e, ao valor total

das importações e exportações, Ou seja, cerca de vinte b.i

lhões de dõlares', sistema pelo qual não admito nenhuma imp0l:

de passar de imedia tD a um plano de urgência de um Pa 15 que

se encontra ameaçado em algo fundamental, no a:tributo essen~

cial de sua soberania, que ê poder dispor de um minimo de

reservas# Has, ao invés disso, o que fez o Banco Central?

Procul'ou camuflar a situação real de balança de pagamentos,

fazendo com que os dac1ns contábeis pub1icac1os não traduzis

sem os fluxos ~eilis de pagamento. 'Po~ um lado. forçou-se

financiamento das imporhçõe:s# Hediante uma resolução do

Banco Central, estabeleceu-se que as importações, com rara!:

exceções, soment'e seriam autorizadas pela CACEX com a garaE.

tia de financiamento exterior. Por outro lado, introduz1u-

que

Esses

esquoma

brasi1e-.ro, excesso de exportações sobre importações,

queiras, mas porque os banqueiros não aceitaram o

a equipe que preparou o esquema dos quatro pontos.

foi de oitocentos llIilhões de dõlares, correspondeu apro:n~

damente a 4% do valor de nossas importações. Quer dizer,

Brasil ~ecolhe divisas, ~sa-as p~ra importação, para pagar

banqueiros# No ano passado foram 4'; para os banqueiros e o

restante para pagar as importações. Este ano, a quota dos

banqueiros sobre de 4 para 40%# Se se cumpre os 6,3 que eE.

tão planejando, e em vQrdadc se teJ:l em conta o nível de iE!

portações, o saldo da balança cOl:lercii!ll vai cOi'rc·spondcr a

,cerca, de ,40%. do .valor das .importações •. ~lão se por!c exigir

de um pais um sacriflcio maior, um esforço llIaior de ajust~

mento para produzir dólares para fora, o que ê, na verdade.

o objetivo dos bancos# Mas o Fundo Honetãrio, a partir de cc.r.

to momento, diz: os senhores não estão cumprindo as metas de

ajustamento interno# Descobre isso do dia para a noite, pa!,.

s'a a impor extrema dureza e a procrasti nar todos os ajus t.~

mentos. Todas as concessões feitas pelos funcionário brasi ..

'leiros que negociaram com os funcionários do Fundo eram mah

ou menos deixadas de lado.' E ate hoje o Fundo não assinou.

Aceitou essa Carta agora, Mas jã postergou li decisão

que foi feito selll consultá-los. Na v.erdade, os mil e tantos

credores do Brasil não foram consultados. I\lguns banqueiros

assumiram a responsabilidade de falar em nome dos outros, na

época; ganharam comissões nisso, como se diz lã fON, e, na

verdade, não estavam falando em nome de ninguêm# Hão fof cu!'!.

pt:ido o esquema, a coisa não funcionou# O Fundo Monetãrio,

que tem poucos recursos, não quer enfrentar uma enorme derl"'2.

ta, que fi o caso, por exemplo, de não funcionar o esqU!ma bl"'!.

s11eiro porque e1e~ Fúndo, não conseguiu tampouco se enten

der com os b'ancos# Ele, que estava atuando coordenando co\!,

os grandes bancos, nio conseguiu a tutela ou a influência

que desejava ter sobre o sistema bancário. Então, houve COIllO

um desentendimento entre os nossos. credores. E esses desen

tendhJentos se traduziam eM qu~ o Fundo ficou na situaçro rnl.is

delicada de: todas, que era a de aplicar o seu dinheiro em um

flcio, como estâ sendo feito hoje, para produzir divisas, p!.

ra, de alguma maneira" pagar parte desses juros. Creio que

este ponto ê impor,tante, po~que tall1b.êm me parece r \,., seria iE.

gênuo imaginar que a posiçâo que tomou o Fundo Monetãrio, r~

centamente, decorre dos não ajustamtlntos internos que est.!

valll previstos na primeira Carta. Deixo esta reflexão a V.

(xas. coma uma reflexão puramente pessoal. Hão tenho nenhum

lI.cesso a informações reservadas sobre o Fundo Monetário In

ternacional, mas' o seu comportamento me impressionou muito.

P~los longos anos que observo, que o acompanho como um cid!

dão p'ertencente a um ~ai"s do Terceiro Mundo. Não creio que

tenham sido problemas de ajustamento interno, porque a pri

meira Carta, a de janeiro, foi assinada com muita rapidez p!.

lo Fundo Q. continha metas tão irrealistas que dowat:l na vis~

ta, ao primeiro mome~to. tIl! segundo lugar-,.· ela foi tão pou

co tomada a sério que um mês depois o Governo fez a maxides

valorização, que a desmantelava complehmente~ E o Fundo 1~

go aceitou a segunda Carta, porque a maxidesvalorização vi

nha demonstrar que o Governo brasi leiro estava disposto

submeter o Pais li qualquer sacrificio para cumprir o ajust!.

mento externo. Portanto, no ano passado, o saldo comercii.!:.l

~ para novembro# Ora, ê evidente que o Fundo Honetãrio

compreendeu que os bancos não iam cumprir sua parte no aco!

do que haviam assin~do. Em outras palavras, os grândes ban

cos que elaboraram o esquema, que foram essencialmente

Citibanl::: e o Morgan, garantiram. conforme foi publicado pelo

lIi!all Street Journal". Foram eles, na verdade, que lideral'am

bancos imaginaram que teriam muito mais influ~ncia, poderialll

pesar p'uito lnais na dpcisão da comunidade bandiria interna

cional. E na verdade não houve a cooperação dos bancos,

que geralmente se traduz no chamado fracasso dos projetos

Q 4. Os bancos Menores, que nâo tinahm experiência, que Se

aeterall nessa aventura de emprestar ao Terceiro Mundo, não

Queriam botar dinheiro novo em cima de dinheiro velho, como

elEtS dizem, e trataram, de uma fo~ma ou de out~a, de escapar.

Os japoMses criaram dificuldades - todo mundo sabe dis:so na

Europa. O esquema brasileiro não funcionou não porque

,Brasil não :t:izess,e. todas as contorções para agradar 05 ban-

pectral, uma imagem conlp1eta de tudo isso. Mas entendo real

mente as dificuldades que eles enfrentam em face desta sftU!

ção. O quarto ponto que eu ab~rdaria, para terminar, e o de

que opções se apresentam e se se pode, de alg'uma maneira.el~

borar sobre as opções que ai" estão. Basta ter seguido as p!:.

quenas notas que, juntei para ver a complexidade da situação,

'a profundidade da crise a que: o Pals foi arrastado# Um Pais

que opera com reservas negativas dessa magnitude não tem, .!

videntemente, nenhuma s,oluçã~ fãcil. Por isso 'é que toda s~

lução sÓ poderã ser de um amplo entendimento,' e de consciê.!l

cia dos sacrificios que vão ser feitos, e de que estã em j~

90 o futuro do Pais. E, para isso, e preciso aceitar sacri~

ncios. A nossa situa:ção e tão fraca_que é quase impossivel

negociar com os bancos# E compreendo o que se passou ante

ontem, em Washington, quando os banqueiros se reuniral':l com

tação, como o Banco Central passou a não admitir, sem o fi

nanciamento externo~ E exijo dos meus exportadores que bus

quem também financiamento e que, portanto, se hipotequem to

das as exportaçoes# Por esse jogo contábil, na verdade,

balança de pagamentos em termos de fluxo passa a ser compl~

tamente diferente do~ dados contáb!!,is publicados, porque

que se estã passando hoje nao tem nada mais a ver com a re~

lidade. A partir do momento em que eu, por exemplo. hipo

tequei o que vou exportar no ano que vem e estou devend.o

que jã importei hâ seis meses, se não tiver reservas, meu

comercio poderã ser paralisado a qualquer instante, siri1ple~

mente porque- todo ele esta dependendo da boa vOlltücie dos fi. .
nandadllres externos. Esta ê que e, a verdadeira reserva ne-

gativa, não aquela a ~ue se refere o Fundo lI,onetãrio# neser

va negativa significa a economia 'l'!star operando com Uma hi-

poteca completa do seu futuro, junto aos bancos internac.i~

nais. Ela funciona agora parque obtem 1 i nhas de crédito

para financiar o que exporta, porque .já recebeu o dinheiro elo

que exportou no passado, e o que importa desloca para

frente. Esta situação, il meu ver. e que seria o ver<2dderiro

conceito de rese~vas negativas, ê a situação em que se colo

,c.ou. o~ra.si.l, .queê_ ,de e.xtrcma gravido.de# Os dados disl·onl-

rep'resentantes de agências internaciona.is que representavam

o Brasil. no caso, porque nao permitiram a presença dos Hi

ni stros brasi leiros, que, aparentemente, não merecem muit a

credibilidade. t o que diria a imprensa internacional:

fundo Monetãrio estaria representando o Bras11, porque ele

merece il credibilidade dos banqueiros e os Ministros brasi

leiros não a merecem. Compreendo isso na medida em que veri

fico a gravidade da situaçao, a posição que assumem os bun~

queiros, de não quererem ceder em nada, em nenhum po_nto de

vista e de quererem levar o Bras i1 a fazer o mãximo de sacr.!

veis da CACEX indicam, por exemplo, que em 1982 esse sist.!:.

ma de pro-financiamento das exportações chegou a cobrir pra

ticamente a metade das exportaçiles do Brasil # Metade do que

se exportou,. na verdade, jã estava hipotecada, pois jã

tinha recebido antes# Hão tenho os dados relativos às impo!:.

tações, mas e evidente que é muito mais. A Resolução 767

da SUMDC pt:aticamente proíbe importações sem financiamento.

~las vamos admitir, tomando muito por baixo, que a hipoteca t~.
nha coberto metade das importaçoes e metade das exportações.

Nestli caso, a divida de curto prazo implícita ê de dez bi

lhões de dõlar.cs, qlJ'e, aliãs, ê o projeto nQ 3 do .GO'lel~no.

Portanto, se ti~êssemos reservas zero, que, como mostrei,era

a situação em 19B2, quando as reservas liquidiltS publicadas

p~lo Banco Central cobriam apenas as imporhções de ulila sem!

na - e digo que isto ê Ullla coisa camUflada porque, entre os

ativos do Banco Central, estavam papeis que ele não podia r!

descontar facilMente, mas vamos dar beneflcio do credito pa

ra ele$ • no !Comento em que o Banco Centra t chegou a reser

vas z'!ro, chegou tambcm a uma hipoteca das transações comer

ciais de dez bilhoes. Portanto, as reservas negativas eram

de dez bilhões: de cruzeiro5-# Por isso, em face de'ises dados.

compreendo o pânico das autoridades monetãrias, a timidez can

que negociam lã fora, as humilhações que aceitam e. ern ülti~

mo Cll.!oO. a perplexidade diante de nõs, quando dizem_os que e
preciso enfrentar a situação, decretar a moratõria# r como

Se eles dissessem: os senhores não sabem onde' estamos, até

que ponto a corda nos está apertando. Porque os dados. nuncõ1

,.forampubl icad.o.s. comp.letamellte, nunca tivemos um retrato C!

em

Tra tava-se

lhões, seiscentos c oitenta e óito milhões de dólares)

ternos para produzir' a demanda de divisi'l.s etc.

te e noVQ mi 1hões de dõlares. As reservas liqui das, que cE.

br1am mais de quatro meses de importações, passaram a cobrir

Um mês c meio, atingindo, portanto, a cota critica. As I'ese!.

vas liquidas cob~indo três meses de importações ã uma situa

ção considerada de normalidade baixa. Quando passa de dois

meses e já vai il;tingindo um mês, a cota ê critica# Observa!!..

do esses mesmos dados, vet-ificamos que se vai chegar em 19B2

tom reservas para cobrir uma ou duas semanas de importação.

Portanto, houve uma fase de nove mes~s, em que o Pais saiu

de uma situação - digamos - de relativa normalidade para uma

de· absoluta exposure, de se expor completamente. de se imE.

bilhar. Nesse momento, foram tomadas decisões de extrema

gravidade. Digo isto 'porque. quando era Ministro, participei

de uma reunião do) bnselho de Segurança Nacional Rara deci

dir sobre uma proposta do Ministro da Fazenda. que, naquele

t1omento, pretendiü hipotecar parte das nossas reservas de

oun. Este era um problema de extrema gravidade e t1n:HI iÍla

ser levado ao Conselho de Segurançu Nacional, reunido por cCE.

pleto, quando as responsabilidades eram perfeitamente dcfinl

das e eram feitas atas sobre a reun-ião, com o ponto do vista

e assinatura de cada membro. Eu pergunto: existe ata da rf'!!

niúc do Conselho de Segurança flacional quando se aceitou que

o Brasil deveria penetrar na faixa de reservas negu.tivas7l\ão

se trata de hipotecar: ,·eservas de ouro, mas de reserva negn

tivas. Esta ã uma questão que gostaria de dcixür aqui coloc31

da# Mas cu levaria o pro.blema um pouco mais longe. Essas 1"2.

servas negativas a que se refere o Fundo ~lo"etãrio Intern!

cional, como eu disse, na verdade siio uma figura nova cri aela

por aquele Fundo para dizer que estamos em moratória. ~tas,

como não quer dizer que estamos em moratória, porque õ um ê..

nãtema, uma pnlavra que não usa, ele inventou o conceito de
reservas negativas. Mas as reservas negativas do Drasil são

,muito mais graves do que essas e não estão na contabilidade

nem do Danco Central nem do Fundo Monetãrio Internacional.E~

te o tema que quero abordar. Quando as chamadas reservas 11

'quidas baixaram do ponto critico .. pois Se tinha menos de

dois-meses de reservas 1jquidas - cabia <la Brasil to:nor t~

das as medidas que devem ser ado-tadas para uma economia que

estã ameaçada, medidas de controle estrito de importações,de

câmbio, como tivemos no passado, de 'realocação de recul'sos iE.
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Vil:i demorar e que é necessãrio que os países endividados !.

ceite!! sacrificios maiores por muito tempo, façam' muito mais

concessões, etc. Então, cria-se essa situação. Os gl'andes

palses credores. com seus bancos centrais, não tomam inicia

tiVil pare. romper o impasse, os grandes credores. que são os

bancos ilmel'Ícanos. principalmente. n5'o têm autoridade "obre

os bancos menores, como eles pensavam ter, para arrastar,eles

saída desse tUnel. Esse é um ponto que tem sido amplamente

debatido e. po~tanto. sobre ele não cou volta,: po,:que eu me.E.

mo já escrevi sobre o assunto. , Todas as pessoas inte~essa:las

jã participa~am desse debate. Que,:o apenas avança~ uma 0l:!.

t~ll. hipótese de trabalho que não pode se,: completamente dei

xada de lado por:que vi vemos num mundo i nte~dependente,

'qua1que~ idéia de conflito com c~edores deve se~ ao máximo

IIIllnte, que coloquem os. bancos em situação mais dificil. ain~

da. do que estão, e isso seria imediato. E se o Bras: 1 for

seguido por outros paises, evidentemente a cooperação pode

ria estabelecer-se a partir desse momento. Has na situação

presente, agora,~ de tomar decisões, nõs' temos que s~

ber qu'e não temos a opção da cooperação, que seria o ideal.

e,,·identemente. Portanto, resta-nos a solução de,uni latern..!.

mente, tomar decisões e suspender o serviço dessa dTvida, o

pagamento do principal e dos juros, por um tempo determina

do, e só retomiJ~ as negociações em' condições compatlvefs com

o minimo de normal i dade da nossa economi a, que estã, evi den

temente, em função da retomada de emprego, etc., de um gran

de sacrifício interno. mas um sacrifTcio com esperanças de

Milis: difTcil. Criou-se uma situação complexa para todos ele;,

t1inguem estã preocupado com o que estã ocorrendo aqui, estão

p~eocupados, na verdade. com os interesses deles. Esse

quadro lã fora. ElII face desse quadro fi que eu digo que qUill

quel' analista mais ate,nto porcebe que não nos resta abarta

nenhuma porta de cooperação internacional. pelo !rcnos no pr!.

zo imediato. Isso ê que seria o normal. r uma crise intern!.

cional. uma crise que foi gerada não somente aqui. A respo,!!

sabilidade dos bancos e muito grande em tudo isso, todo mun

do sabe, dos bancas centrais e enorme tambem. por havarem ao!!

mitido essa enorme expansão de liquidez internacional, sem

nenhuma fiscalização bancãria, ~em nenhuma forma ,de controle,

liem sistema de r,eservas compu1sêirias. sem nada. Era um ato

de i mensa i rres po ns ab il i da de dos g\a ndes ba ncos cen tra i 5 que

'ai estão. Todos são "parte desse jogo e. afinal. a coisa e~

tã aT. e evidente, como a "dizer que precisam~s de formas nE

vas de cooperação, de um entendimento muito amplo para dis

tribuir essas perdas, etc. Mas o clima internacional não e
nada propicio. Não vejo nenhuma porta aberta, como disse,

a novas formas de cooperação. Pod.e ser que essas formas

su~jam amanhã. particularmente, por exemp-1"6-y-óe um país

grande como o Brasil tomar determinadas decisões, unilateral

me

mui to

i nova~

expos i ção

te, quero agradecer mais uma Vez pela oportuni dade que

Srs. Deputados. creio que desta vez ouvimos uma

videntemente, muito moderada e prazo de amortização

tritamente para mostrar qve e um campo que perroi te

reivindicar a defesa do seu valor real em cruzei,: l,. como
.podel·iam reivindicar a transferência .disso em mor· { estran-

geira dentro de esquemas que o Brasil aceitasse. Evidentemejl

te. se o Brasil, por exemplo. quisesse adotar as regras que

o GoVel'1I0 brasileiro estã adotando para com o povo brasilei

ro, isto e, de aplicar o coeficiente, digamos, de 80% apenas

de correção monetãria, também a esses recursos, eles sab~

,riam mais ou menos o que está passando entre nês, o que cu~

ta ao povo brasileiro a punição do Decreto-lei n9 2.045. P.Q.

dia aplicar também as regras do Decreto-Lei nQ.2.045 11 esses

recursos que estariam depositados no Brasil ã disposição dos

credores, que poderiam aplicá-los no Brasil ou poderiam rei.
vindicar a sua transferência para o exterior, e. n'este caso.

prolongado. Portanto. eu digo que o campo estã aberto a mui

ta especulação. Esta fórmula que aqui estou apl·csentando.c2,

dentro de esquemas negociados com o Brasil, a respeito de

prazos e também de taxas de câmbio. Porque se j.ode imaginar,

por ,exemplo, que, relativamente aos recursos aqui deposita

dos, pede-.se imediatamente que sejam depositados em dõlares

congelados e não em cruzeiros congelados, digamos. para se

abrigar contra ti. desvalorização cambial. Neste caso, que t~

xa de câmbio se aplicaria ao reinvestimento desses dólares

clJnsela!!.~!: no Brllsi17 rodf::r-sf:: ia imaginar ta;.,a de câmbio, ~

o SR. PRES[DENTE (Deputado ternando Santana)-

que nos possibilitou a vantagem de conhermos alterliativ<l; PO!

sívcis para o problema brasileiro. dolorosas. mas talvez me~

nos do que as que estamos enfrentando. Ao iniciar a parte de

inquirições. de acordo com o nosso Regimento, dou a· pü.lovra

em primej~o lugar ao nosso Rehtor, Deputado Sebastião Nery.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery}-Prof.

Celso Fu~tado, no primeiro dos quat~o capítulos dr-"ta bri

lhante. lúcida e rica aula que V. Sa. acaba de dar nesta C,2,

missão, V. Sa. disse que a divida externa estã profundamente

ligada ã internacianaltzação do Sistema financeiro Madona}.

Os jornais - e aqui estou com o "Jornal do BrasiP - pub1ic~

ramo hã três dias, os lucros dos bancos brasileiros no pri

meiro semestre •. Há um dado curioso. V. Sa. disse que a 1192

ção dos bancos br:asileiros com o Sistema Financeiro Interna

cional é um dos pontos básicos do agravamento da dfvida eK

terna, não tanto dos bancos brasileiros, mas dos bancos que

aqui atuam, os bancoS" estrangeiros e os bancos brasileiros.

sobretudo os mais ligados. Neste quadro que o IIJorna1 do Br~

si1" publicou sobre os lucros dos bancos brasil.eir~. nos U!

timos cinco anos, hâ um dado,i1ust're Professor. curiosissi

MO. O primeiro banco brasileiro - de longe.. o primeiro' ban

co 'brasileiro ••.entre os maiores bancos. brasileiros, nós to

dos sabemos, é o BRADESCO - o IJRADESCO. teve Vinte e sete bi

}hões de lucros no primeiro 52mestre. O segundo banco bras!

1eiro em tamanho não ê o Banco Safr..!. como não ê o terceiro.

foi dada 'nesta Comi ssão para f:xpor com toda a franqueza <l.S

llIinhas reflexões sobre o tema. e ponho-me tota1m[:nte;: di,!

posição dos Srs. Deputados para responder a quaisquer ques

tões.

ções. esta fõrmula não ê. evidentemente, a melhor para o Br!

silo A fórmula que considel'o melhor para o Brasil seria si!!!.

plesmente que a País assuma a total responsabilicladl:' da CC!

sação de pagamentos e enfirente as dificuldades que j ··\·ã.qua.!!.

to ao que s e chama de prob1ema de ru ptu~a de ca i x.a ' Pe los

da.dos que jã pude observar. no âmbito atual, as ex.portações

brasileiras estão sendo pagas, em 66%. ã vista. Quer dizer,

o'sistema de pre-financiamento de exportações jã se modifi~

cou consitieravelmente neste instante, por dificuldades mesmo

de abtenção do dinheiro de fina!1ciamento. Pcrtanto, jã esta

mos. a 66% de ex~ortações ã vista, havendo uma'·p~-t'te ainda,al

. 90 mais de 10% a noventa dias. Portanto, pode-se dizer que

'cerca de 80% das exportações brasileiras hoje em dia estão

sendo pagas quase ã vista~ o que representa o essencial.

suficiente, dirlamos, numa situação de emergencia. para pa~

gar petróleo e outras importações muito importantes do Br2.

S"11. dentro, evidentemente, de uma palltica de di~c:lplina no

uso dessas matêrias--primas importadas. Mas esse jã c outro

problema. que não e meu objetivo aqui abordar. Sr. Presiden~

o,

que

bitrãl'ia que representou um prejulzo considerãvel p,ara

rfcanos. a instituições financeiras norte-americanas,

esses ativos fossem conservados nos balanços dos bancos

não transformad0ti em ativos em liquidação, isto e:, mantive-

ram esses ativos como performing. como dizem eles. Portanto.

se resolveu um pro1ema jurídico da maior delicadeza, da roiar

gravidade, no caso, e que estabelece um precedente importa.!!.

te que não se pode deixar de considerar. Agora, vejamos com

respeito ã outra dívida contraida fora dos depósitos que e!.

tão registrados' no Banco Central como depõsitos em moeda e!

trangeira. Existe o precedente de um grande paTs que se e.!!.

controu também em situação extremamente dificil,' ÇJ:Imo essa

em que nos encontramos hoje, causa de sua prôpria histõria 

não vou 'dizer se foi responsabi1idade ou não, porque a hist-ª.

ria pertence a cada povo. Refiro-me ã Inglaterra. no fim da

Segunda Guerra. Mundial. com um passivo a descoberto enorme,

na verdade uma Illassa considerãve1 de depôsito$ em libras e!.

terlina.s em vãrlos. países do mundo" feitos por credores da

Inglatet-ra e essencialmente nos bancos ingleses. A Inglate.!:.

ra simplesnente cOlJunicou i1 todos os seus credores que essas

libras seriall congeladas. e que a utilização dessas libras d!

penderh de um entendimento caso por caso, pais por pals. em

função dos interesses da própria Inglaterra. que erã· um Pais

que nec(!ssitava de recuperar-se da guerra. normalizar a sua

ccon0111ia. Em função das suas dificuldades, exigia. cntão,di!

cutir caso a caso. Assim foi feito e nós aceitai' isso sem

depositantes. O importante e que, com essa decis:·J do Go

ve~n~ mexicano, as autoridades dos Estados Unidos. 'o Feda

ra1 Reserve o board. aceitou isso como sendo da competênci a

das autoridadas mexicanas e, portanto, admitiram que esses

ativos. que correspondiam em grande parte a bancos norte-am!.

que têm no Brasil esses ativos c, portanto. poderiam reivin

dicar junto aos seus bancos centrais que esses ativos que C!

tão no Brasil fossem considerados performi'!..9.' fossem consid~

rados. loomo ativos não em liquidação. portanto. baianços

dos bancos podiam ser salvos. os bancos não se encontrariam

em situação, na verdade. pré~falimentar. Agora. quanto ã f~

ma operatória, podTamos, como disse, ter va~iantes, mas

evi dente que' essa mass a de recursos depos i tadas aqui: alguns

bancos ql1e operam no Brasil. que se beneficiariam de imedi~

to, poder1am pensar em aplicã-lo~ no Brasil, mas outros pod~

riam negociã-los dentro do Br:asil mesmo. ou poderiam também

possive1 afastada. Quando me refiro "à moratõ~iaU digo que

ela deve ser preparada, politicamente, explicada, na verda

de, como uma forma de política de Urg~ncia, de t~atamento de

urgência para. tirar o Pais da situação em que estã, não como

uma maneira, como uma atitude agressiva de suficiência. ou

mesmo de arrogância. Não. Portanto, se me perguntassem, eu

diria-que e preciso pensar em formas de moratõria,-que afetem

o menos possfve1 a si tuação dos bancos. t sobre esse ponto

que eu quero refletir, para terminar. Pader-se-ia imaginar

o seguinte: existe no Brasil l:ffia massa considerável de depõ~

sitos em divisas em moedas estrangeiras. No fim de 1982, e,!

tava em cerca de onze bilhões de dólares. A esses depósitos

e que me referi aqui anteriormente. O Brasi 1 poderia, sem

infringir maiores regras. transformar esses depõsitos em do!:.

pôsitos em cruzeiros, Simplesmente, como fez o f1êxico no aro

passado. quando transfo~mou a eno~me massa de depõsitos em

dõlares que havia no México em depósitos em pesos mexicanos.

A1iãs, o Govarno mexicano fez isso com uma taxa de câmtio <t!:.

reclamar de nanllun1a maneira, como todos os oQtros povos, mui

tos outros povos aceitaram, e, simpl.esmente, pelo mecanismo

da inflação que se operou, nos ano~ imediatos, seguintes, e!

sa grande divida da Inglaterra foi cortada em grande parte,

.foi anulada. Mas, a Inglaterra pagou dentro dos esquemas que

nõs conhecemos. Então. se exclui a hipótese, por exemplo. de

~ue um Pais como o Brasil possa fazer algo parecido. Podem

se, inclusive, imaginar variantes. Vou imaginar a varian

te mais suave, que seria cómunicar a todos os seus credores

que o serviço da sua divida vai ser depositado em crUZeiros

no Banco Central do Brasil ã dispos)ção dos credores dentro

de esquGmas a serem ,estudados caso por caso, seja para ap1i.

cação interna no Brasil. seja transferência ao e~terior. de.!!.

tro das p~ssibi1idades da balança de pagamentos do Brasil,

etc., no seu desdobramento futuro. Então, os credores sabem

crise

si tuaçeo

sas que ai estão, partindo do principio de que essa

estão muito ex:postos. eles, portanto, estão numa

negócio que se ia perder completamente. Ele jã tinha feito

isso outras vezes. como foi o caso da Turquia, e não quis r!:,

petir. Então. ele se retirou e não entregou mais o dinheiro

ao Dras'il. dinheiro. a1iãs, que era' para os bancos, porque

era dinheiro para o BIS, que era para o bridge loan que ia

para os bancos etc. E todas as contorções feitas <\qui in

ternamente não levaram ã solução desse problema, pois e cvi

dente que os bancos não estão dispostos a colocar mais di

nheiro no cas"o lu·asileiro. E, como acabam de dec1arar aga~

~a, jã depois da ultima reunião, a indispensãve1 que os Ban

cos Centrais participem mais decididamente, dêem uma contri

buição maior ou que assumam parte dessas pc~das. Ora, quem

quiser compreender a situação dos Bancos Centrais, basta

acompanhar o debate na reunião do Fundo Monetãrio Internaci,2,

na1, em que se estã estudando e jâ se dicidiu reduzir o aceE.

so aos ,:ecursos do Fundo. da parte de todos os memb,·os do

Fundo, e o debate no Congresso americano, que, me-ses e m!.

ses, não aprova a ampJ iação da quota dos Estados Unidos no

Fundo. E, por ultimo. as decisões que estão sendo tomadas,

a pressão dos americanos para reduzir os chamados creditos

compensatórios do Fundo Monetârio. Po~tanto, existe tnh uma

pressão dos Governos conservadores para desmantelar o esquf.

ma que esti sendo feito pelos grandes bancos do tundo .Mone~

tãrio para pôr, digamos, novamente para funcionar essas coi-
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~cj~ " 21} ee~co de l'::i!!.icr lucre de País? ExatamC'nte um ~ 1nco

o SR. O'EPOENTE (Celso Furtado) - $,. Deputooo,

com fortes ligações internacionais e um banco que tem ape

nas Ull'l Presidente brasileiro como testa-de-ferr07 Conclui!!.

do a minha pergunta: V. Sa. imagina que é possível haver fa

vorecimento no trato da polltica bancãria c financeira brasi

1ei ra pa ra que UIO banco. que não es tã na li nh a dos •_ gra ndes

bancos, seja o 2º Banco de maior: lucro no Pais. como e o Ua!!.

co Safra7

o SR. PRESI DENTE (Dep utado Fernando Sa ntana)

Hio quero chamar a atenção. JIlas fazer ver ao nobre companhc.i

ro Tidei de Lima _que. dentro da nossa sistemãti ca, não hi

possibilidade desse cruzamento de perguntas. V. Exa. terá' o

seu prazo na hora exata.

O SR. DEPOENTE (Celso Fu~tado) - Como foi i.!!

. f~ingida a r~grã. ela ji esti infringida, creio que nio cum

Pr:o outra inf~ação respond.etldo. A legislação de cada País d!:.

fine os Tirlites de captação. que ê o que se cha.a a relação

senhoresnhores são um risco muito Illaior, h~Je em dia, os

o SR. l?EPOENTE (Celso Furtrrdo) - Nobre Deput,!

do. se me confer:issem essa missão tio árdua e tão dura, po!.

q~e creio que poucas tão duras te~ham sido entregues a um h~

mem. a p.rilleira coisa que eu fa~ia seria perguntar: Estou .!.

Qui em nOJlle de Quem? Com o respaldo de qUêm? Porque eu nunca

aceitaria Ulla missão como essa se não fosse lã fora falar em

no ma do Brasil. com o amplo respaldo da sociedade bl'asi1ei

ra.~ da,s Torça!> que pesam neste país., do Parlamento Nacif'"lal.

etc. Tendo esse respaldo. creio que não teria muitas dificu.!

dades. Evidentemente terfamos que ver a dfvida tal qual ela

é, não COltO uma. coisa homogênea. Temos, pelo menos. três,Clt!

tr.0 dfvidas diferentes. Tel"lamos que configurar cada Uma e

par:a cada uma ter'i'amos uma receita. Temos nossa gral]de dfvi

da com os bancos privados. Essa não se pode negoci ar senão

depois de ey.erce~ a so~erania da decretaçno da moratôria. p.!:.

la razão extremamente simples de que os banqueiros privados

não negociam pe~das. E a negociação, com eles signi fica per

das ,para eles. Nenhum banqueiro vai assinar num papel: Eu

aceito perdas. Porque ele perde o emprego. vai ser posto pa

ra fora. Isso é uma coisa muito simples, ele não e o pleni

potenciãrio, ele ê funcionãrio de UM banco e o Banco, na ve.!

.dade, tem um direito, que ele considera.. num contrato e ele

acha que esse contrato deve ser cumprido. A negociação é fei.

ta com os advogados do banco. não ê com diretores. fantasi.!.

tas. São os advogados que vão discutir as c1iusu1as do c0nb!

to. O que eles podem negociar. s·im, e.a troca ,de um contr,!.

to por: outro. com as cbJl\pensações adequadas. O que está" aco.!!.

tecendo agora? I. que nôs es tamos p~gando spreads ~ui to mais

altos ainda, comissões absurdas e comissões ocultas. que d,!

vem ser grandes. po;que em outros países estão sendo gran-

des. Oois pa.íses jã publicaram essas comissões. e foram aI

tas. Por:tanto# se somam todos os spreads e comissões, não

sei em que altura estão. Se estamos pagando tudo isso aos

bancos e. na t"e:~lidade, para que esses banqUei~o~ um

papel por outro .. Porque eles dizem: do contrãrio nio posso

trocar pllrque vou ter. perdas. E eles sõ podem diz~r: os se-

da divida externa brasileira, alclft da tese da Illortltõria que

V. Sa. defendeu aqui, que tipo de caminhos V. Sa. buscaria.

preferentemente: o FHI. o Clube de Paris, a negociação de GE.

\'l2'rno para Governo. por exemplo, uma negociação do Governo

brasileiro com o Governo dos Estados Unidos. da A1emanha,dos

pa"fscs a cujos Bancos o Brasil deve. Resumindo. como um Mi

nistro ou um delegado do Brasil deveria encaminhar a negoci!,

ção da dívida externa. em tenos prioritãrios. neste'instan

te. ate mesmo partindo da decretação ou da configuração da

Iloratôri a.?

são. hoje em dia. clientes limito Illcnos interessantes, porta.!!

to. quero alguJIIa compensação. Essas compensações são as cE.

missões. Portanto, não é posslvel negociar com os banquei

r:os senão neste quadro de imposições. Ago~a, se um devedor

soberano. COIID ê o B~asi 1 - eles chamam assiJll. esta e a 1i n

guagem dos ba~queiros. o "deVedor: soberano - unitera1mente d~

fine as condições novai; em que pode negocia~. eles, então.jã

vêm negoci ar: nessas condi ções. Hão ~ p~ob1ema da responsabi

1idade del es, eles comuni calll aos seus li. ci anis tas. aos seus

auditores: estes são os novos dados do problema. Isso COAl r!,

1ação aos bancos privados. Por 'outro· lado. temos ulfta divida

junto a governos e para essa dTvida junto aos governos exi.!

te o Clube de Par.is, que tem normas que nio estão nem e.scri

tas. !aas que se conhecem, e COIft um trabalho polftico adequa

do· se consegue imediatalllente UM entendimento. Temos ainda ~

ma dTvida junto ãs instituições internacionais. das quais so
• 'l" -

mos membros e temos que trij.tar co. muito cuidado. porque são

condições de emprestimos muito favorãveis que temos que co.!!.

servar. Temos, uma q':larta dlvida, que "ê essa dfvida oculta.

subterrân.ea. ~ue são as reservas negativas. Essas p.odeR'! des.!.

parecer instantaneamente, porque. se eu me coloco em uma s1

tuaçio nova. essa gente simpleSMente não renova as 1inhas de

c~editD. I'i·. portanto, Meu trabalho teri que ser junto àque

les que têm interesse em manter os negócios, o cOlllérci(\ com

o Bnsi1.E esses e: que têJl que buscar o finariciamento. E o

financiaMento se d2s1oca de sujeito, de Da. para o outro li!.

do. Ec outras palavras. se a e::po~tl1ção f~~nccs!., p:Jr ~xe:;'l

pIo, para. o B~ISi1 erjl fejta com financia.ento ao importador

.b~i1si1eir:o, eh tem que pusar a ser feitil COM financiamento

tão

decidiu

bancos.

ciona1 não foi Duvido para o Brasil tomar uma decisão

também que se esclarecesse o seguinte: quando se

que são o p~eço de oligopólio, es.tabelecido pelos

O SR •. HELATOR (Deputado S.•b.astiao Nery) - 1
lustre Professor. se ~estinassem a V.• Sa. a missão de tratar

ce que o Conselho de Segurança Nacional taMbém aprovou o t!

belamento dos juros, que, depois de 15 dias de 10ckout dos

banqueiros. foi suspenso atraves de um telex ã Federação de

Bancos pelo Ministro Delfim Netto. Perguntaria a V. Sa.:

qoverno Brasileiro teria condições ou não. como dizem os ba..!!.

queiros e diz o ·Governo, de fazer algum tipo de controle de

juros para que o preço do p~gamento da dívida externa não s,!.

ja jogado apenas na cabeça dos traba1hadores7

O SR. DEPOENTE (Ceho Furtado)' - Sr. Oep"t~

do. a r:espeito da primeira parte de sua queitão,· eu gosta

ria de deixar c~aro o meu pensamento. Fiz a seguint~ pergun

ta: foi o Conselho de Segurança Nacional ouvido sobre esse

problema? Não tenho resposta. Pode ser que tenha sido ouvi

do, Então. acrescentei a questão comp1ementa.r: se foi. s,!.

rib. muito import!,nte ter acesso i ata dessa reunião do Cons.!,

lho de Segurança Nacional onde se específica claramente que

o a~asit ace.ita a politica de reservas negativas antes de t~

mal" outras medidas corretivas. Por ultimo: se não foi ouvi

t:J:ü [; Cülselh[; de Segllr•. nç<: tlaciona1, como eu sei que e1,; era

ouvido na minha epoca, e eu partici'pei da reunião do Conse

lho de Segurança Racional sobre este problema, eu gostariü

que a questão de· rese~vas do Pais. zero ou negativas, dei xou

de ser problema de segu~ança naciona17 Que decisão.e essa?

Quem tomou? Dnde estã registrada? Estas fo~am as perguntas

> que: eu for:mu1ei. A respei'to da questão do tabelo.mento dos j~

~os, digo com absoluta' f~anqueza que não se podam tabelar ju

~os senão sentro do quadro de uma pQlftica geral. Os bancos

são fnstHuições Que estão ligadas ã aplicação de re.cursos

que devem ser remunerados. Se as taxas de juros de captaçiio

chegam a 20% e mandam. talvez, ,emprestar a 15% e não permi

tell outras compensa.ções, os bancos •. evidentemente, deixarão

de emprestar dinheiro. Eles não estão obrigados a captar di.

nheiro. Portantb. eles apenas deixaraJll de captar dinheiro

e deixaram de emprestar. Po~tanto, se houvesse si nceri da:e cb

Gpverno, quando disse que ia tabelar os juros# ele deveria

simultaneamente. ter aplicado as medidas que deveria tornar

para que a captação de recursos financeiros pelos bancos pu-,

desse ser feito ~Jl\ termos adequados, Isso teria. qu,e se tr,!

duzir imediatamente na retirirda do Governo no mercado" fi ni1n

ceiro. mercado em qu~ ele mesmo determina hoje em dia as t!

xas de captação. Po~tanto, não sei se essa manobra foi fe.:!.

t~,~,fl,~ince~idade ou não, foi feita para o grande publico 00

PI~il o publico interno. não sei, mas a verdade e que ela não

pDd~ria ter sido levada a serio quando não foi de inlediato

cOll1plelOentada por outras medidas. Agor:a. como disse, não hã

p~oblema de baixar as taxas de jur:os. Tabelar taxas de juros

ê Uflla coisa normal no mundo inteiro.• Os preços admi nistra

,dos, por excelência, são os Juros. ell todos os pafses do

rnundo~ de forlDas diretas ou indiretas. Portanto. a Governo

do B~lSil poderia perfeitamente tabelar os juros,juros a1ifu.

entre depõsito e capi tal prôprio dos ba~cos. Hi pa'i'ses como

os Estados Unidos que são mais generosos, per~item uma re1!.

ção, por exemplo.> de 1 a 20. Em outras palavras. o banco po

de captar até·20 vezes seu capital.. O Brasi~ .f.um pOUEO·~--' m!.
'nos generoso. mas não é lDuito'dfferê~te. Contudo, hâ limi-

tes. Portanto. o Banco, para captar muito mais recurso!> te

rã. p~iml!fro. que ampliar seu capital e reservas. Como dis~,

eu não poderia responder cabalmente ã sua pergunta, Sr. DepJ!

tado Sebastião I(ery. porque realmente eu não teria nenhuma

inforJllação a dar sobre esse tema das ligações entre bancos

e autoJ'idades bJ'Ílsilei"ils.

O SR. RELATOR (Deputàdo Sebastião Nery) - Pr.Q.

fessor. exatamente no terceiro capitulo de sua aula, V. Sa .•

falando sobre 'as reservas negativas, disse que o Conselho ~

.que hoje em dia são um grupo relatiyamente pequeno .Portanto.

se não são ai1t1inist~ados ,peTo Governo, são administrados pe

los bancos.

grave. Este Gover-no se viu pressionado por uma dec1ê.ração do

Hinistro Rubem Ludwig, de que a aprovação do 2.045 era um

caso de segurança nacional. jã que o Conselho de Segurança

Nacional foi qu.em ap~õvou a decisão _quanto ao 2.0tlf.. Aconte-

informa- 'em p~imeir:o lugar> gostaria ~(! dize\ que não ten!

.nem o quarto. neM.O quinto nem o sexto, mas o segundo banco

em lucros. no Brasil, no primeiro semestre, foi o Banco S2

f~a. que teve vinte e um bilhão de lucros. O BRADESCO, vejam

bem. que tem mais de mil agências. teve vinte e sete bi

lhões. à segundo maior lucro foi o do Safra. com vinte

um bilhões. Ora, o Banco Safra, nõs sabemos~ ê um dos bancos

de maior 7fgaçáo internacional, hoje, no 8ra:si1, e, por coi!!.

cidência ou não. ê dirigido por um dos IIDe1fin1s boysll do

Pafs. o Sr. Carlos Alberto Vieira. que foi Assessor do Hini2.

tro Delfim Netto. Depois foi posto. pe~o Hinistro l'nlfim Ne!

to, na época do llmilagre brasileiro". quando ele era Minis

tro da Fazenda, n~ P~esidência do Banco do Estado da Guanab!

ra (BEG). e hoje ele e o Presidente-Superintendente do Danco

Safra. Então, pergunto ao ilustre P~ofessor: como explicar

que um banco. que. ·1mag"ino. sequer- ê um dos dez maiores ba!!,

cos brasileiros; seja o segundo maio~ banco em lucros no

Pais? E mais: seja um banco comandado por pessoas di retilmc,!!.

te ligadas ao Ministro do Planejatnent07 Mais ainda. nos iílti

mos seis anos# o Banco Safra vinha tendo lucros de dois bi

lhões por semestre. depois dois bilhões e um pouco mais. d!.

pois três bilhõe~. ~or coincidência, ti. par:tir de 1981~ quan

do o Ministro Delfim Netto aSSUlIliu o Hinisterio do Planeja

mento. de 1980 para 1981. o Banco Safra deu um 'sa1to de dois

bilhões para qu'inze. vinte e um e novamente vinte e um. E,!!

tão. pergunto. P~ofessor: se~ã apenas coincidência ou o tipo

de controle da economia que exerce o Ministério do Planeja

mento, hoje. que o Sr. Delf.im Netto exerce, pode dar oportu-.
nidade il privilégios para que um Banco de 2a. Sa. categoria

ção precisa sobre o passivo ou ativo desse Banco. Não sei se

este Sanco ampliou seu capital nesse per'i'odo. Portanto. não

poderia fazer uma' apreciação correta ou completa sobre esse

tema. ·Diria apenas o seguinte: os bancos são uma coisa extr!.

mamente simples e transparente •. Os bancos têm custos que são

detc~minados pelas chamadas taxas de juros passivas, o que

. eles pagam pelos recursos que colhem. que captam. E se oba!!.

·co tem um lucro muito alto ê porque ele aplicou a taxas mui.

to altas ou porque ele captou a taxas muito baixas. Como !

plicar a taxas muito altas. num mercado mais ou menos compe..:.

titivo, só se explica se o banco estiVer ligaJfo a oligopô

lios e ele. na v-erdade, trabalhou p·ara empresas que, de alg~

ma maneira, o beneficia~am, isso e possive1, m.~ em vãr'iospaI

ses do mundo a legislação trata de evitar isso, que um Ban

co·possa fazer esse tipo de ope~ação. e mais provãve1 é que

o Banco tenha captado recursos a custos mais baixos. Se

Banco captou recursos a custos mais baixos é porque r.1e os

obteve a custos mais baixos. Agora. eu me pergunto onde e,!.

ses recursos fo~am captados: fora do Brasil ou dentro do B~!

si1? r·posslve.1 que esse banco tenha facilidade de capução

internacional de ~ecursos no momento em que outros .'_ ..bilncos

aqui ji não têm lIais. Como ê possfve1 também que esse banco

tenha tido facilidades de captação interna, nõg='rasil, de r!:,

cursos deco~rentes de facilidades de outra natu~eza, mas eu

não te~ia nenhuma inforlllaçio a pr:estar sobre esse jionto por

.que não conheço.

(Apa~t~ante não Idl2ntificado) - Há limites p!

ra essa captaçã07
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O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Que

p~azo seria razoável para essa tregua?

ao exportador francês. Portanto. isso e problema deles. Como

eles têm interesse em manter essa linha de exportação, e s,!

bom que o Brasil vai continuar pagando as exportações t:!sscn

ciais, eles manterão essas linhas e encontrarão as fOI'mas de

financiamento. Jã hoje· sei que várias exportações brasilci

~as,colJl certos paises, estão sendo financiadas dessa '~orma.

Po~tanto. isso e um t~abalho comp1ex~ de política comercial

que teria que ser atacado. Por ultimo, encerro di zendo que.

que os interesses dos banqueiros não podem ser colocados na

frente dos interesses do povo brasileiro. Os banqueiros g.!

nharam muito dinheiro neste País. ,?ortanto. podem esperar um

pouco. O povo está passando fome. E por 15so que temos que

.mudar essa política e começar pela luta contra a recessão.c!!.

locar o problem~ da recessão em primeiro plano. Para isso ê

preciso ter li. t~êgua ao lado dos banqueiros. E essa trêgua

sõ se obtêm por um ato de força. não por um i[to "de generosi.

dade deles, infelizmente.

criar um ,excedente de ex.portação, para criar uma situação mI!

lhor de balanço comercial. Se,:ia dizer. na linguagem do Fun

do: não se podelll criar dólares para pagar. portanto. não se

pode colocar o Brasil nUMa situação de começar a pagar sua

divida ~em recess:ão, neste mom~nto. E não hE I"cccs5âo se' bõ!.!.

Kar os salários reais ou aumentar o desemprego. Isto está c~

':0, Portanto, parte dessa polltica. Agora, e evidente, por

exemplo. que, com a recessão, se reduz a importação. aumen

ta o saldo de exportação, reduz também o mercado interno

as: indústrias ficam angustiadas em busca de exportação, veE

dem ate a preço de dumping lã fora, criam divisas. etc. Esta

ê a política que eles seguem. Para o bom entendedor ela ê

clar'lssima. Portanto, 'não se pode condenar ° 2.04S sem cond,!!,

na~ o conjunto~ todo dessa pol~ti,ca, e, e po~, isso .:0 dizemos'

to, porque. por um lado. mostra a decadência ou a involução

que houve nos Estados Unidos. na política norte~americana, a

respeito dos paises da Amêrica Latina. Essa linguagem jã

nã o s e ou vi a hã 'mui to tempo, nos Es ta dos Uni dos, a re spe ito

~e paises como o Brasi'l. Portanto. isso ê algo que. se tem

em conta e que esta no quadro de uma ~erta transformação ou

,de uma mudança de comportamento do Governo dos Estados Uni

dos na -sua polltica exterior. Eu jã havia observado isso na

Europa a respeito dE! países da prõp~ia Europa e. agora vejo

de maneira brutal no caso do Brasil. Has essa observação ta!!!

bem tem um interesse para nós, porque nos revela a pressão

qüe o Governo dos Estados Unidos deve ter estado realizando

sobre o'E~ecutivo brasileiro-;' sobte as autoridades brasilei

ras que negociam. O Secretãrio do Tesouro nunca sairia dos

seus afazeres para fazer essa observação se eles não estive,!

sem realmente exercendo jã uma considerãvel pressão sobre 2

queles -tue tomam decisües no Brasi~. Isso foi par'a flrilll C.UIIIO

um revelador de uma situação que ri evidente. de que o Brasil

deve: estar, neste momento. tomando decisões sob forte pres

são de autoridades estrangeiras, no caso. por excmplo,dos .E~

tados Unidos. porque sõ assim se explicam as palavras do Se

cretário do Tesouro.

se pode propriamente dizer que o Brasil poderia ter negoci,!

do as regras do jogo no mercado com os credores, porque isso

nenhum pais fez •.

O SR. DEPOENTE (Ceho Furtado) - Depend"e do

Iftercado a que se tenha acesso. Na medida em que o Brasil ap~

lou pa\a o Banco Mundial, para o BID. para ce\tas ·õlJstttui

çôes que operam com taxas fixas de juros. ele integrou-se a

essas regras. fla medida em que ele achou conveniente ir para

"0 Her:~ado do Eurodõ1ar, que e o mercado que opel~a -com· taxas

de juros ~enovãveis ou corriglveis a .cada três ou seis me9:'i.

depewiendo do contrato, evident~mente, se ele: queria as f(l

ti 1 idades desse mercado. que era um mercado que entregava di

nheiro rapidamente. que respondia pelo ti:!lex, não era o Ban-

erü um b-o~~' tomador. r verdade que nessa época os spreads !:.

r~m de 1.5 para o Brasil, depoi~ e que aumentaram nlUito. Não

ram impostas, particulnrmente na época em que o Brasil ainda

existe um, mercado financeiro internacional chamado I-:ercado

do Eurodõlar, que t~rp suas regras. Evidentemente, quem nãom

adapta a essas regras não participa desse mercado. O Brasill !

a França ou a Suécia operam nas mesmas condições. Um Mercado

propriamente de emprestimos e um mercado para colocação de

titulaS e de obrigações a mais longo prazo. Mas ele tem re

gras claras. O que se pode discutir são as condiçõc~. não

as regi-as do jogo do mercado, do que estã definido pelo cu,!

to 1nt.:.rbancãrio. Port.anto. o arasi.l poderia. evidentenlente.

não ir ao mercado. e o correto teria sido ir com muita pürci

mônia a esse mercado, dada a instituição das taxas de juros

de curto prazo. o que transforma todo c~prestimo em emprés

timo de curto prazo, sujeito ãs regras de curto prazo: seis

meses' e depois três meses. Portanto. seria extrsmamentc 91'2

'VQ que o Brasil "àceitass~ o endividamento a longo prazo com

taxas dessa natureza. ,Portanto, risco muito grave. Essa ê a

critica que se pode fazer. Segundo, e a c\itica, a de que o

Brasil não deve ter aceito as comi~sões absurdas que lhe f.Q.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professor Celso

Furtado, sabemos que em torno de 78% da dívida externa foram

tomados ã base ,de jU~05 flutuantes. Gostaria de saber a opi

nião de V. Sa., se necessariamente o Br:asil teri~.~que tomar

esses emprestimos na base de Juros flutuantes. E mais: 0E-

tem. esteve aqui o Professor Langon-i,. Tive oportunidade de

perguntar a S. Sa. por que o Brasil, se submeteu a juros tão

altos, e ele manifestou a opinião de que O Brasil não tinha

.alternativas ..... E~tão. eu gostaria' de saber, primeiro, por que

o Brasil se submeteu a um endividamento tão grande, ã base

.d.e taxas de juros flutuantes; segundo. se o Brasil teria o.!:!,

tra alternativa a não ser submeter-se a taxas, tão altas de

jur:os nos seus empr~stimos'externos.

O SR. OEPOENTE (Celso Furtado) - Sr. Deputado.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - O que eu quero

saber ê o seguinte: a relação entre as taxas de juros flutu-

--antes e--ãs-ta'xas de juros fixas. O problema ê! q~e o Brasil

se endividou. numa parcela ponderãvel de sua divida. na base

de taxas de juros flutuantes.

dt! empl'~dida em que .v,oc.~s tamb'êm vão-nos. abrir facilida,

Deputado Al do Arantes.

_O' SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - ProL Celso Fur.

tado, há poucos dias, os jornais brasileiros estamparam

r:eação do Sr. Donald Reagan. Secretiri o do Tesouro dos Esta

dos Unidos, ,i .posição do Congres-sõ-Na-dõn"ãr em r.elação ã v~

tação :.lo Dec~eto-Lei nl? 2.024. Ele .dizia que o futol~o do Cr~

sil estava nas mãos do Congresso Nacional. dizendo que tre

Ilia ell1 pensar qual serã o futuro do Brasil. Gostaria de sa

be~ qual a op,inião do ilustre Professor a respeito disso,que.

no meu enten·der. 'ê uma clara pressão dos Estados Unidos. !

traves do Secretãrio do Tesouro, sobre o Governo brasileiro

e, mais di~etamente, sob:c o Congresso Nacional.

O SR. ~EPOENTE (Celso Furtado) - Sr. Deput!

do, como brasileiro, considero totalmente descabida e imper

tinente.uma p~oposição como ess,a. fe,it.a po~, um membr:o de um

Governo estrangeiro a respeito do Governo Brasileiro,do Co.!!.

gresso Nacional.· Agora, me parece muito ilustrativo esse pc!!.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Sim. são 10 minutos seguidos. O Deputado pode fazer uma per

gunta, esperar a resposta. Mas o tempo de cada pergunta sera

calculado cronometricamente. Inicialmente. com a palavra

tilllos lã fora. Os bancos vivem para emprestar dinheiro. não

para cobrar dlv1das - quem cobra dívidas são os usuários -os

bancos viveRl para emprestar dinheiro. Tomam daqui para el!!

prestar ali. Portanto. eles vão querer emprestar de novo ao

Brasil, se entrarmos em ulIIa situação de relativa normalida

de. Isso jã aconteceu no passado com mui tos pais.es. E uma i!!,

genuidade dizer que seremos punido's grayemente. ~ue no futu-

ro não terelllos mai s acesso aos bancos. Po.rque os bancos sã

tem UM interesse: fazer negócio. E o Brasil. queiramos ou

não. vai ser, por muito tempo, um dos bons negócios para os

bancos-. Hão tenham duvida sobre lsS.Q.

O SR•.RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Mui

to obrigado. Professor Celso Furtado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Pela ordem. com a palavra o Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Apenas para con

sulta~ Y. Exa. quanto ao procedimento nas inquirições que so!:.

rão feitas pelos componentes da Comissão e pelos demais par

ticipantes de hoje. V. Exa. vai adota'r o mesmo procediulento

que foi adotado na reunião de ontem. cOjllo tempo limitado p,!

ra as perguntas?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Ac~edito que o interesse, hoje, ê naturalmente ampliar para

dez minutos o prazo que cada inquiridor terão inici'lllmente ,

com o di~eito de renovar essa inscrição por uma Vez. Creio

que a liberalídade dos, dez minuto5 que estamos dando hoje

não pode ficar como uma decisão de Tribunal, para se~ i nvo

cada no futuro. Não constitui uma 'norma definitiv3nlente es-

'O SR •. DEPOENTE (Celso Furtado) - Creio que noo

necessitamos de decretar uma moratõria por mais de três anos.

Evidentemente, dentro de três anos J saberemos se temos Gondi.

çôes de retomar 05 pagamentos. que formas de pagamentos, ou

se não podemos fazer nenhum pagamento. Já houve mais de um

'caso de pais que decreta uma moratória por prazo determinado

e depois prorroga essa moratõria. Mas acho que, dentro de

t~ês aTlaS, se poderiam clarificar ~odos esses problemas

co loca r o País para andar em condi ções, e,u di ri a. de quase

normalidade. Porque il. industria estã p;arada. todo mundo quer

t~abalhar, todo' Mundo estã disposto a aceitar sacrificio,ne~

te Pals. hoje em dia. caso se abra um ho~izonte de esperan

ça. Portanto. não creio que serh preciso mais de trm ano e

meio ou três anos para alcançar certo grau de normalidade •

Aí podel~cmos chamar' os banqueiros e dizer': vamos retomar iE

so. vamos começar a pagar a vocês em certas C01Hli /;::cs. na m~

tabelecida. Acredito que hoje poderemos dar 10 minutos in!

dais para que se façam perguntas ao. ProL Celso Furtado. C,!

so o inquiridor não esgote nos 10 ~inutos o seu elenco de

perguntas, poderâ fazer uma .Jnscrição para depois. Consulto

,a Comissão se esta sugestão que acabo de fazer responde aos

intet'esses dos Srs. Deputados.

(Aparteante hão identificado) - (Inicia fo

ra do microfone - Inaudível) - ( •.• ) são 10 minutos segui.

dos?

uma

paraCOlijO a unica ~aneira, o caminho mais curto. digamos,

a respeito do Fundo Monetãrio Internacional. e apenas

o SR; OEPOEKTE (Celso Furtado) - O Decreto-

Lei nQ 2.0-i5 e parte de um esquema -que foi negociado entre o

Brasil c o Fundo Monetário Interna'donal. Isto estã dito com

palavras clar1ssimas no documento reservado do Fundo Monetã- .

. ,~io que foi publicado nó Brasil. pO,r a,:te. não sei de quem.

Porque nunca vi um documento daqueles ser publicado. Lã e,!

tão todas as indicações precisas sobre como conduzir a nego

ciação com o Brasil e quais são as exigências essenciais

fazer, inarredãveis. Nesse documento se diz claramente que o

Brasil tem que ir para uma recessão. e a recessão vai pelo

caminho da. baixa' do emprego ou da redução dos salários reais.

E diz inclusive o seguinte: seria melhor a redução dos sali,

rios reais, dado o processo de redemocratização. Eles che

~am a essa finesse. Quer dizer, pelo processo d,;)redemocrati.

zação, ê melhor a baixa dos salários reais. de que trata

2.045. Portanto. ê uma coisa antes negociada. Isto e parte

da política aceita pelo Governo brasileiro. que e uma polí

tica do Fundo Monetãrio. de que devemos aceitar uma recessão

instituição que nos deve apoiar ,com linha de reserva compl~

mentar. que ê uma linha modesta de recursos. Dentro das cha-

Jladas condicionaTidades normais) as chamadas tranches nor-

mais do Fundo M~netirio Internacional. teríamos que conti-

.nuár a operi!l.~. "ada nos pr:iva disso, porque somos membros do

, Fundo Monetã~io. Vamos continua~ usando os serviços do Fun

do Monetário como qu'alquer'pals usa, dentro dos' esquemas no.!,

11UI.is. Ao que temos que renunciar, de imediato. sãll as facili.

dades ampliadas. em que o Fundo usa dinheiro que não ê dele

e o 1evill. 1. exigir, a impor as c,hamadas al.tas condici.onàlida

des. que são essas ~tualmente do Brasil. Portanto, se trata

ria de modificar nossas relações com o Fundo. não romper com

o Fundo. COIl.O muitas vezes de diz. Eu nio veria dificulda-

des aaiores, na medida elll que fosse resolvido o problema

da 1f:5itilllldade e. do apOlO daqueles que vão negoci ar.

O SR. RElATOR (Deputado Sebastião Nery) - Ap~

1I1.S .~~s uma pergunta.: há toda'llP,'\a montagem de pressão scbre

o Congresso Cai to~no do Decreto-Lei n9 2.045. V. Sa. consid!:.

r:., .eS'll:o neste .quadt:0. o 2.045 uma condição fundamental pa

ra que o Brasil possa continua~ nas negociações interl1adE.

JIlilis. atuaf·s' e futuras?
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O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - P"ofesso". de

1956 a 1983 a divida e"xterna brasileira cresceu 3.400%.

argumento das auto,:,idades gov~~na.m~nta~s c. de que essa dTvi.

poupança bruta de 20% pode alcançar um parâmetro que se pode

usar normalmente no Br.asil, e 20% de investimento. não digo

mais de poupança. correspondem ã taxa de crescimento normllJ

da economia brasileira, que e em torno de 7%. Porque a rela

ção capitül-produto no Brasil historicamente e em torno de

2,5 e 6%. Então. esses parâmetros são conhecidos por qual-

nosessa era a norma de vida do Brasil. que foi quebrada,

anos 70 fi que hoje estã ai.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Professor Celso

dente, eu poderia fazer uma observação?

que~ estudioso da economia brasileira: tilxa de investimento,

20%; taxa de poupança em torno de 20%. Parâmetro de relação

capital-produto ,2% por cento. e taxa de crescimento entre 7

e 8. Portanto, o Brasil não necessita propriamente de capi

tal estrangei~o para al cançar uma taxa de crescimento de

a B%. que e sua taxa norKlal; histõrica. Ele pode precisar de

capital estrangeiro para resolver certos problemas de finaE,

ciamento de certos projetos que exigem. por exemplo. mais C!

pacidade de importação, ou financiamento de certos projetos

que exigem um curto periodo de investimento e depois se pnga

em dois, três anos. Mas se tomamos perl0dos mais amplos

Vivemos sempre: captando recurs'OS externos. na medi da em que

esses recursos não custavaJil muito, isto ê, eles compensavam

os custos dos capitais captadus anteriormente. Eu diria que

Fu~tado, \1. Sa. fez uma colocação que, no meu entender, e da

maior importãncia e que ate então eu não tinha ouvido nin

guém fazer nesta CPI, que foi a decisão do Govarno brasilei.

ro de adotar urna política de rese~vti negativa. Por c:utro li!.

do, V. Sa. fel a ponderação de que uma decisão dessa natur,!

za, no passado, era tomada pelo Conselho da Segurança Nacio

nal, dada a gravidade que uma decisão dessa implic<I ptlra

sobe~ania nacional. Perguntaria ao Professor SE! ~ . '(Oria dar

alguma indicação de qual õrgão poderia ter tomada uma dec!

são dessa natureza. na hipótese de a decisão não ser do Con-

o SR. DEPUTADO ALOO ARANTES - Esta questão e.
de "ordem prãtica e sobre ela quero fazer uma proposição

CPI: a quem V. Sa. considera que deveri a ser fei to o questi~

namento acerca dessa decisão?

o SR. DEPOENTE (Celso Furtado) .. Acho que sino

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Ao Presi-

dente do Conselho Monetãrio Nacional. que, creio. e o Minis

tro da Fazenda.

o SR. DEPUTAOO ALDO ARANTES - A ültima pergu.!!.

ta, Professor Celso Furtado: Eu gostaria de saber a opinião

de V. Sa. sobre se. com os acordos firmados com o Fundo Hon,!

tãrio Internacional - em particular. o chamado Projeto 11.

em que expressamente o Brasil abre mão de alegar questões de

soberania nacional - decisões como essa. sobre a política de

t:ese~va negativa e uma, série de outros fatores como a situa

ção a que foi levada a economia b~asilei ~a, chegar lO a ponto

de o Secretãrio do Tesouro Americano. Sr. Donald(, ., ·nan. fa

zer a afirmação que fez, V. Sa. considera que essa política

econômica nos levou a uma situação. na verdade, de abrir mão

da soberani a naci ona1, ou não?

selho de Segurança Nacional?

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Poder-se-ia

.fazer a seguinte, pergunta: O Conselho de Segurança Nacional

'tomou essa decisão? Estã em ata? Não me consta. Seniío, ela

foi tomada administrativamente. Simplesmente ti. garência do

sistema, o Banco Central e aqueles que controlam as reservas.

aqueles. por exemplo·. que decidiram não publicar mais reser

vas a partir de setembr,o do ano passado. essas autori dades a!!,

ministrativas decidiram assumir a responsabilidade. São as

três hipóteses.

Acho que o Bras11, consciente ou inconscientemente. foi ar.

,. rastado a uma situação de abdicação de soberania nacional e

isso tudo tem que ser exposto em tod~a a sua dureza. para que

não se repita no futuro.

O SR'. DEPUTADO ALDO ARANTES - Go,S ta ri a de !.

gradecer ao Professor Celso Furtado, e quero aproveitar para

fazer uma proposta. Quero propor ã CPI que ela decida encami

nhar um ofrcio ao Presidente do Conselho Monetãrio Nacional.

p~ocurando saber se aquele Conselho tomou decisão acerca da

pol1tica de reserva negativa. Em caso afirmativo. que !leja~

viada ã'CPI URlil cópia da Ata. Em caso negativo. se a decisão

não foi do Conselho. se esse ronselho pode informar ã CPI

qual foi o órgão' ou a autoridade que tomou tal decisão.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Fel'nando Silntana)

A p~ovidência sUgerida por V. Exa. será efetivamente tomada.

Ela e tão conveniente. i Comi Hão que vou submetê-la a votos

só para não fugi~ ã: ~egra.

D SR, DEPOENTE (Celso Fu"tado) - S". P"esi-

parte,

parâmetroate 1967, era uma dlvida moderada, por qualquer

.cebeu recursos significativos de fora, que foram.

que se use para medi-la. A partir de 1967 ê que essa primei.

r~ fase da dlvida, como expliquei aqui. ligada ao modelo de

desenvolvilllento, e depois, as fases subseqtJentcs. que nós c~

nhecemos. a segunda fase. de investimentos. e a te.rceira fa

se, i1. dívida criando ela mesma uma nova dívida ••• A explica

ção por que essa divida e tão grande não tem nada a ver com

8SC~:;SC:L de pDüptnçn no Brasil. ;':0 perToclo, POi exemplo. IUI;

que 01 poupança era mais escassa, porque a eeonami,] estava

em relativa recessão. ~:té' 1967, não houve endividamento e~

terno. Havia dificuldade de financiamento porque toda econo~

Iftia que estã em relativa recessão. como agora. produz pouca

poupança. Pod1a;.se compensar a escassez ou fazer u.!'!a poHti

ca de expansão com financiamento externo. e não se fez. Com!

çaram a absorver recursos fOl-a quando a economia estava 12m

forte expansão. Portan'to, havia u'm aumento da oft'rta de po.!!,

pança inbrna e dal p0t: diante. O que aconteceu df·pois de

1974, sim, foi uma tentativa de reciclar a economia, aume!!.

tando sua -base de exportação com os grandes projetos sideru..r:.

g1cos, petroquímicos etc. t e aí se correu para a poupança

externa, em parte. Portanto, foi somente num período 'limita~

do, que se pode dizer que houve, no Brasil. uma decisão del.!.

berada de endiv~dar o Pais para investir, e. por outro lado.

também só nesse período e que se pode dizer que o Brasil r~

investidos. Historicament~, este País. até' 1967, se desen

volveu quase estritamente com poupança interna. O dado hist.§..

rico que eu tinha para a participação da poupança externa

na poupança global, "isto é. no investimento global no Brasil.

nunca passava de 5% .. Era algo muito, pequeno, muito modesto.

O ll~a5il era UII país. sim. que recebia fluxos de capitais e~

ternos, capacidade empresarial. tecnologia de fora. e esse

capital ederno que entrava no Brasil correspondia aproxim!!.

dilllente ao custo dos capitais estrangeiros que estavam no

Bnsi1. Esse e um dado que a CEPAL publicou muitas vezes e

se conhecia alllplamente. Em outras palavras, nunca recebíamos

.als: dinheiro do que nos custavam. os capitais estrangei ra>,

Por:-tanto. poupança propriamente não entrava no Brasil. Havia

ulla especie de paridade: juros e dividendos exportados igual

ao capital de risco que entraVa no Pais. E mais 05 financi~

.entos de longo prazo. Portanto, a economia brasileira. dig.!

1I0S. nas condições de hoje. normais: ter um investimento.uma

(J SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Primeiro,

,:espeito do dado dos três mil e tantos por cento. creio que

se referem a dados monetários, não a dólares d~ valores cD!

tantes. Mas isso não tem maior importância. Houve uma i\orte

expansão da divida brasileira, mas essa expansão não deve

ser medida de tão longe. porque a dlvida brasileira. creio.

da foi necessãria exatamente para, assegurar o desenvolvimen

to do Pois. jã que não havia poupança i nterna e terlamos de

apelar para a poupança externa. ·Como V. Sa. vê esse argumen

to e qual a saída que V. Sa. acha que o Brasil teria de ter

encontrado?

para se ter em conta: Po~tanto. o problema tem vãrias face

tas. Não vou dizer que não houve investimentos. Diria que um

. pa~te. da dlv;da foi para financiar Itaipu e investimentos iEl

po~tantes no Brasil. O que se pode. no caso, é' perguntar se

I facilidade com que se tomava esse dinheiro lã fora e. em

segundo lugar, o interesse em tomar esse dinheiro lã fora

rera lH!:;i\r esses dõlar"s E! usa'" para outra co~sp.. - PfJrq'.!~

parte vinha sob a fo~ma de dinheiro' para cobrir o defi cit do

balanço de pagamentos~ o Banco Central, na angustia de fazer

isso - não levou a fo~ça~ ou a disto~cer os investimentos e~

pD~tanto,> a c~iar serios problemas de baixa produtivi dade e

de pressão inflacionãria. Todos esses problemas estão inter

~elacionados.

trabalhos desta cpr.
O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Na medida om

que eu posso responder, diria o seguinte: a dívida externa

tem vãt:ios vagões. Um 'vagão considerável e evidentemente

brutal elevação das taxas de ju~os'do fim de 1978. 1979

1980 - como expliquei aqui. O Brasil chegou a pagar taxas de

juros .. e pagou em media. em 1981 .. de 25%. entre comissões

e taxas de juros. Evidentemente. estã al na capitalização ~

ses juros uma parte considerãvel da dlvida. Desde essa êpo~

,ca, sõ tomou dinheiro emprestado para pagar juros e amorti

zar a própria d;'vida. A divida alimentando a si mesma.' Esse

ê um ponto. Outro aspecto importante ê que, na medida em que

se facilitou a entrada de recursos aqui .. como expliquei" ilE,

tes :. com certas resoluções corno a 63. da 5UHOC. e se perrn.!.

tiu abrir linhas de credito lã fora, transformando esses cr.,[

ditos em cruzeiros, .especulando com esse dinheiro aqui den

tro, se ganhou muito dinheiro com a divida. Não encont~o o.!!,

tra explicação para os ganhos exorb"itantes do Citibank. s!:,

não porque. tinha dinheiro lã fora, trazia para cã e aqui g2.

nhava com as taxas de juros de fantasias internas do Brasil

e depois transformava isso em nova dívida para o Brasil. 1: a

razão que me vem ã cabeça. Pode ser que eles tenham outra.

Portanto. há um ( ••. ) (ininteligivel)( ... ) de especulação r.;l!i.

tD Qrar.:le. ui Ullla parte da dívirla, como observP1 untes. que

chegou no Brasil para. financiar be~s de consumo. A formidIí

vel expansão do mercado de consumo durãvel no Brasil foi fi
nanciada parcialmente com recursos que vieram de fora. Por

ultimo. eu diria: uma parte significativa da dívida vaio p~

ra investimentos reprodutivos. Neste caso, a critica maior

se faz e ã baixa produtividade desses investimentos. Seria

intel'essante levantar tudo o que se fez com recursos da d1vi.

da e observar a produtividade desses investimentos. Porque ~

IRa coisa inte~essantc que se obse~v.a. no Brasil. desde 1975.

tado uma grande parte dessa dlvida, as taxas eram de 11 ,~2%.

Três anos depois, eram de 20%. Então. a divida dobrou, sem

que houvesse nenhuma mo di fi cação nos con tratos. Havi a acei to

um risco descomunal, despropositado. E eSSe ê D problem que

esta Comissão poderia levantar: quem tomou a decisão de ass..!!

mir riscos tão grandes. em condições tão diflceis?

co Hundia,l, que "pa.ssa. dois anos discutindo um projeto. se ~

les quiseram te.~ eSSil5 facilidades. tiveram de aceitar as r!,

gras do jogo. O que 'ê realmente t"antãstivo e que se tenha i!.

ceito um endividamento na dimensão em que o Brasil aceitou

sem saber o que era esse endividamento, porque as taxas de

ju~os não eram garantidas. Portanto, ele não sabia que eE,

dividamento poderia ser esse. Quando o B~,asil tomou empres-

e uma baixa na produtividade media dos investimentos, no que

os economistas chamam de relação capital.produto, que sobe.

Isso vem subindo. Em outras palavras. a capacidade de produ

ção do Pa1's crescia muito mais do que a produção, ·se bem que

~avia nessa epoca tlma inflação e demanda efetiva. Portantlo ..

hâ uma forte baixa de produtividade da economia brasileira

que aparentemente decorre desses investimentos sem planeja

mento. tumultuados, às vezes faraônicos. financiados pela dI

vida externa. Para captar mais dinheiro lã fora, era preciso

inventar um projeto, e esse projeto representava evidente

lIente um mau investimento; mau investimento. baixa de pl'odu

tividade. pressão lnflacionãria e a1' estão dados importantes

a parceh que. na \'erdade. foi desti nada. para especulação?

Então, ach& que aprofund<lr essas questões nos dão inclusivf!,

elernl:"ntos que nos indiquem a forma de levantilr esses dados

que são de fundame.ntal importância para a continuidade dos

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - P"ofesso". fE.

zendo uma anãlise do processo de endividamento do Brasil. V.
I

Sa. disse que parcela ponderãvel da divida externa brasilei.

ra se deve ã especulação financeira. Os que defendem a poli

. tica econõmica do GO,verno dizem que o grosso da divida extel:

na brasileira se destinou a investimentos produtivos. E on

tem, aqui mesmo, o Professor Langoni, apesar de fazer algu

mas ressalvas, algumas crlticas ao model'o que al estã, disse

que o grosso dos recursos captados no exterior foram desti n~

dos a invl!s.timentos produtivos. Então, essa e uma questão.p..!

ra a Comiss.ão hrli:Hilentilr de Inquerito. abSOlutamente impor

tante. l\final de contas, qual a parcela que se destinou a io!!

vGstitiê.ntos yl'údutivús, que im';stillif:lntos Pl·oG..JtivQ5, e: qUal
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Pode.

o SR. OEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPlJ CY - O

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando "santana)-

palavra o nobre ,Deputado Eduardo MiI.,tarazzo Suplicy.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO HATARAZZO SUPU CY

dos

melhor:lucros que tiveram nesses' anos, e terá si do esta a

res u1 tados de um i n~es ti m~.."to re ,a1i zad o com os re curs os

credita V. Sa. que possa haver uma negociação em relação ao

Decreto-Lei nQ Z~045 .. permanecendo o sistema de poder tal c~

JlI0 tem-se caracterizado, ou deverTam05 concentrar os . esfor

ços na total alteração deste sistema de poder. na medida em

que não se vfi outra al-':crnativa muito diferente propcst.1 pc

105 que estão hoje no Governo?

de.stinação dos recursos da c.riação de riqueza no País, dadas

as necessidades que hoje existem, do ponto de vista de toda

a sociedade. Esta e,a reflexão que coloco e façO como pergu,!!.

ta ao Prof. Celso Furtado.

O SR. DEPOENTE {Celso Furtado} - Na realida

de, o Cfty corpo~ation fez o qUl1 faz todo detentor de: recu!.

50S financeiros no Brasil. Outros terão comprado coisas ain

da menos vãlidas ou de menos interesse 'para o Paísdo que

sede do City Corporation. A opção seria ter enviado os recu.!:.

sos ao estrangeiro e, como isso se.roia uma sangria de divisas

que o Pãís não poderia suportar. investiu dentro do País. EE

te, evidentemente, ê o aspacto de um problema mais gel'al) o

cont~ole de u~ segmento da riqueza nacional e mesmo do sH:rt~

ma produtivo nacional por grupos estrangeiros e por bancos

estrangei ros. Evi dentemente. esse não e propri amente o p-roi

blema que estamos discu~indo. Estamos discutindo o fato de

que o banco, dispondo ,de recursos. vai ao Banco Central diz~

se que hã dificuldade de transfer:ência e ele responde que,

nesse caso, compra um edifício no Brasil. Creio que esta,
uma saída bastante razoãvel. Ele comprou um edif;cio, os r~

cursos passaram para as mãos de quem vendeu o edifício e e!

se poderá' ter colocado n'um outro investimento que seja mais

interessa~te socialmente. Voltando ao problema do montante

~e recursos, ê evidente que quinz.e bilhões de dólares - não

creio que chegas'se a isso o servi.ço, porque haveria vãrias

outras considerações a fazer sobre o problema .. significariam

nada menos do que, aos níveis atuais, 5'(. num cálculo rápido,
do Produto Nacional. Portanto, ê uma massa considerãvel de

recursos para ser absorvida de uma vez. Atualmente não seria

p rob 1ema, . porque os i nves ti mentos es tão müf to b ai xos, em co,!!.

dições normais, evidentemente, seria uma forte pressão para

elevar o nível de investimentos no Brasil.

o SR. OEPUTAOO EDUARDO HATARAZZO SUPUCY - !!.

o SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Sr. Deput!

do, creio Que o próprio Congresso jã respondeu a esta ques

tão quando rejeitou o 2.024. Trata-se,no 'caso presente. de

não endossar UMa. política profundamente anti-social-. O Decr!.,

to-lei nQ 2.045 vai ficar na história como caso extremo de

polltica anti-social. porque baixa o nível de vida de toda

a população assalariada • .portanto, quando se diz que sem ele

é pio~, creio que não. Creio que sem ele e sempre :nelhor.po!

que ali es tã uma parte da politi ca reces s i va~ Di gamos que o

objetivo do Governo seja uma recessão. Sem esse decreto, p.!

ra alcançar o mesmo objetivo de recessão ele terá de adotar

outras medidas no campo fiscal ou monetãrio e qualquer delas

e Illenos grave, menos anti-social do que o 2.045. Aí está

chave da coisa •.0 Governo insiste em r~~essão. estã bem. As

outras forças da sociedade não têm meios de parar com a poli

t1ca recessiva do Governo. Então. o Governo já tinha escolhi

do a pior fórmula, que ê massacrar, arrochar os salãrios, r!

duzira demanda por aqueles que têm menos, inclusive porque,

o Governo pensa que com isso reduz os custos das empresas e,

como provoca uma recessão. empurra-os para a exportação. Há

tambem uma ra~iona1idade por esse lado: o Decreto-lei '2.045,

visa a obter, de qualquer maneira, dentro da recessão) o m!

ximo de ~edução de custos e, dessa maneira. a possibilidade

lIãx.ima de exportação. Como alternativa digo que seria uma PE

lítica fiscal, uma política monetãria e, nesses casos, evi

dentemente que se vai distribuir po~ toda a sociedade. d!

flcil 'lua o Governo fõ)ça a política fiscal apenas contra

pob~es, porque e muito difTcil obter recursos fiscais dos

p'obres. Vili e COID Imposto, de Renda e ou'!;roi; tipos de- Tllipõs~

tos. Po~tanto, seria socialmente mais"bem distribuldo um sE.

c~ifício que'em qualquer caso e inaceitável. porque irraci.

onaL Portanto, eu estaria sempre contra o Decreto-lei 2045.

nidaàe, mesmo muito caro, com os padrõ~s mais altos de cons

.trução rio lIIundo, no Rio de Janeiro. Logicamente, estes são

vinte b.!

mone.tári a

O·SR. DEPOENTE (Celso Furtado) -

lhões de dõlares, no ano passado, dez:ssete bi lhões que fo~

se, ate a'í, a parte do Branco Mundi al, do BID etc. retirar t],

do isso. Vamos imaginar, lIlesmo para começo de conversa. que

fossem quinze bilhões de dólares, que, t~ansfo~mados em c~!!,

zeiros, seriam doze trilhões' de cruzeiros, pela taxa ofie!

al, doze trilhões de cruzeiros em conta à disposição dos

credores, a ser bloqueada na medida em que se negociasse com

o, G,ove~no brasileiro. Eles podem investi r parte disso, nov!.

mente e~ ,dólares e se sublleter, então, aos esquemas para e~

se fim, determinadas taxas de juros, prazos etc., ou podem

liberar parate para investir no Brasil. Evidentemente. essa

liberação deve ser parte da polTtica, digamos assim, de cri.ê.

O SR. DEPUTADO EOUAROO HATARAZZO SUPlICY 

vinte bilhões de dõlares nO ano passado.

qu-ai s serialll as conseqQência"" nas proposições de V. Sa., de

p'Dr ã disposição dos credores cerca de 100 bi lhões de dõl!

res, n~ forma de setenta e doi(' trilhões, se .forem transfo!.

sildos, ao cãJCbio de hoje de setecentos e vinte, para serem

aplica.dos no Brasil? Hão deveria também haver diretrizes no

sentido de orientar QS possíveis investimentos?

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - O problema

e idêntico, como disse. àquele que: colocou a Inglate:.rra. No

caso do B~asi1. a va~iante mais fãcil de imaginar e que não

se trataria de transformar os cem bilhões de dõlares ou os

dívida em dólares, o serviço dela e que e feito em cruzei-

ros. Isso já representa bastante recursos. Facil imaginar.

Suponhamos que o Brasil tivesse .••

oitenta bilhões, a dívida de médio e largo prazo, em conga

h~ em cruzei~o, ,tratar-se-ia, neste caso. de per!",·necer uma

sio cOllissões modestas, que, aparentemente, estão aí para

cobrir 0'$ gastos adicionais que têm os bancos. Se há outras

comissões po~ fora. não sei. Quanto i comissão de refi nanei!'

.ento que está sendo cobrada. ainda não vi escrito em nenhulll

lugar> Hu dois países publicaram informações oficiais a aE..

te: respeito: i!l Polônia e a Argentina. No caso oa Argentina.m_

a.nte da Justiça.foram prestadas informações, em caso de co,!!.

tratos a cOlllissão de refinanciamento chegou a 3%, dado ofi

ciaL Portanto" esta CPl poderá: perfeitamente inquirir as a~

to~idldes competentes brasileiras sobre todas essas comis

sões e, portanto, ter uma ideia clara sobre o assunto. Com

~espeito ao fututo, ê evidente que, se o Brasil d'ecreta mor!

tõr1a unilate~alrnente. fica numa situação mais d~flcil para

negar: as comissões pelo fato de que, ao ,dec.retar ti moratõ~ia

'estava dando o seguinte recado: "OS Senhores têm de pagar as

comissõeS de riscos. têm, então, de assumir os riscos, por

tanto não vou mais pagar". Ou melhor, digamos assim, vou p!

gar tudo isso direito, qua.ndo puder. Esta, a primeira hipó

tese. Segunda hipótese: o Brasili1não declara'3, moratõria

continua se submetendo a.o sacrifício atual. Neste. casa, pod!.

ria negociat: o cancelamento de todas essas comissões de refi

nanciamento e os altos spreads que, como expliquei, chegaram

a 4,5~. Tudo isso teria de ser anulado. posto que os bancos

não aceitaram os riscos e não aceitam de maneira alguma mor!

tõria, dizem que não é possível etc., chamam-nade imoral.

Se é imoral, então, para que risco? Anulem todas eS,sas comi~.

sões. Numa renegociação se poderia' pensar em baixar e corri

gir os contratos anteriores em função desses criterioso São

estas i!lS duas hipóteses a considerar.

ção d~ ,Hq'l\d~zJ part~ integrada com a p01itica

o SR. DEPUTADO EOUAROO HATARAZZO SUPUCY

b~asilei~a. Nio se poder:-la fazer isso sem se submeter a uma

~igorosa disciplina. Apenas observei que esta e uma hipõte

se que não se pode deixar completamente de lado, no caso dos

bancos dizerem Que para os balanços deles e essencial manter

esses ativos.

o SR. OEPUTAOO EOUARDO MATARAZZO SUPLlCY - Fi

co pensando no que se referiu o Deputado Sebastião Nery: que

destinação têm tido os altos lucros dos bancos, resultantes

d,o que aconte,ceu nOS ültim,os quatr.o ou oito anos r.<:: Brasil?

Por exemplo, o Cfty.Corporation, na medida em que não pode

evitar todos os recursos para o exterior, resolveu ;nvest;

los no Brasil e, particularmente, ,em imóveis, seja comprando

terrenos ·na Avenida Paulistll, seja construindo um edifício

extremamente moderno em ClllpinlS' outro de excepcional mode.!:

que

Quando

fato de que reduz a oferta interna', agrava a innação

li estão Portanto, ti U1l'i problema de. interpretação.

o SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Nobre OePE

tado, creio que se pode interpretar de mais de uma forma

que disse o Presidente Ronald Reagan. Consider:o que põ~ or

dem elll casa, o que e essencial e urgente no Brasi':, !>ignifi-

qu'e são exatamlll'\te as comi ssões ocul tas, na medi da em que,

na verdade, se forem comissões, não deveriam existir? Os

spreadS tão altos a qüe o Professo~ Celso Furtado se refe~i'u

fo~am ~esu,1tado des,sa poHtica econômica" por: exemplo, dos

qMdação de reservas, a hipoteca de ouro, etc. era da alçada

do Conselho de Segurança Nacional, se houve uma decisão para

retirar da alçada do Conselho de Segurança Nacional essa com.

petênc; a.

os americanos querem botar ordem na casa deles não consultam

ninguem. nem se preocupam com o dano que podem estar causan

do dD mundo intei~o, como foi o caso do Presidente Reagan, a

quem V. E')Ca. se referiu. que não se preocupou em desmante-

lar grai·de parte do sLtema fillanceiro intel'nacioMl p.d·a

shlplesmente reduzir as pre5sões inflacionãrias dentro dos

Estados Unidos. Minha interpretação das paJll,vras dele seria

essa. Se eu tivesse que fazer um comentário seria nesse sen

tido.

o SR. DEPOENTE (CelSo Furtado) - Para que

inquir:ição seja completa, tem-se Que se dizer: tt'm;·ém o se

guinte: posto que no Brasil, nos governos anterior~s, a li

Professor Celso Furtado, o Presidente Ronaldo Reagan, em seu

di scurso à assemb leia do Fundo Monetãri o Interna ci ona 1, di~

se que as nações do Terceiro Mundo dever; aro fiazer um esforço

maior para colocar, primeiro, ordem dentro de casa. De outra

fornla, a assistência financeira internacional seria dinheiro

jogado pela janela. Como e que V. Sa. analisa esse procedi

Rlento do Presidente norte-aaericano, tendo em vista que foi

p~incipalmente a polftica do Presidente Reagan, segundo sua

visão de colocar ordeJl dentro de casa, que provocou um aume.!!.

to significativo nas taxas de juros nos Estados Unidos, no

mercado internacion,al. COIII substancial influência no pagame!!,

to do serviço da nossa própria dívida e no seu aumento.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santan.a)

Com o adendo feito pelo Professor Celso Furtado, a proposta

do Deputado Aldo Arantes foi acolhida' pela Comissão e serã

imediatamente implementada. Eu o felicito pela objetividade

com que se houve na sua argUição. fazendo muitas perguntas.

mas, na realidade, sõ utilizando seis minutos e meio. Com a

Estados Unidos, impondo-nos quase que artificialmente um a!!,

Illento das taxas de juros de 10 para 20% em anos recentes no

mercado internacional? Se e. assim, deveríamos deixar de r~

conhece-las, ou pelo menoS parte 'delas, na medida em que av~

ri guãssemos sua arti fi ci al idade?

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Há dois fi

pos de "comissões ocultas". digamos: umas, que apenas são

chamadas reservadas, que estão nos contratos escritos -

que teJrl acesso ã minuta desses contratos jã as terã visto 

são ger:almente comissões dadas aos bancos que lideram sindi

catos e aos bancos que depois executam a operação do emprés

timo. os que convocall1 os bancos puramente e depois aq~eles

,que ficam cobrando, administrando a .dívida. Essas comissões

são muito pequenas - pelos contratas que vi são de 0,2%

ca exatamente recuperar a liberdade de ação em face das aE.,

;toridades do Fundo Monetãrio e das pressões internacionais.

Se ele entende que isso e pôr ordem na casa ••. Pôr ordem na

casa, o que ê? [ restabelecer o emprego, e absorver a pres

~ão inflacionãria que ar estão ê- normalizar a produção etc.

Se isso ê pôr ordem na casa, estou plenamente de acordo. Ag.Q.

ra, creio que, para pôr ordem na casa, a condição sine gua

non, a condição indispensável e que tenhamos l~berdade de

ação. Não pode ser com contrato. como o que foi as si nado com

o Fundo Monetãrio Internllc;ional, que coloca o País a serviço

do pagamento da dívida e que, pelo mesmo fato de que necess!

ta produzir divisas a curto prazo, agrava a recessão. Pelo
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O SR. OEPUTADO JOSt FOGAÇA - V. Sa. não vê i.!.

DJelho~ dizendo. o Goyerno brasileiro não observou, nesses !

nos em que o processo de el1dividamento se acelerou de forma

e5t~epitosa. os ltmftes da captação de recursos não apenas

em rehç~o ao capital dos bancos. mas em ~e1ação ao próprio

PIS? Esta a pergunta_

o SR. DEPDE"TE (Cel.o Furtado) - Sr•• Oeputa-

o SR. DEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY - !!.
g~adeço as informaç'Q'es de V. Sa. Mui to obrigado.

SR. PRESIDtNTE (Deputado Fernando Santana)

O nobre Deputado Edua~do Suplicy fez vãrias perguntas e ao

final usou 4 minutos e 32 segundos. Meus parabéns. rem direi.

to a nOVa insct'ição. se assim o desejar. Pela ordem. vamos

conceder a pal avra ao Deputado ·José Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - Sr. P~es I dente.

pr@zado ex-Ministro Cêiso Furtado. os d~dos informam que

relação entre a dTvida externa e o Prod'uto Interno Bruto ev.2.

,1u'f~am negativamente nos ultimos anos de .tal sorte que tính!

mos. em 64. a dlvida externa representando cerca de 11% do

nosso Produto Interno Bruto e se calcula que na final de 84.

se chegarmos a uma divida de mais de 130 bilhões de dólares.

estaremos com uma dívida externa equivalente a quase 50% do

PIa do País. Pergunto a V. Sa.: ne~se perlodo não houve reg~

lamentação ou limitação da captação de recursos em relação

so como uma questão de segurança nacional? A tomada dessa dE.

cisão. também. não deveria parti ~ de, certa forma. de uma

dl!!clsão onde os órgãos da segUrança nacional fossem ouvidos,

consultados. houvesse atas e ~egis~r:.0.s1

O SR. DEPDENTE (Celso Furtado) - A mInha opi

nião pessoal ê a de que assim deveria ser: a passar de dete!:

rt\fnados tetos de dívidas intert:las e externas, definidos em

parâKletros: perfeitamente claros. no caso da dívida interna,

evfdentemente a renda, no caso nacfonal. no caso da dIvida

e'xterna. a capacjdade de pagamento externo, que e o valor das

exportações. a passar desse limite. com r,c.speito ao custo

do capital estrangeiro. deveria ser uma-decisão poH"tica.não

"ais ao arbltrio de tecnocratas.

O SR. DEPUTADO JOSt:. FOGAÇA - Prof. Cel so Fur

tado. V. Sa. propôs claramente. na sua bel1s.sima exposição

de hoje, Ullla atitude do Governo braslleiró. que deu um trat!

Mento soberano ã ques·tão da dívida· externa; propôs a declaro!

çio de uma moratória unilateral, para que o Pais tenha condi

tões de força pa~a negociar. O Governo brasilei 1"0 tem respol!,

.ido a essas propostas da PHDB. a essas propostas das Oposi-

DeputadoQUfT ê o Deputado Fernando Santana, que sou eu.

O SR. DEPOENTE (Celso fu~tado) '- Sr. Deputa

do, ce~taO\ente este e o prob1em~ ·mais diflcil, mais comple

xo. mais grave que enfrenta o Pais neste momento. Eu diria,

na minha opinião pesso~l. que. ~e alauma forma, ele antecede

O SR. PRESIOE"TE (Oe·putado Fernando Santana)-

Suplicy, creio que V. Exa. é o Ilais velho, faça o favor de

lie 5ubstituir nI1 Presidência.

O SR. DEPUTAOO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY -Sr.

Presidente. or.:or~f!u um fato importante que nos afeta a todos

no Cong~es5o Nacional: a tentativa do Palácio do Planalto de.

caçar o' milndatD do Deputado "iria Juruna.

que nilscido da ilegitimidade. Considero que uma mudança

tUill de Governo no Brasil. que permitisse de homens que

tripulam, particularmente de homens que formam a equipe eco

nômica do Governo. uma Mudança que permithse restaurar

t~edibllidade, que fosse ligada a uma iMediata definição p!!.

lltica. visando a retomada da normalidade, do emprego. COIll a

decretação de moratória. com a abertura de consultas sociais

mais amplas. isso serill pa~a o bem do Brasil. Eu estaria di,!

posto~ como cidadão. a aplaudir uma Illudança dessa, feita pe

ta Governo. sem esperar as eleições futuras. se bem que sei

perfeitamente que haverã sempre a ma'rca da ilegitimidade de

origell1 e dos cOJRpromissos. Muitos deles dificilmente reversI

veise asSUMidos. Mas ..eu não seria tio intransigente de di

zer que temos de esperar pan resolver os grandes problemas

da reinstitucionl1lização do Pais para atender a essl1 questio

'do desemprego e da fOllle que ai estão.

O SR. DEPUTADO JOSt FDGAÇA - Mui to abri gado.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)"

Convocaria o Deputado Flãcio IHerrenbl1ch. mas S. Exa. saiu e.

nio retornou, retornarã Mais tarde. 'O Deputado inscrito a s!,

o SR. DEPOENtE (Celso Furtado) - D~putado, e.!.

ta e uma pergunta de grande alcance. não diria sequer que e~

tou totalmente preparado para responde-la. Vou tratar •. como

testellllunho de pessoa que depõe aqui nesta Comi ssão. de sepa

rar na Jlinha resposta da minha situação de homem de partido

lIe Oposição. que, portanto, estã buscando uma solução para

o problella do Brasil que seja ti ótima. a melhor. dentro da

realidzde brasileira.do cid~dão brasileiro que esti preocupo!

do. a.ngustiado meslllD. com a gravi dade da si tuação presente.

COQ D sofri.ento que aflige atualmente a população de nosso

r ...ís~ Ri ItUlt.iilS l1ane:iras de um Governo se icgh.imar. mesmo

Mas isso e parte de todo um conjunto de medidas que parece

não pDder ser decidido. Hão hã mais AI-S, evidentemente o c,!

50 tem de ser encaminhado ã Cãmara. De sorte que há ' muito

tempo para discutir isso, vai rolar muita ãgua. Convido V.

EXil. a assumir a Presidência por alguns instantes. enquanto

fo~mtllo algumas perguntas.

[l SR. O.PUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY ASSU

ME A PRESIOtNCIA).

O SR. PRESIDENTE (Edu~r~do loIatarazzo Suplicy)~

~om a palavra o Deputado Fernando Santana.

O SR. D.PUTAOO rER"ANOO SAHA"A - Sr. Presi-

dente. Prot'. Celso Furtado. creio que a exposição de V. Sa.

hoje nesta Casa foi tão clara. tão diditica. alcançou liMi

tes tais de explicação e de segurança que os Deputados mais

insi'stentes em perguntar se reduzi ram a um tempo que eu di

ria tlIímimo. Como todas as questões foram mais ou menos abo!.

dadas. parece-me que as perguntas jã cobri ram toda a ãrea

de sua intervenção inicial. sobre o problema da dTv,ida exter

na. gosta~lamos de aproveitar a. sua presença para também nos

iluminar em torno de duas questões bãsicas .que. a despeito de

não estarem contidas no seu pronunci"amento. acreditamos Y.

Sa. tenha elementos de sobra para hos dar algum esc1arecimel!,

to. Gostaria de lembrar a Y. Sa. o problema da divida inter.

na do Brasil, que, a nosso ver, ê de tanta importância quan

to o da divida externa. Que medidas Y. Sa. aconse1har-ia que

fossem colocadas como alternativas para que se pudessEi en'Íl~

tal" o problema di1 dlvida interna. reduzir substanciallilente o

seu crescilllento acelerado e dar condições ao País de sâldar

essa dlvida ou reduzl-la li. termos c'ompatíveis com as suas n~

cessitlades? r dentro desse campo, que nos parece da maior

importância. que gostaríaMOS de ouvir Y. Sa~, porque.na rea

lidade. a'creditatnos que. a despeito de ser um problema inte!.

no, não deixa de ter ligações com o problema externa.

que

pressi onado

tica ê indispensãve1. Não são os bancos. hoje em dia~

Con1'erência Norte Sul o Brasi 1 foi. fortemente. .....

verdade. assinou com sindicatos de credores e. pela 1egisl!

çio ql'~' se vai firmarodo. Na verdade são os grandes bancos qu~

têas a chave de tudo isso nas mios 'é são os ultimos que se i,!!.

·teressam em tumultuar mais aindi! a situação brasileira. PO!.

tanto. considero que a opinião pública deveria ser esclareci.

da para isso e reconhecer que a travessia é diflcil. os s~

c~tf1cios são grandes. milS de maneira nenhuma tão grandes ou

tio sem sentido como os que estão sendo feitos agora pela p~

pulação brasileira.
O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Sua proposta é

de conteúdo claramente polltico, ou seja. a declar:ação unil~

teral de moratõria exige um fortalecimento político interno.

A pergunta. claramente. li a seguinte: serã possível uma mor!

tôria declarada por esse Govern'o que aí está. ou ainda. será

possivel decla~ar a moratôria como salda da crise por um G.2.

ve~no emanado de um Colegio Eleitoral viciado e espúrio?

terceira pergunta, na mesma ordem: serã posslve1 a declara

ção de Rloratõ~ia sem a realização de eleições diretas e um

comprometimento naci ona 1 nesse processo?

para se afastar do bloco do Terceiro Mundo como pais vítima

da OPEP e, graças ã lucidez do Itamaraty. respeito e conheço

esse caso. foi mantida uma linha de independência e de soli

dariedade com os países do Terceir'ó Mundo. Portanto. hoje em

dia o Brasil tem todo o direito de cobrar dos grandes expor

tadores de petróleo, que são países do Te;ceiro Mundo, soli

dariedade num momento como esse. Por outr~ lado. um trabalho

·pol'ftico junto aos nossos países amigos. dos Estados Unidos,

Japão. França, Itália, a fi.rn de que se compreenda que e.sta

mos apenas tratando de pôr ordem na casa. de resolver os pr~

b1emas em beneficio de todos. Portanto. essa preparação pol!

têm autoridade para'tomarem esse tipo de decisão. Na realid!

de. jã se sabe que a grande parte dos pequenos bancos não P.2.

de. pelos contratos que assinaram. ir ã justiça para reque

~er il decretação de inadimplência, da falência do Brasil. O

Brasil não assinou contratos com mil e tantos credora;;. Na

çõe!r.. COI<1 o argumento de qUI:! represãlias violentíss1rnrs se

lbateriam sobre nosso Pals. com o corte de fornecimentos~com

o aprisiQnamento de cargas brasileiras no exterior. com

~ollplJ)ento das linhas 'ae~eas, seqt1estro de aviões e de n~

vias pertencentes i frota brasileira. Que eu saiba. o '·téxico

fez UMa lIloratõria de 90 dias apenas, mas fêl uma moratória,

e não sofreu nenhuma represilia nesse sentido. Nem mesmo

!,:,ã, que entrou em absoluto conf::onto com os Estados Unidos.

encampou empresas estrangeiras localizadas em seu Pais. so

freu esse tipo de repr:esãlia. V. Sa. acha que uma atitude u

nilater:al tomada hoje pelo Governo brasi·leiro, poderia provE.

car: represilias dessa '·ordem, como vêm argumentando os defel!

sores da política oficial?

o. SR. DEPOENTE (Celsu Furtado) - Nobre OeputA

do, a minha opinião pessoal é a .de que existe no Brasil uma

campanha .quase terrorhta para assustar 11 população. os eE!

presãrios e a todos nós com respefto às conseqil'ênciZls poss'f

veis de uma morãtõria unilateral. A história recente não r,!

gistra nenhum caso de represãTl.'a dessa naturJ'za. Nem o caso

de grandes: Illoratõrias nos anos 20. nos anos 30. nem o caso

luis ~ecente de ftloratôr1as em pequenos países da America l~

tina. COIllO a Costa Rica. que decretou Ito~atõria. que não sE.

.f~eu esse tipo de r!!presâlia. Pode haver. sim. represãlias

de outra orde.m. como o corte de linhas de creditas. po~ isso

adve~ti a importância do pr:ob1ema das reservas negativas .Mas

s~que5tro de bens sô ocorreu quando hauv'e o propósito po1íti

co de tlf!:rruh.r o Governo. como no caso do Chile. de Allende.

.Al siJl.hll.vh ti p~ojetD de desestilb111zar o Governo e se adE.

no,ll toda a .âquina de desesta.biliz~ção. Fora isso não c.onh!:.

ço nenhum caso. Diria que uma medida de moratória unili1teral

teri~.de Ser preparada po1itica!""ente. através .le urnll eVfllic!.

ção IlUitD clara. que o Brasil teria que fazer junto aos paI

se> do Terceiro Mundo. Primeiramente. sobre o alcance da, sua

decisão. que vai abrir caminhos para novas formas de negoci2.

ção. vai ajudar out~os palses. Ha necessidade de se obter

solidariedade dos palses produtores de petrõleo. s.olidarie

dade que o B~asil não negou aos paises da OPEP quando foram

fortemente atacados depois da primeira elevação de preços.

em 74.75. digo, entre ·parênteses, nas negociações em Paris.na

OU.110 Produto interno Bruto. em relação ãs taxas do PIB?

dos. há regras sobre isso que não são escritas e não vi em

nenhuma p,l1rte traduzidas ea leis. Alguns paises têm tetos m!

Ktmos definidos pelo Congr.esso para a '5:ua divida interna, c!!,

mo os Estados Unidos. Seria perfeitamente natural que o COll

g~e5so do Brasil. po~ exe,mplo. estabelecesse um této para a

dfv1da externa. amanhã., e diga que não deve passar do teto

·XI~. COM respeito ao Produto Nacional. 20.30%. t uma idéia

qUe nÃo seria mão Mas, na prática, havia normas que eram 1\5

seguintes: o serviço da dlv1da ê que era relacionado com re,!

peito ã capacidade de pagamento externo. Este ê o valor das

exportações do Pals. Não sõ o serviço da divida. mas o se.!

viço dos capitais estrangeiros. A':C" entrava juros, amortizeçoo

dessas dívidas, os 1ucros,dividendos. etc. Todos os servi

ços do capital estrangeiro não deveriam passar de um tanto

por cento do valor das exportações. No cuo do Brasil, como

'.·s exportações eram baixas com respeito "ao produto. a dTvi~

da era baixa também com respeito lIO prod·uto. A norma que era.

mais ou menos concorrente em anã1ise interna.cional. na época

em que trabalhei nisso. nas Nações Unidas. que o Banco Mun

dial adotava o Fundo Monetário. era ·de 20%. isto ê, o pal~

nio dev.e comprometer·mais de 20% do valor de suas exporta~

ções com o serviço da dívida externa. Se tivéssemos seguido

essa norma. evidentemente estarlamos na melhor situação do

mundo possível. Segundo o Deputado Eduardo Suplicy, hoje em

dia estamos com o serviço de 20 bilhões. digamos l8,]!; bi

lhões, e temos uma exportação de 21 bilhões. estamos pratic!

llIente 3. 100%. Portanttl, o PillS foi levado a l!ma situ<"çâo .~

berrante com respeito li qualquer d'as normas do passado.

impressi onante que não tenha havi do nenh uma di ci são para 1i

ll1itar hso. Nenhum órgão da República. nenhum Parlamento de

terMi noU.
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propI'i 'Ar ente di to~ ü :{i.<: está lã explici to na Carta do iundo

passa. pouco de 6% do Produto inte~no. que iria ser reduzido

de t:eTativa nor:malidade em muitos paises do mundo. Nos Esta

dos 'Unidos e'muito maior do que isso o deficit do setor:. pu

blico operacional. e claro. tumultuando o tempo todo o sist~

ma financei~o internacional. No nosso caso. este é um assun

to de extt:emagravidade. 'de ext~ema importância. No Brasil

há o out~o lado. õ~dêiicit financêi·r:o. que ~ePr:esenta. dig..!!.

financeiro. que impede que os investimentos se canalizem p.!

ra a pi:odução, que paralisa completamente os investimenta; p!'!

dutivos. que privilegia a especulação. criando essa desordem

que aí estio Por exemplo. quando se fala que o gran'de probl,!

ma. na Carta do Fundo. é a questão do déficit do setor pübli

co. pr:ocur:a-se evitar explicitar claralllente que não existe

um grande problema do déficit do setor publico operacional

, o. S~. DEPOENTE (Cels'o furtado) - Deputado.

na verdade o Brasil jã estã pagando parte da dlvida. Este

ano o esforço que estã fazendo~ tentando obter o saldo de

6.3 bilhões de dólares. e para assegurar não somente o pag.!.

mento da. dlvida. corno as outras transferencias que interes

saM aos credores do Brasil. O saldo de conta corrente divi

de-se em duas partes: mais ou menos 3 bilhões de dól ares são

serviços essenciais que se illportam e outros tantos são se.!:

viços de capitais ligados aos próprios capitais estrangeiros.

r evidente que. no caso ,d~ ,uma moratória • .o Brasil suspende

~i a todo pagamento ao capi ta1 es tnangei ~as. Des ses 6.3 bi':

lhões de saldo comercial. este ano. ele teria. digamos~ 2.5

'bilhões, para o pagamento de serviços essenciais e o resto.

na vet:dade~ ele libe·raria. porque. atualmente, estã aplica.!!.

do. estã pagando parte dos juros e parte de outros servi ços

dos capitais estrangeiros. E para o prõximo ano. com o sal

do- cDiIle~cia.l de 9 bilhões e uma importação que não vai che

gar il 16 bilhõe$~ ê evidente que a mar:gem de transf~rência

se~i lIiid~ ainda. Portanto. o Brasil foi reajustado pela po

lTtica do fundo Monetãrio para. de imediato. produzir dõl.!

,:es pô!~a os seus credores. porque e muito significativo par:a

o c~edDr que parte dos ,juros sejam pagos. Os credores não fi

nancialll a totalidade de jur:os, não os ~efi nanciam e não dão

dinheiro para pagar: o outro c~edo~. Portanto. o ajustamento

do Fundo estã baseado nessa filosofia. No caso da moratória •

como eu disse. terlamos de vet:' de imediato o impacto sobre

o nlvel de exportação, por:que. mais ou menos 80% das export.!.

ções poder:ialll 'ser: lIIantjdas pagas ã vista. a 30 ou a 90 dics.

Isso pode,:ia t:esolve~. Po~tan.to. h.av,e~ia :uml.p..r;~blcma d~_ fl.!!"

XD de caixa. de ruptura de caixa, que dev}a ser. de i media

+ta.., preparado para ser com~ens~do com operações no quadro de

acordos bilaterais~ Digamos o seguinte: o Brasil jã te. ope-

provãvel que houves~e uma rejeição. 'Mas o gr:ave é que uma r~

jeição se poderia fazer de forma indesejãvel par,a nés,. de t],

multo no processo de redemoct:'atização. etc. Po:rt'anto. insi2,

ti~ nessas metas ê. de algull1a maneira. querer assumir riscos

muito serios com respeito a uma rejeição brutal que pudesse

tomar: a forlRa ~e uma desestabi1ização interna. Quanto' aque

les que im;istem nessas metas. não se pode exclUir complet,!

mente a' hipótese de c;UE eles estejanl conscientes dess&s ris

cos e que queiram aceitã-los. e eu·.acho que isso ê grave pa

-:a o Pais. Podemos responder dizendo: c~aro que se pode des

Mantelar: um país para alcançar essas metas. fizeram isso em

outros paises, mas tudo deve ser feito para que elas não se

jam cump~idas. tudo na medida do ,:espeito ao processo de r.!!.

dcmoc~atização pelo qual todos lutamos.

O SR. DEPVTAOO FERNANOO SANTANA Muito obri

gado. Pr:of. Celso Furtado.

O SR. PRESIDENTE .(Dlllput,a.do 'Eduardo ..Hatarazzo

Sup11cy) - Com a palavra o Deputado Dirceu Carneiro. Em Ge

guida. ouviremos· o Deputado Nelson do Carmo;

D SR. DEPUTADO DiRCEU CARNEIRO - Praf. Celso

Furtado. ao cumprimentã-10 pela bt:ilhante exposição que vem

fazendo. inclusive a sugestão no sentido de a1a~gar mais

visão sobr:e a q~estão da mo~atõria. permi ti ndo i nclusi ve

manutenção dos ativos bancãrios credores do B~asil. queria~

locar: algumas indagações lia "Tribuna Popular", a qual repre

sentamos: e sabido que há uma .decada e mei a este Pals não

paga mais pt:aticamente nada do se,:v1ço da divida~ nem jurQs•

'nem o pri ncipal., e s-e tomam emprestados ,:ecursos para ir ro

lando esse processo par:a a frente •. que isto significa atual

lIIente uma situaçio mais g~ave na medida em que nem está' pa

gando e esti perfurando um setor negativo com toda aquela

gra.vid~de que o Professor colocou aqui. Em função de uma po.!,

sibi1idade~ de uma hipótese- de moratória. qualquer que ela

seja a lIais suave posslvel, o nosso Pars teria condições de

,!ten,r algulI tf-po de ~eserva ou alguma possibilidade interna,

;ii. que está eM recessio. e que lstO não se estã viabi1izan

do atualmente'? De onde, surgiriam as possibilidades de se co!!.

seguir a.lguma reserva para poder man.ter algum nível de, impo!.

taçio pagos i vista.. ou coisas desse gênero. jã que também

em outras ãreas se pode- fazer aco~do bilateral. como o caso

de pet~õleo e outros mais. que não precisariam de recorrer a

esse tipo de reser:va que precisa~lamos necessat:'iamente ter?

Era a p~imeit:'a questão. Tenho apenas duas questões a apre

sentar.

q SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Sim. mas rE.

,gue",os a Deus para que não sejall cUlRpridas. porque. se o f.!!,

reli. vio desmanteliar: grande parte deste Pais. Eu levantaria

a hipótese de que nio,.seri~ cUllpridas por:que,sio tão viole~

tIS que -D o~!anh.o nacional ~ejeitaria. Todo organismo tem

uma capacidade de rejei.çíD de um co,~po estranho, e e'" lIuito

ior. Mas ê evidente que s,oWlente um pacto nacional e um ente.!!

dimento. podem conseguir isso. entendimento a que somente: um

õr:gão- como o Congresso pode chegat:'. Não podem ser os tecno

ct:'atas quem vão chegar lã e inventar uma fi5r.mu1a. nunca ch~

garão a um aco~do. Quem tem titulos vai par:a a Justiça dizer

que tem direito. não só direito ao valo~ como estã ai, como

também ãs gat:antias qU'e são. por exemplo. de conversão de dE.

la~ização. qu.e estão em, g~a~de pa~t,~ ,desses ti.tulos. Tudo i!.

so sõ pode ser saneado mediante um grande de.bate aqui no Co!!,.

gresso que defina os termos de conversão dessa dívida. Mas

considero que e realmente o lIlaior ,problema a enfrentar de

imediato na mudança da pol1tica econômica.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Professor.V.

Sa. finalmente concluiu falando no problema da dolariz.ação

ou desdolarização. COIIO sabemos. há uma grande parte dessa

divida que e corrigida pelas ORTNs. com correção câmbia1.Que

caminhos V. Sa. apontaria 'no sentido de que ~ssa modalidade

não pudesse continuar sendo feita pelo Governo?

O SR. DEPOENTE (Ce1s,~ Furtado) - Há; dois ca

minhos: o que vinha. adotando o Governo anteriormente. s~ bem

que jã suspendeu. que é de conve~ter a dívida em titulos não

dolarizados. neste caso ele paga por isso. t m de '.. oferecer

compensações. taxas de juros. mais altas~etc•• prazo de res

gate mais curto. quando transformou pa~te dessa divida em

LTN; a Dutra solução. a única que corr:esponde ã necessidade

do Pafs, seria a conversão total da divida, quer dizer. qua.!!

do o t:o',lgre.sso ·decidi~ sobre isso. decidirã tambem sobre as

compensações a da~ iqueles que vão per:der a vantagem da cor

reção monetária. da correção cambial. Isso tem de ser discu

tido pela lei. No mOMento presente o grave ê que o Go\'ernoe~

tã apar:entem"~nt'e. por indicações da imprensa. não tenho in

for:mação,secreta nenhuma. dolarizando de novo a dívida. Pa~a

alcançar as metas do, déficit fiscal no fim do ano. convêm

a ele ter uma massa maior de LTN do que ORTN. Pelas caracte

risticas desses títul~s. as LTN, que são. na verdade. de

pré-fixação. são vendidas por um preço muito mais baixo.e;na

verdade~ figuram de imediato para a dívida interna com um P,!

so menor. com resp~ito ao seu valor: nominal, que as ORTNs.

Portanto~ para alcança~ uma meta que e puramente contãbil. o

Governo estâ intensificando a ·dolorização. o que e grave. E.!,

te problema terâ de ser considet:'ado. como eu dizia. dentro tÊ

~nna politica glolíal. Quanto ã dolarização. ê evidente que o

Govet:'no podet:'ia adota~ outt:'as medidas. se conseguisse baixar

as taxas de juros. [ evidente que é possível a conversão de.!,

sas ORTNs. na medida que elas fossem chegando ã matur~dade.

ele as iria fazendo e desdola,:izando. Mas creio que não se

pode~ia esperar, P,or: isso, ac~o que teria de ser um ato· glo

bal de conver:são da dIvida. desdolarização da divida. de bai

,Xli. das taxas de juros e de tabelamento dos juros. Viria tudo

num. pacote sõ~ para usar expressão que ficou na moda" O Go

verno sí.multaneamente dizia: eu compro os tItulos com outros

títulos, cujas caracteristicas ele vai definir. Portanto.e1e

retira uma massa considerâvel de titulos e injeta dinheiroTtJ'

sistema. Como ele niõ busca mais o mercado, abre espaços pa

rü Cl:tros tor.:.s.dorcs de recursos. as taxas de jur05 COmE;;l,1iI ti

baixar- e os bancos. de illediato. te'riam de baixar. Essa ope

~ilçio seria feita COJ1 a conversão da dlvida e com a desdola~

r:ização. Ser:h. um momento importante dentro de uma politicaa

. defi oi r no Congresso ltaci ona1. Ach o mui to di fici 1 - mui to di"

fieil - que se possa fazer isso ao nivel da tecnocrl1.cia. po!.

que as pr:essões são demas iado grandes. os inter:esses em ch,!!.

que são demasiado poderosos.

o SR. DHuTADO FERNANDO SANTANA - Por fim,qual

o ponto de vi s ta de, V. Sa. com ,os .co,mPr:omi ssos as ~, '; i dos pe1o

Ministro Delfim Netto que. nUlla vi.agem praticamente secreta.

foi a Paris interromper as ferias de De Laroisiere. com

ele q'uasc que pessoalmente assumiu o cOlllpromisso de reduzir

a inflação em 84 para 55% e' zerar o deficit publico. V. Sa.

.acha que essas metas p'odem ser cUIIJ.lri das?

ou

si stema

situação

brasileira Ullla dlvida interna que t~multua todo o

este ano a 2.7. Ora. essa dado cor~esponde a uma

• os,. ele sozinho., uma parte. maior: ~Q que todo o r:esto.

mesmo o problema da divida externa. Se o objetivo ê retomar

a normalidade do Pals. retosar o tra.balho. a ocupação. etc ••

isso passa pelo saneamento do sistema financeiro. passa por

restabelecer a ordem no sistema financeiro. e isso exige r,!

~olver o probleMa da dlvida inte.rna. Nio e posslvel formular

nenhuma pollticà sem abordar esse problema. r por isso. por

exemplo, que quando 11 o último documento do Fundo Monetã

rio, a Ca~ta enviada ao Fundo Monet~rio pelo técnico. fiquei

extremame.nte surpreendido,'porque não hâ referência ao pro

blema da dívida interna. Toma-se como um dado de normalidad~'

tão grande quanto todo o déficit operacional. Sobre isso não

se fala. Deve ser maior, porque se fala na Carta do Fundo ME.

netário num déficit total de l~% e. como o déficit operacio-

nal e de 6%, o déficit financeiro ~eve ser. evidentemente.m,!

ior do que o déficit operacional. Ora. face a um problema ~

sa magnitude. pretende-se uma p01itica de ajustamento inter-

no sem resolver 'essa questão, o que confirma a hipótese. de

q,ue o ajustamento que se pretende ê através de uma forte r,!

cessão. porque esse déficit financeiro é um instrumento da

~ecessão, COIlO. eVidentemen'te. ele paralisa 'os investimentos,

por todos os lados. ele reduz o nivel de atividade eco:nõmica.

o nível de ·renda. etc •• e aprofunda.! recessão. r parte de

uma .engrenagem infer~a1. Portanto.' eu diria que. nada.quiçã.

seja tão importante na formação de uma nova pol itica do que

esse problema. Esta ê uma questão sobre a qual jã existe mui

t& expertencia no mundo 'inteiro, porque outros paises entra-

~1I1 em pr:ocesso de forte endividal1tl~nto quase sempre por pr~

blelllas de guerra. EIIl tempo de pa~ chegar a um enaiv~damento

interno da ordem do Brasil hoje em dia. que estâ com uma di

vida qu~' se calcula ate o fiM do an.o vai chegar a vinte tr!

lh"Des de cruzei~os. em tempo de paz e difícil explicar um n!

9Dcio desses~ mas ai está a situação. O que se tem feito em

toda a parte e. simplesmente. eu diria. um pacto social em

tDt:'no dhso. p0t:'que o déficit. na, verdade, e urna quantidade.

'dettítulos. que tem uma parte da popuTação sob~e outra e.po!

tanto~ e preciso que haja um pacto que fi ra um mínimo os dc

t~nto~es desses titu'~s, quando. na verdade. têm títulos que

estão integ~ados no seu capital, de .tt:ab,a,l.ho. capital de gi-

ro. quando são fundos de instituições que não podem viver.

evidentemente. sem essa renda. que foram levadas a isso. Na

verdade. compraram esses títulos porque foi a coisa Mais i.!!.._ .. ~,

teressante, mas em condições normai's podiâll1 investir noutro.

O Fundo de Garantia por Tempo de, Serviço. por exemplo. pode

estar investido ·noutra coisa. IIas no Brasil tudo foi sendo l,!

vado para esse lado. Há al UJII problema deli cado de convenão

d'essa dívida. mas a dívida tem que ser convertida. tem de

set: transformada em outros tltulos de prazo de alllortização

muito maior. cujo serviço deve figurar no orçamento fiscal.'

'E a sociedade q,uem diz: olhe aqui. vamos pagar essa divida

de UrRa forma Klenos danosa para a ret'omada do crescimento ec.!!,

nômico. para iII. vida social. Então. cria-se uma partida. c'bmo

existe em todos os palses do lIlundo. no orçamento publi co. da

divida pública. recursos para a liquidação de titulos da di

vida pub1ica~ determina"'se taMbém a forma de liquidação

de conversão. porque parte da divi da terã de ser converti di: a

lItuito longo prazo. out~a a prazo mais curto. outra COM prê

mio~ e rom possibilidafle de resgate lIlais curto, etc. S;:,) prE,

-blemas sobt:'e os quais há experiênci'as. não há dificuldade Ill!,
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o SR. OEPUTADO DIRCEU CARNEIRO.r Muito obri-

gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Matlitrázzo

Supticy) - Com a palavra o Deputado Nelson do Carmo.

O SR. DEPUTAOO NELSON DO CARHO - Sr. Preside.!!

baixos. juros reais. Tudo isso fi necessãeio discutir, prime!

ramente. dentro das instit;ições qlié nos emprestam a mais b,!!

go prazo e" em segundo lugar, nas instâncias que vão discu

tir mais cedo ou mais tarde a retomada da cooperação in.tern,!

do.xempl0. Nos ültimos quatro anos~ os preços relativos

produtos que exportamos para os pahes do Tercei ro Hundo elll

geral. exceto o petróleo, dec11naram fortemente. Mas isso r,!

presenta dezenas de bilhões de dôlares tranSferidos para os

palses ,:icos, a ·tal ponto que n~ relatório da OCDE, no fim

do ano passado, dizia-se que um-fator positivo· para reduzir

a pressão inflacionãria nos paises ricos foi exatamente

baixa dos produtos exportados pelos pa'fses pobres. Quer di

zer. a miséria dos o'"utros ê dada como uma vitõria deles; r~

duzi u a pressão i nflaci onãri a. Es ta: e a ordem que ai es tã.

Porta.nto, esse problema dos preços relativos teria de ser r!

solvido. Mas só se resolve isso com o poder financeiro. por.

que preço i controle de estoque, intervenção em mercados,etc.

Para isso e preciso UIll poder financeiro. Nunca !ie levou ad,i

'-nte il idéia de um banco para o Terceiro Mundo para finan-

~ea1idade, não se conseguiu nada. Os outros foram proscras"

tinando, esperando divisões, que se debilitassem os paise!ido

Terceiro Mundo, que se desenvolvesseM outras fontes de petrÉ.

1eo, que se reduzisse o consumo de petróleo, depois as impor.

tações, e assim foram reforçando a posição deles ate chegar

i situação atual, em que" na ver:dade, ditam completamente o

que se deve fazer: os .amet:icanos definem a sua balança inter.

na e os outt:0s ,que se adaptem,.. E ,ê .esta .situação. Po~tanto,

seria de grande importância que um país como o Brasil viesse

no futuro a ter Um peso maior nessa mobilização, nessa ativ,!.

çio de forças para mudar o que ai estã, porque essa mudança

vai ocorrer de ullla maneira ou de outra. A crise. que os am!.

ticanos criaram com sua visão localista, privi legi ando a p,2,

lTtica interna, ·estâ al. Valorizaram, por exemplo, o dólar,

como se viu nos ultiMaS dois anos, mas isso reduz a sua capa
. . -

cidade competitiva inte.rnacional". Eles estão com um déficit

êamercial que vai chegar a 50 ou 60 bilhões de dõlares este

ano; segundo,ehs privilegiam o investimento para o estran

geiro, porque o, dõlar vale tanto no exterior que as empl'esas

americanas: vão inves~ir lã fora. Ao privilegiar os . investi

mentos fora das próprias empresas americanas. reduzem a cap~

ddade cOlllpetitiva, os inve!itimentos dentro dos Estados Uni

dos, e a: produtividade da America, nos Estados Unidos, cres

ce menos do que nos outt:0s palses que competem com os Esta-

dos Unidos. Portanto, hã outra crise profunda que se vai

gestando também. Portanto, temos de nOS preparar para uma

grande •.egociaçio, que virã no momento em que os amf!t"lcanos

compreenderem que a ordelll que aie e~tã não pode durar muito

tempo. Mas que tenhamos também o apoio de outros paises. Por.

tanto, creio que esta vai ser uma tarefa dificil e lenta. E

ai ca.be ao Brasil uma responsabilidade grande. porque e fi

nalmente, a Ilaior economia do Terceiro Mundo. Com respeito o

que seria essa nova o~dem.. ti claro que isso levaria mais te,!

po do que infelizmente te'nho aqui, mas eu diria que ela tellt

de se bast'!a~. primei~a"mente. num maior respeito pelo valor

do t~abalho d,o.s pa.íses pobt:es. Po~que. hoje em dia. os prl!:

ços dos produtos dos paises pobres ê deterRlinado pelos par

ses ricos, de acordo com a conveniência deles. Vou dar um ~

UII produto tão fudamental como o petrfleo ,de tanto valúr es

trat;"gico, houve um grande movimento internacional par:t ha

ver u.a mudança dessa regra do jogo e de se criar uma cham!.

da. nova ordem econômica internacional. Durante 10 anos se l,!!

tou, houve conferências, conferências e conferências, e, na

da.r e!õsu: coisas; os paises do Tercei ro Mundo se divi dem,

o dinhei~o do fletrõleo Võ'li ser lnvestido no!i ~anco~ dos püi

5es ricos. seri pelo caminho do controle, do poder finance!

rD. Portanto, é llluito trabalho a realizar. E, com respeito ã

prõp~h nEcessidade de uma expansão regular do come~cio i!!.

ternacional. ê necessãrio ter em conta que isso não se faz

selll transferências financeiras e·sem criação de liqUidez in

te~nacionaL Quando o comercio internacional cresce, e preci

so mais financiamento. E esse financiamento representa cri!,

ção de liqfiidez internacional, e essa c~iação de liqOidez i.12

ter:na.cional. foi usada. hoje em dia elU benef.ício do dõl"at:, po,!.

que o próprio direito de retirada especial do Fundo Moneti

rio foi abandonado, porque os americanos preferem. digamos

assim, que o mundo se apóie no dõlar do que em uma moeda i.!!.

ternacional. Como o germe era o ·di~eito de retirada especi~l,

,0 problema grave a discutir fi a.criação de 1iqOidez i~tern.!.

cional .. E a cria·çio de 'liq-u1dez internacional vai permitir.

estão

mui totuação de juros sempre posi ti vos. então têm de Ser

cional.. Evidentemente. os fluxos de. capitais que se

O SR. OEPOENTE (Celso Furtado) - Sr. Deputalb.

esse dólar falido 'ê, na verdade, o grande instrumento do. PE.

de~ aml!:ricano. E. o Que aqui está: ê que, uma vez que se rom

peu a estrutura de Bretton-Woods, o dõlar se reforçou cons.!.

derâvehnente. porque todo o sistema monetãrio internacional

passou a se basear apenas 'nele. E'1'Y ê o grande instrumento

de poder nos Estados Unidos. não ê fãcil modificar a ordem.

que ai estão A ordem ê uma estrutura de poder que beneficia

a alguns. Depois da ,criação da OPEP,. da elevação dos preços

de petrõleo, quando s-e criou no Terceiro Mundo um bloco pod!

~oso que tinha recursos financet~os e que controlava om blo

co poderoso que ·tinha recursos financeiros e que controlava

te, carissimo Professor, V. Sa. citou agora Bretton Woods,

e e justamente sobre o que eu queria falar. Um jornal do e~

tremo oriente publicou ,uma char.ge, .quealiãs quase todos os

jornais do mundo também reproduzi ram, de uma vaca bem magra,

!i1ntetizando o Terceiro Mundo, comendo empréstimos, e o sis

tema fina.nceiro internacional mamando nas te.tas ·de.ssa v~ca

magra. Esse tal aco~do de B~etton-Woods, que foi impoS"to em

1944 ao mundo pelos Estados Unidos - praticamente imposto 

e que foi ~ompido ma.is ou menos, se não me engano, na época

de Nixon, em 71,72. na qual os Estados Uniifos se comprome

tiam a. ter re!iervaS-Ouro de acordo com a sua emissão e pas-

pa~al isando vão prejudi car profundamente o comêrci o i ntern,!

cional. Sabe-se que ê preciso voltar a um esquema novo. nova

~gra de jogo internacional. O importante i que nõs. brasi-

leiros, estejamo!i nos prep",rando desde jã para exercer uma

certa Hderança rio Terceiro Mundo ne5!ia transição para um

sistellla novo, lIais compat'fvel com a realidade. do mundo de h!?

je do Que o sistema de Bretton toods ou as regras do paH~

do.

Xas. A taxa fixa de juros no passado envolvia,evidentemente,

a possibilidàde de juros negativos, que, aliãs, ê uma coisa

do capitalismo .. Uma das leis do capitalismo ê que os juros

poderiam ser negativos quando os lucros são negativos. Se os

lucros são negativos, como pagã-los. tirar de onde? Si!rnples

transferência? Nio podem ir muito longe. Portanto, essa si-

cimento do comercio llIundial, se não queremos que o comercio

baixe. em decorrência dos juros. Este ê um tema a discutir

dentro de um quadro de uma. negociação global nova., E um País

como o Brasil. eviden~emente, não se deveria endividar senão

a taxa de ju-:os. f.ixas .ou a taxa de juros rea.i s, di gamos, fi.

sou a emitir sem a consequente res,irva ouro, logo, foi ~om

p1do. Então. estamos num sistema financeiro internacional f!.

lido, que e o dõlar. Os Estados Unfdos e o sistema finance.!

t:0 pressionam o Terceiro Mundo com seu dêficit interno e ec'

te~no. com o deficit da sua balança de pagamentos. ,Sabemos

qu:- os Estados Unidos tê. de 3 a 6 bilhões de déficit mensal

no seu e~lIIêrcio co. o exterior .. Paralelamente. também preci

sa de dólares para manter as suas esquadras e as suas bases

milita.~es no lIuRdo inteiro; também emite dõlares para com

prar eRlpresas do Terceiro Mundo. haja visto o que se está f~

zendo aqui no Brasil. Vê-se que esse dólar e um papei fura

do. Pe~guntD il V. Sil.: hilveria viabi li dade de o I tarna raty,

dentro de UII cDnsenço. dentro de u. trabalho conjunto com a

ã ~ea econôai Cf., fõlzer UII traha.l ho parale 1o de bas ti do r. pa ra

que essa o~de..1I dI!: coisas seja lIudada. que um novo sistema fi

nancei,:o internacional venha ã tona, substituindo e,~se dólar

furado. tr;"balho esse na ãrea econômica, com seu traba.lho n!:!:.

. mal jUbto ã COMunidade financeira. e o Itamaraty. dentro dos

bastido~es, com out~o 'trabalho paralelo nesse sentido? Esta

a pe~gunta. E mai.s uma pet:g~nta. pa-:alela ag~egad~' qual a·

sua sugestão. se isso fosse viãvel? O que V. Sa. teria a d!

ze.r a respeito da mudança do sistema .financeiro internacio

nal?

o SR. DEPUTMO DIRCEU CARNEIRO - Ultima ind.-

+";. ni'n nnrfo>lII naO:-=:I1'" rfp 1I11l t""tn rf""tt>t"fIIin:lrfn np,ln nrõnrio c~s

o SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Sr. Deputa~

do. no caso dos contratos passados, e evidentemente que

que se deve buscar. digamos assim, com uma moratória, ê neg~

dar o pagamento futuro, propor aos credores esquema de pag!

mento futuro, e.m função de parâmetros que se. relacibnam com

a pt:õpria capacidade de pagamento!'> externos e com a liquidez

exterior do Pais. Por ~xemplo, com os termoS de intercâmbio,

os Pt:eços ~elativos de importação e expo~tação, com o volume

de exportação •. Em out~a.s palavras. 'te.1I\ de haver ur~ relac1on~

Mento entre a capacidade para pagar e o pagamento. Pode-se

definir um pllgamento total mentI!: desvinculado da capacidade

para pagar no futuro, digamos, da divida passada. Vamos pa

gar por ano o que corresponde ate a 20% das nossas exporta

ções. Este poderia ser um dado. Outro dado e que vamos com~

çar com 5% e o c.rescimento serã em função da elevação, da m!

1hora do nosso sisteMa de intercâmbio, que estão muito bai

xos hoje em dia. assim por diante. Pode-se pensar em vãrios

esquemas. t evidente que tl credores vão lutar contra isso.

Illas terá dI!: se fazer um esquema que dê. que seja viável. que

respeite. que cOllpatibilize o pagamE!n}o da dívida com a si

< tUlçio, a retomada do cres cimento. Com res pei to ao futuro,

devemo!: lutar com os outros paises po Terceiro Mundo para m,!!

dar 1 regra do jogo que ai estão r evidente que os ,juros in

te~n~ci~nais não podem a1cançp; esses limites atuais. Esta ê

U1II.a abe.rração com.pleta .. Vamos imaginar. por ex.emplos que os

juros internacionais cresçam a 15%, em termos redis, e o cE.

mercto Ilundfal cresça 11 2%. Em pouco tempo toda a cilpacida

1Ie 1Ie pagaltento dos palses do mundo terã si do comi da pelos

iU~DS e ,,0 .coJ1ercio mundial parado. Portanto, e aberrativa e!.

!ia situaçio que se criou no passado. Ela não e sustentãvel. Na

realidade, os juros internacionais cobrados intern3cfonalme,!!

gaçâo: é possivel, em função dos empréstimos tomados neste

mercado especial do éurodõh.r. a juros com taxas variã.veis,

estabelecer urna paridade COm algum componente deexport~ção

especificnente, vamos dizer assim, mais raro, mais nobre,e!

tabe1ecer tillllbem preços variãyeis no sentido de buscar uma

compc:nsi!.ção desse ne.gõcio de juros variãveis que se tomam no

lIercldo exterior? r. possivel que se encontre dentro dos paI

Sl!::S 11gUIR COMponente de exportação que tenha essa possibili

dade, esse poder de preço de barganha no caso especifico do

Brasil?

rações de troca com vãrios palses. Isso se está ampliando

e e um horizont~ cujo parecer ... Mui tos pensam que a troca e
uma coisa irracional. Não. i\ troca, hoje em dia. e altamen

te sofisticada. e feita pelos bancos, com agentes especiali

zados. altamente SOfisti.fada. Não e troca de mercadoria por

mercado~ia, ê troca de 'PillS por pars. Hayerã de se: ter um

saldo naquele pais e com aquele saldo, positivo ou negativo,

se abre uma linha de cri!dito e se forçaI o Olquartner ll
, o o,!!

tro, a usar aquela linha de credito. Portanto. ê uma manei

ra de esthmlar o comercio bilateral, e evidente, mas também

é úma ma.neira de encontrar espaço para crescer no comercio.

. O 8)'asi1· jã negociou com vãrios paises e estã presentemente

negociando coa outros, ai' hi IJIlI espaço a cobrir. A minha op!

nfio ê a de que tudo deveria ser feito para que o ni'vel de

importações e!isenciais não ficasse na dependência de reser

vas negativas. isto e, de linhas de credito, porque a linha

de c~êdito que tenha de usar com saldos negativos lã fora fi

uma reserva negativa. MeSIlO como no acordo de pagamentos CO!!!

pensatõrios ou de acordo bilateral .. O objetivo seria, no co,!

rer de 1 ano. coloc!.r o Pals numa posição em que possa sal

dar as suas importações essencial!'>, pagas ã .vista, ~om suas

exportações cobradas ã vista. Este seria o o"bjetivo. Ao lado

disso havel·ia todo um.espaço a conquistar de ampliação de n!.

gôcios, de comercio com pai~es no bilateralismo. f:. final-,

mente. como eu Q.xpliquei antes. tamb~m at~av'ês di' ... fi nlIRei a

tlento internacionais. que são contornados na medida em que

se dirigem ao credor, ao que compra ou ao que vende ao Bra

sil. observei isso com muita freqUência na Europa. O objeti

vo sl!:rh tirar o Pais da posição de reserva negativa. Por

que? Porque eu t.enho um acordo bilateral, amanhã ele não fu.!!.

dona e eu fico novamente nessa situação do desespero em que

vive hoje o Brasil. O objetivo e resgatar o Pais dessa si

tuação ..
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uma vez que se regulamente isso. absorver es!õi!l. dívida passa-

o SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - A .realidade

ê que os maiores inimigos do Terceiro Mundo ai ndá estão no

Terceiro Mundo. Esta e a dificuldade. Mas e evidente que jã

existe virtualmente recurso de podet:. Essa virtua1idade pa\a

passa~ ã ação ê ta~efa de mais de ullla geração.

O SR. DEPUTADO NELSON 00 CARMO - Professor,

Mundo, que tem uma dívida de seiscentos e cinq"uenta bilhões,

se não pagar, muda tudo. Nós e que temos o poder e não sabe

IllOS disso, não ê, Professor?

O SR. DEPOENTE (Celso Furtildo) - maior paTs

do Tercl:tiro ',~undo é o roosso, do po~to de vista econf"mico,

e olhe quem nos governa!

O SR. DEPUTADO NELSON DO CARMO - São os gove!

nos do Terceiro Hundo que aparecem lã fora, não os povos do

Tercei 1'0' Mundo ~

. .
da. absorver uma parte dessa divi~.a,\que vai ser, socializada,

em escala internacional, através d~ um recurso que pertence

i humanidade e que hoje em dia e apropriado pelos americana;,:

Qualquer emissão de papel moeda.. qualquer criação de 1iqUi

dez significa uma primeira apropriação de recursos e essa e
que ê hoje eM dia fe'ita em beneficio daqueles que têm emissão

internacional. Portanto, este e o problema. Se se avança por

esse: lado de criação de 1iqtJidez regulamentada, ê preciso e!!

tão regulamentar o sistema bancãrio internacional, e o sist!.

ma bancaria internacional significa voltar, de alguma manei

u, ã idéia que já se discutiu no passado mui to e que estã

na prõ:"rh discussão 1e Bretton· Hoods, no proj~to ehbcri!.do

nacional.ti estreitamente ligado ã questão da segurança

Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

(Leitura do expediente)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Ouviremos, hoje, o depoimento do Professor Carlos Francisco

Teodoro Machado Ribeiro de Lessa •••

bre como o Conselho de Segurança Nacional acompanhou todo o

processo de endividamento externo do Brasil, que, sem diivi"

da nenhuma, coloca em risco frontalnente, nossa soberania.

Por isto, requeiro a V.Exa. que convoque também, com data a

ser aprazada dentro das oportunidades que esta CPI oferece,

o Sr. Secretãrio do Conselho De Segurança Nacional, Gal. D~

n110 Venturini, principalmente para explicar como o Conse

lho de Segurança Nacional vê os conceitos de reserva negati

va, que estã adotando agora o Governo brasileir'b.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)~

proposta de V.Exa. serã devidamente considerada. Logo que

o Deputado Alencar Furtaáo retorne de viagem, iremos discu

tir a data. Naturalmente teremos que examinar, de um lado,o

programa jã estabelecido por nossa CP} .e,! de outro lado. o

momento oportuno para tal convocação ~ Concordo inteiramente

c~m Y.Exa. e - que e da maior necessidade a convocação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

As providencias estão sendo tiOmadas e, logo que cheguem ã

Comissão as cópias, faremos a distribuição a V.E:.:.as.

p ,SR. DEPUTADO JOsE" FOGAÇA ~ Por outro lado,

Sr. Presidente, temos, nesta Comissão, ouvido depoentes os

mais ilustres e os mais bem informados. Hoje, está aqui um

dos mais notiveis economistas do Pa1s, o Dr. Carlos Lessa.

Mas. no curso dos trabalhos desta: Comissão Parlamentar de

Inquérito - e não faltei a nenhuma reunião - tenho observa

do que a questão da dlvida externa, peTa-'forma irresponsã 

'Vel como tem sido tratada, e, absolutamente, uma questão de

segurança nacional. O Xlepoimento ontem feito pelo economi,!

ta celso Furtado veio acentuar essa questão e reforçar esse

sentimento, assim 'Como aumentar a nossa convicção de que o

tratamento não soberano dado ã questão da divida externa e,!

TCJ:1 a p:ah'Jra '/.:::X3.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA 7 Pela ordem, Sr.

O SR. DEPUTADO Jo5r FOGAÇA - Sr. Presidente

tenho informação de qúe a Comissão recebeu alguns documen 

tos, os quais eu gostaria que V.Exa. mandasse reproduzir.p!

ra distribuição, se posslve1, aos membros da Comissão.

Por isso e por uma serie de decisões tomadas' pelo ,'Governo

brasileiro, todas elas atingindo a nossa soberania e os mi~

nimos conceitos de segurança nacional, volto a requerer

'1.Exa. a convocação do Secretãrio~Geral do conselho de Seg.!!

rança Nacional, General Danilo Venturini, para que, em ses

são públ ica, reservada ou ainda, numa terceira hipótese, s!!

creta, se assim' entender S.Exa., informe a esta Comissão s~preocupou em prod.!l.houve foi uma po1iti ca errada, que não

zir alimentos. Hoje em dia, em Estados do Nordeste, metade

do que comem vem de fora. Não houve preocupação em criar e~

pregos. Na verdade, criou-se um sistema. industrial que gera

o ICM, ê verdade, que através dt;sse ICM reforça-se a estrutl!,

ra burocrãtica, cria-se certos serviços. Hã um Nordeste que

cresceu~ agravando seus' problemas fundamentais, que eram
.. I

da vuln~rabilidade às secas, o da insuficiência da produção

de alimentos e da desocupação crõni~a generalizada. Portan

tQ, creio que tudo isto e muito evidente. ~las que não se isE.,

lc o Kor.deste do Brasil e não se isole a SUDENE do Govel"no.

Hão culparei os que ficaralll na SUDENE depois de,'mim, porque

jI, verdade e que a SUDENE não poderia ser diferente do que

era o resto do Governo, nem o Hordeste poderi li ser diferen-

pliando a fronteira do Hordeste, em zonas umidas,criando uma

agricultúna efetivamente adaptAda ã zona semi-ãrida. Este e
um objetivo. O segundo eixo era a criação de empregos, por

que não há desenvolvimento sem criação de emprego. Discutir

se vem primeiro a indústria ou a agricultura ê um problema

diferente, porque vemos em cada caso concreto qual é o raci.Q

na1 ••'·)5 o que Ê essEnciu1 numi:' regii!o pobre é' criar empr!:.

gos. Rio existe desenvolvimento em' região pobre sem passa" p!.

la crhção de empregos. Portanto, se a i ndüstria criü.' empr!

gos~ bem, se não cria não serve. Apenas num caso muito espe

cial~ para completar uma estrutura industrial, se poderã peE.

sar nisto. Infelizmente, o Nordeste seguiu li po1itica geral

do País. A SUDENE, em si, não existe, e parte de um Governo,

po~tanto o que ela faz reflete a orientação do Governo, tan

to mais que foi transformada numa repartição pública como 0E.

tra qua1quet:, com 1nstt:uções dadas .de cimi1 para baixo, sem

me referir, como disse o Presidente, ã perda de incantivos.

Mas não e isto. Eu diria, por exemplo, que se põs muito di

nheiro no Nordes·te, e o Nordeste cresceu. As taxas de' cresci

menta 'foram relativamente altas, ate período recente. O que

do pe la aula.

esclarecimento, Professor.

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Perdoe-me,

Deputado, mas pa~a. falar sobre a SUDENE necessitaria rea1me.!!,

te de mais tempo.

O SR. DEPUTADO NELSON DO CARMO - Quero um

te do .resto do Crasil.

O SR. DEPUTADO NELSON DO CARHO - Muito obrig.e.

O SR. DEPOENTE (Celso Furtado) - Para dar um

.esclarecimento, eu diria que a criação da SUDENE teve como

objetivo modificar profundamente a po1ftica do Governo no

Hordeste, desdobrando-se em dois eixos: um era o da produção

de alimentos. COIIIO diziam desde o começo, não existe desen

volvimento sem produção de' al,imentos. Dizia-se textualmente:

se o Ho,:deste tiver de importar alimentos do Sul, nunca pod!:.

rã \ealmente desenvo.1ver-se. Sobre ,a produção de alimentos,

d.izia-se: tanto Modificando o uso d'as terras úmidas como am-fi nancei ropor Keynes, que e ter um sistema internacional

que tenha a inidativa e não seja reativo. O sistema de Brej,

ton-Woods e reativo, como Ulll corpo de bombeiros: aquele país

a li estã COIQ· difi cul dades de divers os pagunentos de curto

p~azo, chega então o Fundo e di uma ajudazinha, consegue ~

YAnçar. O problema tinha de ser UI1 sistema com iniciativa,cE.,

no '"olfoi, por exemplo, a União Europeia de Pagamentos, isto

e, os países todos se 'reunell!l, ab~eJll contas de credito recT

p~oco e eles sacam sob~e essas cont.as. E um 'país, por exem

plo, que não importa e punido porque não importou. Outros

estão devendo a ele. Hinguempode criar credito assim contra

o comercio internacional. Então, ele e punido com taxas de

juros baixíslsimas, COIll congelnento de excedentes. Se ele se

endividil, também ê punido, l1as o sistema est'ã baseado na pr~

prh expansão das relações 1 nternacionais e na regulamenta

ç,ão da criação de liqOi"dez e no controle do co.portamento,

de um lado e de outro. Por exemplo,'a moeda mais forte tem

de ser punida tanto quanto 'aquele país que tem um deficit no

balanço de pagamentos. Essas idéias se debatem, hâ muita ge,!!

te estudando muita côisa por aí' a fQra, mas tudo se resume,

finalmente, eR! !õaber,quem tem poder para modificar qua.lqlllH·

regra do jogo. E, fioje em dia, se poder •.•

O SR. DEPUTADO NELSON DO CARlm - O Tercei ro

teMOS uma Capi tal, somente uma a que estou a par, João Pes

soa, em que 60% das suas indústtoias i nsta1adas com os recur

sos do FIHOR e SUDENE estão fechadas; mais 20% estão em si

tuação de extrenla penúria. Hão estou a par das estatísticas

das outras capitais. A titulo de esclarecimento, quando foi

implantada a SUDEtlE - se não me engano creio que foi na ges

tão de Y. Sa. quando Ministro - se todos os sel,ls recursos da

SUDENE fossem aplicados na fOflJlação déKibutzim, ou, como

queiram, comunas chinesas adaptadas às n·ossas condições poli

ticas, fixando o homeM ã terra ~om .poços artesianos,ho~e 2

que1es trinta .i1hões de brasileiros não estariam consumin

do, gerando o mercado interno. sem dívida interna e talvez 2

tê externa. LClibro-me MUitO belll de que naquela época corriam

comissões de trinta a quarenta por cento, a empresa do Sul,

pa~a fAzer aplicações no Nordeste. Havia um retorno de 30 a

40 por centD~ ErA UI1 absurdo. Houve um direcionamento, tal

vez e~~ado, na irea da SUDENE eRl dar preferencia ã "área in

C:ustrh3. quando terlallios de d·,. uma sustenta ...:o agrlcolb.,

de vez que o .ator parque industrial da Alllérica Latina, o do

Estado de São Paulo, f~i feito em função de uma agricultura

fo\te, que, e)(igia uma industria forte. Mesmo nos EstaC:-os Uni

dos uma ag~icultura forte, nos idos de mil e oitocentos

pouco, exigiu depois um parque industrial forte. Não seria

este o caminho, jã naquela 'época, a ser implantado no Norde~,

te?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Srs. Deputados, Prof. Celso Furtado, Srs. representantes da

irnprensa~ amanhã, às 9,30 horas, ainda sem local definido,vi

rã prestar depoimento nesta Comissão o economista Carlos Le~

sa. Peço aos membros da Comissão que compareçam exatamente

ãs9,30. patoa que possamos começar nossos trabalhos na hora

exata. Agradeço a todos e até amanhã.

13' REUNIÃO, REALIZADA EM 29-9-83

Depoente: Professor Carlos Lessa
Economista

~ SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Havendo numero legal, declaro ab,!!rtos os trabalhos desta r!,

união da COJl.issão Parlamentar di! Inquérito destinada a ave

riguar a dlvida brasileira e o Acor"d~,.. F.MI/Brasi1. Ouviremos

hoje, o depoimento do Professor Carlos Francisco Teodoro M~

chado Ribeiro de Lessa. Antes, o Sr. Secretãrio procederá ã

leitura da ata da reunião anterior.

(E lida e aprovada, sem restrições, a ata da

reunião anterior).

O SR. PRESIDENTE (Oeputadu Fernandu Santana)-

Peço a Sra. Secretãria que proceda ã leitura do expediente.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY P!!.

deria V.Exa. informar quais as pessoas que virão aqui, na

seMana que vem, para nosso .r--lanejament01

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

A Sra. Secretãr~a providenciará' a entrega a V.Exa., ,Deputa

do Eduardo Suplicy, de uma relação completa de todas as CO!!

vocações e dos respectivos dias. Como pode ver V.Exa., atê

o dia vinte sete de outubro jã temos uma programação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - No

dia 4 de outubro próximo, ouviremos o Sr. H'êl io Fernandes.

Na semana que vem, parece-me que dia cinco de outrubro, vi

ria depor o Sr. Jose Carlos Madeira Serrano.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernanclo Salit~"a)~

Dia cinco de outubro, o Sr. Carlos Madeira Serra~o.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- JU!

tamente-, Sr. Presidente. Julgo importante que o Presidente

da Comissão ainda hoje solicite ao Sr. Jose Carlos Madeira

Serrano ou i Presidência do Banco Central providências no

sentido de termos, ate amanhã, os documentos solicitados ao

Banco Central. Isto, para que tenhamos, pelo me~o.s no in, 

. cio da semana,.o.portunidáde de examinar os documentos, a

fim de melhor o questionarmos a respeito de todos os dados,

porque de Dutra forma estará parcialmente prejudicada sua

vinda. Seria me1har se.pudêssemo$ ter esses dados jã na' se

gunda-fei ra, cedo.



182 Terça·feira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Setembro de 1985

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAlZO SUPLICY -Sr.

gu'e,rra. e outt'o'. '0 processo de endividallento brasileiro. Os

o SR. PRESIDENTE (Depu}:ado- Fernando Santana)

Esta Presidência concorda inteiramente com a proposta do D!.

.putado Eduardo Hatarazzo Suplicy. reiterando o pedido. em

carãter de quase exigência. E vou alem: se não tivermos os

dados até quarenta e oito horas antes da convocação, no dia

5, do Sr. Serrano, seria interessante que esta Comissão ex!.

minasse a conveniência de ele aqui vir ou nio. Caso os doc!!.

que deveria até Mudar a data da presença. aqui, do Sr. Se e

'rano, porque. evidentemente. não po?eremos questionã-l~ com

segural1ça sem esses dados. jã sollci.tado·s ao Banco Central.

O Sr. Deputado Alencar Furtado jã reiterou o pedido, por 0

ncio. e hoje mesmo var.1')S fazê-lo, mais uma vez, através de

novo telex. CasO essa documentação não nos chegue em tempo

hábil. seria o caso de esta Comissão examinar a conveniên

ch de· transferir o depoimento do Sr. Hadeirjl Serrano j.:ora

outra dita, até estar arllada de todos os dados necessários

i inquirição.

cados dos demais países centrais e na chamada economia peri

férica mundial. Em resposta a esse padrão de expansão das

grandes elllpresas americanas, as empresas europeias e as em

presas j:l.ponesas adotara e respo.:lcm ao dasafio segundo

~eslllo padrão. O que s~ verifica e um fenômeno de transnaci.Q.

nalização. pelo qual cada um dos mercados compete às empre

sas lider.es das diversas economias centrais do mundo. E es

se paradigma. de certa lI\aneira. se espalha por todo o mun

do. Agora. curiosa.ente. esse paradigma coloca a economia !..

mericana em posição dif'icil. po~que ela. tendo saído da Se

gunda Guerra Mundial com suas bases industriais jntactas e

modernizadas. curiosamente vai perdendo cOJllpetívidade indu.!.

trial às novas estruturas industriais que se plaSMam eM al

gumls das econoaias reconstituidas do põs-guerra. São cçJnh!,

cidos o a$censo da econollÍi japonesa, o ascenso da economia

ale.i, o Jlilagre italiano, que são a expressão de coa0, a

proveitando as brechas tecnológicas ~! uma indústria muito

p.esadil. CQflO era I. indústria americana. outras econolWias !iI,!.

ohm alior competitividade no comércio internacional. Estou

challllndo atenção para isso porque esse e um elemento absol!!.

tilllente fundamental para entender que. na fratura entre

hegemonia alllericana. como nição.·'e a forma de cresci.ento i!!,

dustrial internacionaliz.ado. os Estados Unidos perderam po

der de COMpetição. Por que recupero esse dado 1 Recupero e~

se dado para chamar a,tenção para o fato de que desde o ini

cio dos anos 60 o balanço de pagamen"tos norte-alUericano

sistematicamente deficitirio. t: deficitãrio por uflla perda de

cOlllpetitividade de suas exportações.· e deficitãrio por Ullla

aa~or competitividade de produções de outras economias in

dustrializadas -c,olllpetindo no mercado interno americano e é

deficitãrio pelo fato de qUe, sendo potência hege.õnica,tem

que ar..Lr co. todas a::; despesas que ell:anllr.! dessa hegemonia,

aquelas que cor respondem ao papel de gua rdião de uma deter

.inada. organização econômica e politica internaciona T.A ve!.

dade e que a perda de cOJlpetitividade industrial americana

e o papel oráena'dor da econolllia norte-americana fazell1

que sistematicamente o balanço de pagamentos americano se

apresente desequilibrado, deficitãr'io, o que significa UMa

continua injeção de dõlares extra-Estados Uni doSo. A econom!

a norte-americ~na expande violentamente a Massa de dõlares

ou titulos denominados em dõlares. ~ltUlos de emissão e de

responsabilidade do Tesouro alllericano. nUlRa circullção .!!,

~ da economia norte-americana. Repare:m bea, para uma

economia dominante. isso duranu- u~ certo periodo -de teap.o

não e problema. porque. sendo a econpmi~_'que controla o pl.

.drão Monetãrio int~rnacional, tendo iJ:direito de ellitir

Iloeda internacional. a economia norte-americana podia cum

prir suas funções ordenadoras. podia ter baixa competitivi

dade e acumular deficits sem ser colocada contra a parede.

enquanto o sistema mundial absorvesse sem restrições as

crescentes massas de dõlares que e·ralll jogados extramuros da

economia norte-americna. Quais as consequências desse movi

Mento 1 Vejamos b'elll.. a primeira consequência ê a aparição

do challado sistema bancãrio internacional. Parte dessa gran

de massa de dõ1,ares que se põe fora ~a economia norte-amerl

can~ é captada por outras economias nacionais. que vão ve!l.

do .suas respectivas moedas fortalecidas em relação ã econo

l1ia norte-americana. Porem uma parte MUitO expressiva des

ses dolares nio e captado por nenhuIJI outro sisteMa nacio

nal. E:~a:, fica numa espécie de espaço intersticial entre as

nações, um espaço que não ê regulldo por nenhuma autoridade

Iaonetãria nacional e se constitui. nesse intersticio, o que

hoje se denOllina EuroMercado. Mercado de Euromoedas ou sis

teMa bancãriõ internacional. O sistema bancãrio internacio

nl.l e oper.ado por filiais de bancos das ~conomias li.deres.

Na verdade. os bancos d~ maior ,exp~essão nesse sisteMa ban

cirio sÃo fi lia i s dos gra ndes ba ncçs aMeri ca nos. PorêJll o d!,

do. inportilnte ê que. ao contrário de suas Matrizes, que são

reguladas pelos bancos centrais, os. bancos que operam nes

se .ercl.do intersticial não são reguhdos por ne~hu",a auto

ridilde lIl'Ionetiria. ~ COMO se const.ftuisse nesse interst;cio

um sisteMa financeiro e Monetãrio que escapa ao contr0.1e ó:5

EstAdos nacionais •. Segundo ponto: 'esta ,.a.ida de si dó dõ

lar. esta criação de um Mercado financeiro de dõlar - fora

dos Estados Unidos e fora do controle direto da politica e

conômica alllericana - vai minando o próprio dólar como moeda

crise estrutural. de natureza secular, que coloca em ques -

dois movimentos guardam compleXa!> relações. que devem ser

desveladas, para que haja a meu julzo. a perfeita delimita

ção da profundidade que o tema encerra. Creio ser.. consensu

I! que a econom~a mundial estã vivendo, nos ano:; ao. a ex

plicitação de uma crise que tem dist1~tas dimensões. Uma di

mensão e a crise do comercio internacional, cujo indicador

Illais claro ê o lento crescimento#desse comercio e a multi 

plicação de p'rocedimentos de parcialit.ação do mesmo comer

cio. multiplicação de barreiras protec;'o-nistas, a adoçio.

por parte de um número crescente de parceiros do comercio iI!.

.ternacional. de titicas defensivas. Uma crise ,financeira,

cuja expressão mais dramitica ê dada pelo altissimo patamar

da taxa de juros. pela persistência da inflaçãO' mundial

pelas diffculdades de refinanciamento vividas por todos os

integrantes dos challlados sisteMas f;inanceiros ':. internacio

nais: palses deve.dores. bancos e instituições do mercado in

ternacional. E Uma crise nio tãp facilJllente perceptlvel~mas

.quell que estã no fundo, do qUIl 1.5 outrAS nada .ais sio

que ·manifestações: uaa crise de padrão produtivo. UlU crise

~ue corresponde. a n'ivel do 1lI0vimento de expansão' da eco no

aia mundial. ã exaustão de um padrão de industrializaçãoqJe

se plasmou em fins do seculo passado. Como ideia de padrão

de indUstrial ilação não é muito conhecida, e conveniente e,!

plicitã-la. Todos sabem que os historiadores classificain a

autação econômica verificada apõs as Querras napoleônicas.:2

"Primeira Revolução Industrial". Essa "Primeira Revolução I,!!

~ustrial" dispôs de certa base técnica produtiva Material,

onde se incluía a maquina a vapor. o carvão e. co.o paradi.a

lia de organização industrial. a indüstria têxtil e O· tear.

Esta base têcnica produtiva presidiu a expansão industrial

do século XIX. assistiu ~ ~egemonia da economia tnglesa co

110 põlo de organização do comercio e das finanças internaci

onais e foi regulada por UJll siste.a· monetãrio conhecido por

pldrão outo. Este conjunto de regras e esSl f oriU de expan

dir entrara. em crise no "ultimo quartel do seculo passado.e

da grande crise do final do ano .passado emerge aquilo que

os historiadores denOMinaM a "Segund!.Revoluçâo lndustrial~

perlodo em que a mãquina a vapor e sulÍstituida pelo motor ã

explosão: em que o carvão ê substituido pela eletricidade e

por derillados de petrõleo; em que o paradigma industrial Mo

e mais a indústria têxtil nem o tear. mas. sim a linha de

montagelll de bens de consumo duráveis. O automõvel e a metal

-mecinica passam a ser os segmentos centra is desse novo pa

drão industrial: t: este padrão industrial que esti em cri 

se. e. em sua crise. anãloga ã crise do prímeiro padrão in

dustrial. traz consigo também uma perda de hegemonia do ce.!!,

tro que orga niza a economia mundia'. que é a economia nort!t

aIllericana. e também a disrupção do padrão monetãrio e das

regras financeiras internacionais. Da mesma maneira que

padrã~ oUro foi sepultado na crise do primeiro padrão. o p!.

drão dólar apresenta claras indicações de sua superação no

bojo d.essa crise. Estou querendo chamar a atenção da CO':"lis

são para o fato de que a crise mundial dos anos ao ê uma

tio todas as forlllas bãsicas sob as quais se organiza a eco

nomia .undial. Todas elas estão tendendo a obsolescência.

sem que tenha sido plas,Mado um novo padrão. t: norlJ!almente

corolário de uma crise de padrão a abertura de uraa quadra

de forte instabil idade de crise geo-pol'itica. de crise de
. .

hegemonia, elft última instância, que se expressa. no concre-

to. na aparição de conflitos localizados. não mais regula 

dos pe1l.s potências hegelRônicas. E se necessitãssemos de um

exe.plo para ilustrar a V.Exas. ]SSO, bastaria recordar-nos

do fantástico episõdio conhecidO. por Guerra das Malvinas-ou

da tragédia 1 ibanesa que acont~ce ago~a;'As ra;zes dessa'

crise mundial estão no illlediato põs-~uerra. em que se cris

ta liza, de maneira inequ;voca. a hegell10nia da economia nor

te-americana, com UM determinado padrão industrial, com um

deterMinado padrão de organizaçio financeira. c~m ua deter

minado conjunto de regras monetãrias. E esse padrão a.eric!.

no. de certa Ilaneira, impôs uma sorte de estilo de industri

;tlização a nivel lIundial. Concretamente, como a economia 11
der, os Estados Unidos presidem. el!' fins dos anos 40· e de

[laneira acentuada nos anos 50. um m~vimento que os autores

internacionais denominam IIInternacionalização da Economia".

plaslllando-se subsistemas e filiais' que se instalam nos mer-

põs-

entende

di atual crise mundial. buscando as sUas origens no

mentos nio nos ~h,eguem a tempo. esta Presidência

.planejamento da Comissão. são esses os tres nomes que venho

propor- Armando Ãlvaro Leal. Assis Paim Cunha e Jose Flávio

pecora. Secretãrio-G~ral do Ministerio do Planejamento.

O SR. PRESIDEHTE (Deputado Fernando Santana)

Ea discussão a p'roposta do Deputado Eduardo Matarazzo Supli

cy. Como ninguem se manifesta, declaro encerrada a discus 

são. Em votação. Os que estiveram de acordo permaneçam como

estão. Aprovada. Quando pretendia ler alguns dados do curri

cu10 d!'nosso dep'oentc hOje, tive que atender às questões de:

ordem formuladas. inicialmente. pelo Deputado Jose Fogaça e

e. seguida. pelo Deputado Eduardo Hatarazzo Suplicy. O Pro

fessor Carlos Lessa, como todos sabem, e economista e grad!!.

ado pela Univ'ersidade Nacional do Rio de Janeiro, atual tlU.

f.R.J. ! professor titular de Economia Brasileira da Univer.

sidade Federal do Rio de Janeiro e 'professor titular de Po

titica Econômica da UNICAMP - Universidade de Campinas - de

São, Paulo. O P~ofessor Lessa não quis dar outros dados, po!.

que. tallbeJl'1, como o Professor Celso furtado. não gosta mui

to de expor suas qualidades. Antes de dar a pillavra 110 depp

ente, convido o ilustre depoente_ a prestar o comproMisso r!.

gimenta 1. COM todos os prese:ntes de pé.

O SR. DEPOENTE (Carlos Lessa) - Proaeto. sob

paTa.vra de honra e sob as penas da lei. dher a verdade do

quê souber e lU for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

COIll a palavra o Professor Carlos Lessa. para sua exposição.

O SR. DEPOENTE (Carlos Lessa) -Sr.Presidente.

.eu dtpoime:nto é Ula depoimento de professor' 'universitãrio

que ja.ís gozou da intimidade na gestão da poHtica econõmi

Cl. E de quem lê. pelo que i divulgado. às vezes. nas entr!,

linhAS e eventualMente beneficiado por alguma informação que

a iAlprensa não regfstra. Entendo. porea, quando recebi es

sa convocação, qu~ o propõsito central seria D'lenos entrar

em detalhes e mais bem ajudar. com a reflexão, a enfrentar

alguns dos probl,emas conceituais da questão da divida exter.

nill, qUe não representam um enfoque acadêmico. mas que creio

dão os vprdadeiros con~~r!1os da qLl~st~O. tal como c(ll(lcaàa

no presente. Para isso creio que 'ê neceSsário fazer uma i n

trojeção e estudar dois movimentos. O prill1l<!iro e a evolução

Presidente. taMbém proporia a convocillção~ para apreciação d1

proposta pela Comissão. dos Srs. Assis Paim Cunha e .Armando

X1varo Leal. Pode:' parecer que não esteja relacionada com a

'divida externa. mas. na verdade. oSr. Assis Paim.Cunha obt~

'Vl!!: facilidades,das autoridades rnonetãriasj para adquirir a

Corretora LaureaRo, por exemplo. fo,i,;.lhe assegurado um em

prestimo em operações. em 1963. no ,valor de quatorze mi

lhões de dólares. Como esta COrlissão estE examinando a nat!!.

reza das operações de end1vidalle~to externo e corno esse ca

so precisa de um eXuu~ aprofundado. nas.-suas diversas rami

ficações. pelo Congresso Nacional, acredito que esta CP! e!.

tlrh hoje com os instrumentos adequados. inclusive porque

ji levlntou questões re1acionadas-l para a inquirição que til!,

rece o caso. E tambéM. se ainda não constar. gostaria de r!,

lacionar o nOll'le do Sr. José Flãvio Pecara. Secr~tãrfo-Geral

do Ministerio do Planejamento. Obviamente. de acordo com o
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nas refo~mi!s do inic;io lã do periodo 54/66. como ú iiOVü a

gente financeiro organizador do futuro mercado de capitais.

no Brasil, foram reduzidos objetivamente ã cômoda posição

de repassa dores de empréstimos contratados no exterior aos

tomadores internos. ganhando, por suposto, 'vantagens signi-

ta beleceu a segui nte dicotomia: uma economia i ntrospecti va

do ponto de vista ·comercial passou a ser extrovertida do

'ponto de vista financeiro - ou seja; a kconomia brasileira.

se àbriu ã circulação finance-ira internacional numa exten

são- muito maior do que ela estã integrada ao comércio inte!,

nacionàl. E isso aumentava a possibilidade de que, frente 'a

ul\a crise internacional. a economia brasileira fosse viole.!!.

tamente fragilizada pela dimensão financeira da crise.! a

chaMar a at~nção para o fato de qué,' nas reformas Campos. a

sua proposta internaciona1izante jogou contra a ~ua propo~

ta de organiza,~ão de um sistema financeiro de corte clãssi

co e convencional. A primeira opção ,,!atou a segunda. E

que saiu disso foi uma caricatura d·e mercado de capitais,que

não cumpre as funções de mercado de capitais, Mas que con

tem um alto potencial de multiplicar operações especulati

vas. Esta a prim~ira consequência. Segunda consequência :cri

a-se, dã-se in1cio no Brasil a um desáiiJ-:~'te estrutural da

maior gravidade. A inserção brasileira no comercio interna

cional ê muito reduzida, a participação brasileira no come!,

,cio internacional, medida como somatório de exportações

importações sobre os fluxos de comercio glo·bal no mundo,

inferior a 21:. Entretanto. essa articulação entre o sistema

financeiro domestico e o sistema bancãrio internacional es-

ros reduzidas e declinantes. Enquanto isso, o sistema fina!!.

ceiro domestico não tinha condiç~es para oferecer emprêsti

.05 a prazos tão longos. Assim. houve uma busca dessas pos

s1 bi 1idades de endivi damento em moeda .. ~sj.ra ngei ra como uma

.alternativa de financiamento da expa"'nsão da produção geral

da economia, não para importar coisas. mas para uma estrut.!:!.

ra de financiamento mais cômoda e confortável para as empr~

sas; e para os bancos, a oportunidade de ganpar, atraves de

operações e contratações nQ/atacado no mercado de Euromoe ~

das e seu repasse no varejo interno. Agora, vejam bem. dal

seguem~se algumas consequênci~s fundamentais. Primeira de~

las: esta interarticu1ação entre o circuito financeiro do~

mestico e o sistema ·bancãrio internacional frustra uma das

intenções das reformas pós-64. que era constituir um verda

deiro mercado de capitais. Porque, na verdade. tendo criado

esta interarticulação externa. não g·erou condições para que

se desenvolvess.e um mercado .de cap.itais de longo prazo in ~

90, necessitavam de cruzeiros. Qual o mecanismo então?

chegada dos dõlares, eles eram v.endidos ao sistema bancário

e central i zados no Banco Centra'l·. Esta operação de compra

de dõla res correspondia a quê? A uma.. gra-nde emissão de cru

zeiros internamente. Para que não houvesse uma fantástica

expansão da ba.se monetária, as nossas autoridades monetãr!

as começaram a emitir Letras do Tesouro Nacional para cap-

segunda consequencia terrivel do qu~.ocorreu ate 1973.

terceira consequência ê que. como um subproduto da divida

externa. nasce a diVida publica interna como bola de neve.

Como se deu esse nascimento da divida piíblica interna. como

fenômeno inquietante? Vejam que os tomadores de empresti 

mos de moeda estrangeira. os que as buscavam através· da Lei

4.131 e das Operações 63. buscavam-nas fundamentalmente pa~

ra suportar suas operações. crediticias internas" não busca

vam esses recursos com o propósito d~ bancar importações .L!!.

tar o excesso de dinheiro, cruzeiro que surgia pela avalan

cha de entrada de dõlares. O ct'escimento das reservas inte!,

nacionais brasileiras correspondia ao movimento de expansão

de uma divida públ ica. Eu pediria ã Comissão que tivesse

presente que a dIvida publica brasi.~eira, ao contrãrio do

que se afirma com a maior impunidade, não tem origem fis-

cal. Ou seja, não estamos hoje com uma divida pública giga.!!

tesca, porque o setor público tivesse gasto em pagamentos

do seu pessoal, outros gastos de custeio, transferências ou

investimentos públicos mais do que a sua arrecadação. Não.

Sistellaticamente a arrecadação foi, ao longo dos anos 70.

superior a esses gastos fiscais. Entretanto. a d'lvida piibli

ca brasileira cresceu violentamente. e cresceu não por ra

zões fiscais. mas por °razões financeiras. Ela nasce como

uma contrap~rtida, como uma antimatêria, como um reflexo da

operação de endividamento externo. Ao· endividamento externo

do MlIlilagre" corresponde o nascimento da dlvida pub1 ica in~

terna. Um movimento estã interarticulado ao outro. E nem o

endividamento externo até 1973 esteve ligado ao ~rescimento

da' economia nem a divida pública ate 1973 esteve ligada ao

déficit fiscal. Não houve déficit fiscal; houve pelo contr[

rio, superãvit 'fiscal.Estou sublinhando esses pontos,porque.

na angustia do presente. se abre espaço para manipulações de

informação distorsfva quanto ao fenômeno. Assistimos. por !.

xemplo, agora ã justa preocupação da ~a.~~o COlA o endividall2!!.

to publico. mas assistimos tambe~ ã 'veiculação da tese in-o

teiraRlente infundada e equivocada de que o endivida.ento p~

blico se dã porque o Brasil gasta demais. Em nome desse e

quivoco se justifica e se cria uma verdadeira histeria de

corte de gastos publ icos. c~ja unica consequência e aprofu.!!.

dar o processo recessivo .Isto fornece um exemplo. creio eu.

da importância da boa conceituat;.ão e da importância da re

constituição histõrica para en'tender ·as condições,os conto!,

nos da crise atual.Com muita frequência i dito. quando esses

fatos são recordados. que e muito fácil E2..!!~ criti 

car.Eu gostaria de dizer a esta Comissão que.tempestivamen

te. foi feita 'a advertência quanto aos riscos da articulação

financeira externa e interna como uma armadilha que poaeria.

aprisionar li ec~nomia brasileira.Antes de 1973.no âmbito do

próprio pr:ganismo de planejamento federal jã se faziam est!!.

dós qUê advertiam quanto aos riscos do que na ocasi~o era !.

xaltado como o modelo que havia permitido oMmilagre brasilei

ro-.Não eranr crlticas de professores. do espaço acadêmico;

eram criticas. fe.itas por tecnicos do prôprio sistema de pl!.

nejam·ento e que foram inclusive objetos de publicação.textos

que estão ã venda ao p'U:bl ico.A verdade ê que ate 1973 as ao!!

vertências quanto ao risco da armadilha financeira que Se e~

tava arMando .no Pais eram rejeitados arrogantemente cóm a ~

firrnativa de q;e
O

o Brasil dispunha do melhor sistema de ad

,ministração de divida ·externa do mund~. Mais ainda, dizia
se que hav1amos tido tal genialidade na criação de um con

junto de regras que. quando a in!lação americana se acele

rou no inlcio dos anos 70. houve alguem que ate s.l;lgerisse

que o Brasil poderia dar alguma ass1..s~êrtCia tecnica aos am!

ricanos para aprenderem a lidar com ~ processo inf1acionã -

. rio. Por quê ? Porque se exa ltavam n~qllel e.s anos a.s-v:i·rtu 

des dzl indexação financeira. O que e .essa indexação fina!!.

ceira·7 Nada mais ê do que permitir que os principais itens

patritloniais tenham os seu~,.,valores corrigidos segundo a t!.

xa de inflação e. por extensão. grande parte das relações

pensados.

inter·essanteficativas nesta operação de intermediação.

terno, e os bancos de investimentos. que foram

gem desta divida. que se mult)plicou. de 3.5 bilhões, para

12,6 bilhões, de 1968 ate 1973 ? E, aqui, a explicação e

um oouco mais complexa, mas a or4gem genética da dlvida e~

terna brasileira e eminen temen't"e financeira. está ligada

ã razões de natureza financeira e n~o. a-razões de natureza

diretamente produtiva. O que se passou? Recordemos que.

após 1964, hã um ciclo de reformas bancárias. monetârias TO

Pais e, concretamente, após 1964. ê reformu1ada a Lei nQ

4.131, que faculta a possibilidade de agentes residentes

no Pais. não financeiros. contratarem operações de empres

timos em moeda estrangeira. Este dispositivo - que se não

me engano e de 1964 ~ e complementado. em 1967. ,por uma

instrução do Banco Central, conhec~d.a por "Operação i53"que

estende esta faculdade aos agentes financeiros. Entendamos

bem o que significa a combinação 4.131 mais 63: significa

que totalidade das empresas e dos bancos poderiam a partir

desses dispositivos. se endividar em moeda estrangeira. 11

to tecnicamente significou ligar ~. circuito ·financeiro do

Ilestico ao sistema bancãrio internacional; significou con

cretalllente permitir que se des.;.e na economia Lrasileira u

lIla -dolarização" dos passivos ~ passivos de empresas e pa~

sivos de bancos. Quais'as razões que levaram empresas

bancos a lançarem mão das facilidades criadas pela Lei nQ

4.131 e, posteriormente, estendidas pela "Operação 63"?Fu.!!.

damentalmente a razão era a seguinte: o sistema bancário

internacional atravessava uma fase de grande expansão, ex

plorando aquela potencialidade multiplicatõria de' relações

de débito/credito. Estava ele disposto a oferecer emprésti

11I05 a longo prazo e a taxas de juros cadentes. taxas de j.!!.

•

fundar t.~a determinada aprecla'iâ'o do processo genetil:a da

dlvida externa brasileira. Vamos, em primeiro lugar. situã

la no tempo. O atual endividamente externo brasileiro 'é um

fenõm~no· caracterlstico dos anos 67/68. O seu primeiro gra!!.

de' movime~to de expansão se dã no periodo 68/73 e coincide

com aquela fase de expansão da economia brasileir~, que

jornalisTRo costumou denominar de "milagre econõmico M, De

1960 ate 1967 a divida externa brasileira oscili\. em torno

de 3,5 bi1hões"de dólares. De 1968 ate 1973 essa divida se

quadruplica e atinge a marca de 12,& bilhões de dõlares.

Iluito usual ser passada a informação de que o "milagre eco

"ôlIico-, ou seja. altas taxas de.cresci.ento verificadas na

econOMia brasileira no periodo 6B/73. foi resultado da sã

bia escolha de um /Rodelo de crescimento ·c.á;] o endividamento-. '

ternacional definida; existe uma desordem monetãria intern!

cional: A terceira consequência e que um sistema bancário

não regulado por nenhum banco central pode multipl icar rel~

ções debito/credito, pode criar dinheiro nas suas relações

internas. tendo uma capacidade que eu não poderia dizer ili

R1itada, lI1as uma capacidade agigantada em relação a qualquer

sistema bancário nacional quanto ã criação de din1leiro. Ele

e capaz de ser,ul" sistemâ emissor de um dinheiro que é seu

e. ao fazê~lo, tem a possibilidade de se expandir e de se

Igigantar como UM coração não regulado na economia mundial.

Porem, e ao mesmo tempo. este me~mo sistema bancário inter

nacional passa a ser o depósito· seguro de todos os exceden

tes.financeiros que se forlRem em qualquer. um dos espaços o!.

c;ionais e que não tenham a possibilidade de se valorizar n!.

quele mesmo espaço nacional. Trocand.o isso em miúdos. os 1.!:!.

cros que os subsistemas de filiais formam nas suas opera

ções em diversos espaços. quando não utilizado ~ara bancar

expansões produtivas nos espaços respectivos, têm sempre um

porto aparentemente seguro de aplicações no mesmo mercado

de Euromoedas. Cria-se uma espécie de "buraco negro ll capaz

de chamar para si uma parcela expressiva dos lucros que se

estão formando ao nivel dos sistema's produtivos das aconomi

15 . llderes • Na verdade grandes corporações e bancos .não co!!.

trolados levama um crescimento espantoso desse sistema ban~

cãr!o. A esta altura, os 51"5. Deputados devem estar supree!!.

didos de, com a pauta que me foi fornecida, eu estou levan

tando esses antecedentes. Preciso desses antecedentes para

se faz a demonstração dessa hipótese? Vejam bem, se o endi~

vidalRento brasileiro durante o periodo do "milagre ll 68/73,

fosse UIll endividamento ligado ã expansão da economia brasi

1ei,ra, a maior parcela desta divida, que saltou de 3,5 bi

lhões de dõlare~ para 12.6 bilhões de dólares, deveria ter

sido utilizada em impor-tação durante o periodo 68/73. Entr!.

tanto, em 1973, precisamente em dez~mfro de 1973. as reser

vas .internacionais brasileiras eram de 6,4 bilhões de dóla

res. Peço que a Comissão tenha presente que as reservas br!.

sileiras eram, em dezembro de 1973, equivalentes a 50$ da'

divida externa bruta do Pais naquele mesmo momento. Se me

pemitem u~ sirnile. seria ·uma operação equivalente a alguem

quo tcma~sE: uma empréstimo bancãrio de mil e mantivesse 4lJi

nhentos numa conta de movimento. ~ possivel afirmar que a

quela expansão da dlvida em sua maior parcela. em sua avas~

saladora parcela não foi utilizada para importações durante

o perlodo do "milagre". E ~abe. então, uma pergunta. Se não

foi para tal coisa. se não e verdadeiro que esses r.ecursos

oriundos do endividamento durante o "milagre- não foram ut!

liudos para alimentar importações adicionais que_permitis

sem i economia ,crescer, ~abe então a pergunta: qual a ori ..

externo. E queria declarar a esta Comissão que. a meu ver,

nio houve crescitllento devido ao endividamento erterno. Como

de ativa instabilidade monetãria internacional. em que ora

esse sistema não. controlado jogava contra a libra. contra o

iene, contra o marco. contra o dólar. arbitrando. na insta~

bilidade crescente do sistema de trocas de moeda. ganhos de

natureza especulativa. E isso coloca objetivamente o dõlar

debilitado. E os sinais de debilidade do dólar ficam claros

na entrada dos anos 70, quando é alterada a paridade defini

da no acordo de Bretton Woods e. mais ã frente. e cancelada

a clãusula de conversibil idade em ouro. A verdade ê que, no

inicio. dos anos 70. jã não hã ma·:,; uma ordem 1i10.ol':tãdó. ill~

padrio de referência. Pode especular inclusive contra o dõ

lar. O final dos anos 60 e o in1cio dos anos 70 foram anos
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brasileira do ano de 19831 Ela deve ficar, provavelmente em

Enfim,. a indexação da c::fara patri:noni;::.1 ê dü Iilsfêra f~:,án-

jos valores são .corrigidos a partir da elevação de preços,

estabelece-se a seguinte cadeia: o mercado financeiro coma.!!,

da no presente. uma taxa de juros que move preços, que são

incorporados pela correção monetária aos demais papeis e,

ceira ã taxa de inflação. Quero dizer a esta Comissão que,

antes de 1973, junto com a interarticulação do circuito fiM

nanceiro domestico com o sistema bancário internacional. jã

se haviam criado outras regras no interior das ordenações fi

nanceiras brasileiras que nos predispunham a esta fil,nt'ásti-

nal do sistema bancãrio internacional. que passa a ter lu

cros ampliados, e tambem a origem da fragilidade do. mesmo

sistema. Por qui 1 Porque se expande. de tal maneira as o

brigações do sistema bancário internacional que &las cres

cem muito alem, do crésci~ento do capital e reservas do mes

no sistema. E: como se O sistema bancário internacional esti

vesse lliumentando em conjunto a sua fragiHdade a qualquer

dificuldade de reciclagem das suas próprias obrigações. Fr,!.

giliza-se o sistema bancário 1n,ternacional como reflexo do

momento em que ele estã aparentemente ~"!!endo a sua glôria.

As mesmas razões que fazem com que é'; prospere são as ra

zões que o levara a se tornar mais fragilizado. Agora. olhe

'1ll0S o que aconteceu aqui: o Brasil, em 1974, não adotou ne

nhum dos dois procedi.entos caracterlsticos ~o padrão de a

juste ã chamada crise do petróleo. O que o Bras'H fez? Ve

jam belll, não houve uma politicOa energetica preocupada. des

de a primeira hora, eM reduzir as importações de petrôleo.

A principal aedida aáotada foi, no ano de 1974, proibir

modo como,o Brasil havia armado sua institucional idade fi

nanceira estabelecia condições para que, frente a uma vari.!

ção de preços internacionais desse tipo, se fragiliza'!ise e

a armadilha começasse a se escancarar, aprisionando a econE.

mia: brasileira. Creio que a chamada crise do petróleo e uma

ma'nifestação epifenomênica da grande crise que se está ge.!

tando desde os anos 60. Na verdade ela já e a expressão de

uma desregulação das relações politic:oMinternacionais. Po

rem, como a consequência. a multiplicação do preço do petr[

1eo produz em primeiro lugar, um~ deteriorização do poder

de cOMpra das exportações brasileiras, .p_~r duas razões: Prl

meiro, porque há uma queda relativa í:f~ ritmo de crescimento

das exportações brasileiras. dado que a economia mundial pa~

sa a crescer muito mais lentamente depois da chamada crise

do petróleo. Em segundo lugar. porque a elevação do preço

do petróleo, dada a sua ponderação na pauta de i'mportações

brasileiras, desvaloriza as nossas exportações em relaçiois

nossas importações. Frente a essa crise, a essa desarruma

ção da economia mundial, a maior parte dos' paises procura

ram se ajustar ao fato de que os palses exportadores de pe

trôleo passaram a ser sup~ravitãrios nas sua~ .trocas comer

~iais. A maneira pela qual os paises normalmente se ajusta

ram foi procurando conter ou reduzir as suas importações de

petrôleo. Isto pode ser feito por uma combinação de politi

cas que expandam a produção interna de petróleo ou outros

corabusti.veis, ou busquem conter o seu consumo. Porêm a medi

da mais geral foi adotar politicas de mais lento crescimen

to de maneira a atenuar a pressão que haveria sobre respec

tivos balanços de pagamentos, dada a mudanç~ da estrutura de

preços relati.vos internacionais pela brutal valorização do

petróleo. Isto impõe um ritmo mais lento de crescimento no

ll1undo. Ou fizeram esforços para ampliar suas exportações p!.

ra os paises petroleiros .. Esses esforços para amp,.1iar !Suas

exportações passam por muitos mecanismos, mas o principal e
a tentativa de" os paises industrializados levarem ã alta os

preços das suas exportações in~ustriais. O Brasil,importan

do petróleo e importando manufatprados. e duplamente golpe~

do pela e1 evação dos preços do petróleo e pela reação defe.!!

s1va dos paises centrais industriali.zados, que e1evalll

preços das suas exportações industriais, principailllente de

itens que eram extremamente importantes para o Brasil de e.!!

tão, ligados a mãquinas e a equipamentos. Há um terceiro a-

juste possivel, que ã a transferencia de ativos reais dos

paises deficitãrios aos parses superavitãrios. Ocorre que

os paises árabes. os superavitãrios ilão estiveram interess~

dos em adquirir ativos reais nos paises deficitários. Basi M

. camente manifestaram grande: preferencia por aplicações em

dólares de curto prazo. E por que os paises ãr~bes preferi

ram a liquidez em dõlares ? Aquele sistema bân~ãrio intern.!

cional, que já vinha crescendo antes, se propõe a função de

reciclagem dos petrodõlares. O que significa isso Ele se

coloca entre os superavitãrios e os deficitários, o sistemü

bancãrio internacional. O que o sistema bancãrio internaci,2.

nal fêZ :01 vender tTt.uios seus aos árabes, obrigações .. uas

a prazos curtos e emprestar a longo' prazo aos pa'ises defici

tãrios. obtendo, por suposto, importantes ganhos na opera~

ção de intermediação. Isto que leva a um crescimento adici~

torno de 180 ou 190% neste ano. La pergunta e a seguinte:

como expl icá-la ? Estã havendo corte do gasto pub1 ico~ por

conseguinte. compressão desta compone~té.-àe gasto. Estã ha

vendo corrosão da massa de salários pelo desemprego e pela

'perda de poder aquisitivo dos salários. logo, contração de~

sa segunda cmnponente. Está havendo uma pol1'tica de aperto

crediticio, brutal. Logo, impossibilidade de as empresas am

pliarem estoques p'or dificuldade de financiamentos corren

tes. Todas as pollticas estão apertadas. em contração. E o

que ocorre. com à inflação brasileira,? Ao inves de ceder,

ela sobe. Há: um outro ,pais no mundo que copiou a sistemãti

ca brasileira. apenas um; esse pais chama-se 'Israel. Em Is

rael a taxa de inflação deste ano, se não me e~gano, vai a

140%. Estou querendo dizer a esta. Comissão que, a meu jui

zo, a desordem financeira e a voragem inflacionária atuais

no Bras';l têm suas raizes no conjunto de regras de jogo fi

nanceiras que se constitulram antes de 1973. E para que fi

que be~ clara a minha posição ess'as regras são as seguin

tes: Primeira, interligação do circuito financeiro domes ti

'co COIll·O sistema bancário internacional; a possibilidade de

dolarização da's relações de debito/credito no interior da

economia brasileira; Segunda. a regra de indexação da maior

parte dos itens patrimoniais; Terceira. a combinação, no

sistema financeiro, de papeis com desconto. com papeis com

correção pós-fixada. ESSllS três regi'as criam a eeologia in!.

titucional favorável a que o Pais se converta. progressiva

mente, no espaço preferencia 1 de uma ,desordem especula tiva

avassa1adora. Ate 1973 o fenôm.en·o não era ta'O vislvel. Por

'que? Porque a econ9mia brasileira_ crescia muito elevadamen

te. Entretanto, nesta fase de expansão já: havia uma esfera

especulativa se gestando. e o mo~ent9 ,enr,que começam as es

peculações financeiras a ganhar corpo no Brasil e exatamen-

o~e na entrada .dos anos 70, quando o derrame de Letras do T~

souro Nacional passa a permitir li: transmutação alquímica de

caixa em aplicação financeira, quando o mercado do dinheiro

completa a parafernâ1ia brasileira numa ecologia especulati

va favorãvel. Como se dá isso? Vejam bem: o dinheiro que e~

tã lfgado às tra.nsações correntes da economia. o dinheiro

que estã no bolso do cidadão comum e um dinheiro que perde

valor i1 cada vinte e quatro horas, na medida em que os pre

ços sobem enquanto o signo nominal permanece o/mesmo. Porem

a existincia de uma circulação financeira expandida com le

tras, com garantia das autoridades monetárias', com as auto

ridades monetárias garantindo a negociabilidade desses tit,!!.

los, permite que qualquer saldo de caixa se converta em a

plicação financeira por Uiii espaço tão CUtto quallto vinti:: e

quatro horas. E como na riqueza o Ü~ico item patrimonial q.Je

não estava corrigido, que era o dinheiro, passa a ser corri

gido, i1 partir de 1970, na medida em que cresce a divida p[

blica e se expande a possibilidade de um mercado de dinhei

ro agigantado. O que se denomina vulgarmente open-marJ<et cQ.!!.

pleta.os cavaleiros da apocalipse especulativa brasileira.

E uma obra. a meu juizo, que combina um 'projeto, ,.um conjun

to de reform.as· concebida~ durante a administração Castello

Bra:noo com as improvisações e adaptações feitas pelo Mini!.

tro Delfim Netto, como soi-disant arquiteto do" lItilagre".

Creio que o cenãri.o estava armado para que. após 1974, a a!,

lIladi1ha começasse a aprisionar ã economia brasileira. CORlO

o que queremos acompanhar ê a histõr.!a 'do endividamento ex

,terno brasileiro, há um segundo periodo caracteristico que

~obre os anos 74.75 e 76; o pri!!leiro triênio da Administra

ção Geisel. Nesse primeiro triênio da Administração Geisel

ao contrário do perido do "milagre", o grosso do endivida 

mento externo ·brasileiro corresponde a desequilibrios na i~

portação de mercadorias e, serviços produtivos. Ou seja, du

rant.e aqueles ano;;, aquele triênio. o Brasil assistiu ao s,g,

guinta movimento: a dlvida externa bruta salta de 12,6 bi-. .
1hões de dólares para 26 bilhões de dõlares e·'as ,re5ervas

internacionais brasileiras permanecem praticamente as mes

mas. Este endividamento do periodo está basicamente ligado

i primeira crise comercial brasileira, cujos elementos pre

cisam ser esclareci?os. O que ocorreu em fins de 1973 ?

preço do petrõleo quadruplica. Na explicação oficial da cri

se brási·le,itoa, atribui-se sempre a culpa a quê? A essa qu!.

druplicação do preço do petróleo. Gastei bastante tempo

paciência aqui, dos m~mbros da Comissão para explicar 'que o

deca armadilha em que hoje estamos metidos. Com o risco

qualquer simplificação - mas creio que ajudarã ao. exame da

Comissão - gostaria de dizer que o nosso sistema financeiro

criou uma estranha combinação de oper~ções com desconto pr~

vio colft~operações com correção pôs-fixada. Esclareço isso:

o papel financeiro tlpico de qualquer sistema financeiro e

UIl1 papel que tem um valor de face, por exemplo, mil, emiti

do para resgate~num prazo definido ...P,~t:_~ipõtese: cento

oitenta dias. Esse papel, que pode ser emitido por um agen

te financeiro privado ou um agente financeiro público, tem.

no momento da sua emissão, no momento em que e transferido

a qualquer tomador, arbitrada uma taxa de desconto, ele so

fre um deságio. Esse desãgio, no papel de melhor garantia,

no papel de melhor liquidez, no papel de maior negociabili

dade, constrói a chamada taxa de juros básica do mercado fi

nanceiro. No Brasil, entretanto, fizemos a justaposição,com

estes papeis. com um desconto que vou chamar "papeis pre",

como' "papeis pós". Vejamos isso: existe um papel com um de

ságio prévio de emissão do Banco Central. Este papel chama

se letra do Tesouro Nacional. Existe um papel de emissão do

mesmo Tesouro Nacional com correção pôs-fixada; chama-se OR

TH. Existem papeis de emissão dos agentes financeiros priv!.

dos com .UII desconto previo - letra de Câmbio ~ excelente e

xelftplo - e existem ?apeis de emissão privada com correção

pós-fixada - COBs. Certificados de Depósito Bancãrios. Com

binamos, no mercado financeiro esses dois tipos de papeis

ellt uma economia em que toda a esfer,: patrimonial esta inde

xada, e criamos o paraiso da especulação financeira.. Por

quê? Porque este e um sist~ma finanee; ro que pode especu 

lar sem risco. Quero esclarecer o sentido disso 'laTa a Co_o

miSsão: Vejam pem. quando O' mercado financeiro arbitra uma

taxa de descontos nos papeis clãssicos, ele fixa. ao mesmo

por c:(,'";rmsão. & toda a esfera pQ.~rimonial. EstaiJeiec~-se u

raa especie de cadeia que solda O pré com o pôs. E ar cabe a

seguinte pergunta: qual· a taxa de inflação de uma ·econo,.,ia

que tem este sistema encadeado 1 A resposta e simples, aqu~

la taxa que o mercado financeiro acha que deverã ser a in

flação futura. Se o mercado financeiro acredita que a infl!

ç~o tende a subir ele tem condições', por esta interarticul!.

ção, de concretizar essa elevação de preços. Cria0-se uma a.!

ticulação pela.,qual o'sistellla financeiro em conjunto produz

qualquer taxa de infhção. Qual a p,rovãve1 taxa de inflação

tempo, o patamar de custos financeiros e fixa tambell1 uma te.

xa de cálculo para o recã1culo, eara a reava1iaçâ'0 dos pr,!

ços. Para que isso fique claro, imaginemos a seguinte situ.!

çio: um cOJlerci ante que nada deve e q,~e, _tem Ulll estoque de

~ercadorias, qualquer tipo de mercadorias. Se a taxa de ju

ros bá' si ca . do merca do sobe. esse comerei ante reaj us ta rã

de d'ébito/cr'édi~o tenham igualn:'ente os seus valores corrigi

,dos segundo a evolu'ção dos preços: a chamada correção mone-,
tiria. Correção monetãria de ativo imobilizádo; correção 10.2.-

netária para manutenção de capital de giro; correção monet!,

ria dos depósitos de Caderneta de Poupança: correção moneti

ria aplicada aos titulos de divida pública do tipo Obriga

ções Reajustãveis do Tesouro Nacional; correção monetária !!.

plicada aos mutuos do Sistema Financeiro d~ Hatiitação. etc.

preço de venda de suas mercadorias para pelo menos cobrir!

. quela elevação da taxa de juros.Se ·não o fizer, ,será incom

petente porque, caso contrário. ·ele iria fazer o que? liqui

dar o seu estoque e aplicar o dinheiro obtido a juros. EnM

tão, quando a taxa de juros sobe, os preços comerciais se

reajustam e. por extensão. tod,a a cadeia de preços. O merc!!,.

do financeiro regula o movimento de preços.• A~ora vejam

segui nte: nUMa ecanomi a onde ex i s tem pa pe i s fi na ncei ros cu-
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oceano da crise mundial, aproveitaria a oportunidade daqu!

la crise para dar o salto final e se constituir nação ple

namente industrializada~ nação-potência na entrada dos a

nos ao. A estrategia de ajustamento b!,a,~i1eiro em 1974 foi.

~o contrãrio do padrão mundial. expandir o crescimento

que a expansão passasse a ser liderada pelas indústrias li

gadas aos insumos básicos e pelos setores produtores de mE.

quinas e equipamentos. Essa a estratégia de resposta ã cri

se do petrõleo. Ocorre que essa estrategia de resposta

crise do petróleo agrava violentamente a crise comercial

brasileira. E por essa razão, durante esse triênio, a dTv;!.

da externa brasileir~ cresce violent'amente, al., sim, por

razões ligadas a importações. Cabe, entretanto. tE>r prese!!.

te que a avaliação em 1974 do regime foi tão tranquila qua!!,.

to a telKporariedade da crise que o Brasil não adotou nenh,!:!.

plantas metal-mecânicas, que ampliaram a tancagem dos mode

los subsequentes dos veiculos. Quanto ã ampliação das expor

tações, o Brasil já vinha com uma politica anterior de mul

tiplicação dos incentivos e favorecimentos ã atividade

portado~a e não tinha como, no mundo, onde a tendi'ncia do

comércio internacional era estagnar-se, onde havia uma per

da de preços dos produtos tipicos de exportação brasileira,

não tinha o Brasil por onde esperar ganhos muito importan

tes nessa'direção. A verdade é que prevaleceu, Ms avalia 

çõe~ de 1974, a - idéia de que a crise do petróleo era. uma

crise conjuntural transitõria e de que o Brasil, embaido no

"milagre ll
, poderia simplesmente ignorar a crise ~o petrõ

lE;o, ignorar a mudança de ·sinal da crise mundial e, pura

simplesmente, definindo-se como uma ilha de prosperidade no

nhuma politica recessiva, porque i uma economia que tem am

pla cilpacidade ociosa, um grande~ potencial de crescimento,

e, dando voz mais concreta ao c'ompromisso do General Figuei

redo, quando pré-Presidente, de que )amais conduziria este

P,ais ã recessão, o Ministro Delfim, no segundo semestre de

1979, se propõe a fazer com que a ec:onomia brasileira se

gUisse em expansão e, ao mesmo tempo, procurasse controlar,

a bolha especulativa que já se havia constituido na econo 

mia. Tenta o quê 1 Tenta di.minuir o giro da divida pública.

A informação que vou dar e dê natureza eminentemente técni

ca, mas. em fins de 1978, as Letras do Tesouro Nacional ha

viam ganho todas as caracteristicas de dinheiro. ,~~ um indi

cador que os economistas usam para medir o grau de monetiz!

ção de um ativo. Esse indicador se denomiM velocidade/ren

da. ElIl fins de 1978. a velocidade/renda das Letras do Teso,!;!.

1"0 Nacional era superior ã velocidade/renda dos depósitos ã

vista na rede bancária. Isso significa. trocado em termos

não técnicos, que havia maior transacionabilidade da Letra

blica. Para fazer isso ele precisava gerar caixa rapidamen

te. Como g·erou caixa? Em primeiro lugar, lançou mão da ch,!..

mada "tecnica de inflação corretiv~lI. Soltou os preços pu
blicos no segundo semestre de 1979 e,' para coroar a obra,

'fez uma maxidesvalorização em dezembro de 1979. Como toda

,maxidesvalorização, ela foi justificada para fomentar as e!

portações e contrair as importações. De fato não foi para

isso. Ela foi para, a curto prazo, ampliar a arrecadação do

Governo Federal, p~rmitindo que ele fizesse essa mudança da

estrutura da divida pUblica. Isso e fãcil de se verificar

tendo presente que a maXidesjvalorização foi acompanhad.a da

imposição de Imposto,s de Exp'ortação', capturando d~" grosso

das exportações o ganho oriundo da desvalorização cambiaL e

ao mesmo tempo, foi feita uma operação de redução dos depó~

sitos compulsõrios sobre as importações, que era compensada

pelo maior valor da arrecadação das tarifas aduaneiras por

Urna importação cujo custo havia subido. Essa operação do Mi

nistro Delfim, no segundo semestre de 1979, acelerou o pro

cessoi~fiacionãrio brasileiro. Em primeiro lugar, quando

uma economia já está numa alta taXi1 de inflação, usar o tr,!

tamento de inflação corretiva tende a jogar os preços para

um,.patamar mais alto, e a maxidesvalorização tem um efeito

sinistro para mudar as expectativas inf1acionãrias.Explico:

quando se faz a maxidesvalorização em dezembro de 1979, in~

terrompe-se uma prãtica da polltica econômica que vinha de,!

de 1968: as minidesvaloriz.ações 1 Pela primeira 'tez se alt~

ra a regra do jogo da politica cambial e se estabelece, pa

ra todos os que !>e havhm endividado, o temor de futuras m!.

larmente fragilizado pela mudança da regra do jogo cambial.

E as expectativas inflacionárias se elevam rapidamente para

Um patamar certamente muito superior aos 40%. Ou seja,

ffns de 1979~ in'lcio de 1980, o mercud.o l'i.n~nce'iro. es--ti., a...

chando que o ano de 19BO vai ser um ano de inf1aç~o ascen 

dente, a inflação tendendo a 80, 90 •. 100%. Pois bem. em ja

neiro o Ministro Delfim Netto comete um segundo erro fatal,

que o de prefixar a correçao monetária, a correção cambial

do Tesou-o do que o girJ àos Gêpõr.ito:> ballc~l'ios. 00 seja,a

Letra do Tesouro Nacional era mais dinheiro do que os pr-ô

prios depósitos bancã~ios: Isso em fins de 1978. O Ministro

Delfim ep~ra, no segundo semestre de 1979, com um conjunto

de medidas pretendendo reforçar a caixa do Tesouro para co,!!

ter o giro da d'lvida pública. O que ele pretendeu fazer 7

Pretendeu substituir as letras' do Tesouro Nacional. que vel!.

cem a 90 dias, 120 dias, 150 dias, por Obrigaçõe~ Reajustã

veis do Tesouro _Nacional, que vencem a tres anos. a quatro

anos. Pretendeu dilatar o prazo de vE?ncimento da d"1vida pü-

tI"O Delfim, porque foi rejeitada frontalmente a sua propo.§.

ta de ajuste recessivo. E o Ministro Delfim e I"ec!lbido de

novo no comando, da po1iti"ca econõmica na medida em que era

portador da seguinte proposta: o Brasil não deve adotar ne-

xidesvalorizações. ! bem verdade que aqueles que eram mais

solventes tinham uma boa saida, pois desde 1977 o Ministro

Simonsen havia criado uma especie de caderneta de poul;lança

em dólares, a 'chamada 432 do Ban~o Central, que permite aos

devedores em dÕlares depositar cruzeiro!> para se cO,brir do

risco cambial. Porem o grosso dos endividados em dÕlar. que

;n80 podia fazer a operação 432. passou a sentir-se particu-

KI,O uma decisão de politica econômica. t: o periodo em que Mli.

rio Henrique Simonsen, corno Ministro, pratica a segUinte p2,

lltica: intencionalmente ele eleva violentamente o patamar

da taxa interna de juros e busca reduzir o custo dos recur

sos contratados externamen~e. Corno o faz? Ele o faz aperta!!,

do internamente a circulação monetãria, usando os mecanis 

mos d-e refinanciamentos da ·dlvida interna par a forçar a t,!.
xa de.. juros para cima, liberando de qualquer contrJle a ta-

xa de juros interna~ e~ externamente, mantem a taxa de câm

bio brasileira correndo por bafxo da taxa de inflação. Qual

o resultado? Volta a crescer o endividamento externo, ape

sar de o Brasil não ter. no biênio 77/78, nenhum desequili

brio comercial importante. Durante esse per1odo, ás piores

dimensões da armadilha especulativa já estão inteiramente Vi

do como o periodo da ci randa. O que ocorre durante esses ~

nos 1 Durante esses anos quem especula em cruzeiros tem um

prêmio por especular em cruzeiros: dado qUe te.m a faculdade

de poder contratar dõ1ares~ ê possival. endividando-se

moeda estrangeira, ganhar uma diferença expressiva por apli

cações financeiras internas. Está claro ?Pura e simplesmen

te eu contrato em empréstimo externo e aplico iSjo no mel'c,ª

do do dinheiro, interno e ganho uma diferença expressiva.Cl~

1"0 que, ao fazer isso, quando entram .dólares, está se expan

dindo a quantidade de cruzeiros. Ao expandir a quantidade

de cruzeiros, o que é que a poli~tica monetâria restrita

faz 1 E'nxuga os cruzeiros, a divida pública cresce, aumenta

a circulação de titulos, todo o si~te!!1a#estã-se inchando e~

,P8culativamente. Algumas consequências importantes desse bi.

ênio podem ser vislJalizadas. Quanto ao crescimento da divi

da externa entre 1976/78, 36% desse crescimento são explic~

dos apenas por juros~ o que significa dizer que Os efeitos

real imentadores da divida extern'a que se vinha constituindo

desde os idos de 1968/69 jã faziam com que um terço do end.!.

vidamento adicional fosse apenas para cobrir ar. juros pagos

durante o mesmo periodo; e 40% do crescimento da divida ex

terna, no mesmo periodo, são explicados por crescimento de

reservas internacionais. Durante esse periodo ê como se ti

vesse dado o emp,urrão definitivo nas duas botas de neve. A

bola de neve da divida externa e a bola de neve da divida

pública interna se despregaram das encostas das montanhas e

passaram, a partir dai, a rolar alucinadamente. O que vou

dize,r "'Dora e intcirar.',ente subjetivo, mas suspeito que o M.!.

nistro S1monsen descobriu o equ1voco 'brutal que havia come

tido em fins de 1978. A suspeita se fundamenta no seguinte:

em fins de 1978. o Ministro jã estava procurando aplicar r~

tardadores ã entrada de dôlares, tal a avalancha de dólares

que entrou no Pais durante aquele periodo. Estava procuran

do frear a avalancha. E no primeiro'semestre de 1979 enun

cia a proposta de um ajuste recessivo, e, como toodos sabem.

perde o seu pos,to ministerial por defender um ajuste reces

sivo para a economia brasileira. En~endam bem que nesse mo

mento jã estamos aprisionados na armadilha. As duas bolas

de neve jã estão correndo soltas. Entretanto, como a econo

mia brasileira seguia crescendo" a massa de lucros seguia

crescendo e, alem da massa de lucros~,. o._mercado financeiro

obtinha ganhos fantãsticos no cassino que se havia, criado

no Pars, aparentemente não havia problemas. Apesar de mui

tos estarem advertindo quanto ã severidade da crise que já

se estava ar:!Ra,ndo, eram classificados como derro.tistas, ca,!.

sandras, aves·-de -mau- agouro. E quero dizer que não apenas

as pessoas ligadas oficialmente ao esquema de condução pol}

tica econômica, infel izmente ate por pessoas que. em outros
I

aspectos de sua vida pública. eram,de oposição. Atinal de

contas a economia brasileira esta.va crescendo 7% ao ano~ S,g,

te por cento ao ano e uma taxa muito elevada de crescimen 

to. Só que o crescimento ocul tava um processo de câncer, CE.

ja metãstase já havia ocorrido naquele biênio. Estou querell

do usat a imagem para ilustrar o seguinte: todo o conjunto

de regras insanas financeiras que se haviam constituido no

Pais ll\~is o manejo inteiramente irrespon'iãvel (I,.. tema l:l!:~l"'~

tegico da divida externa jã haviam criado condições: para a

catãstrofe dos anos 80. 'Ela já está toda inscrita naquele

movimento .. O ano de 1979 é Um ano interessante. Por que ele

·i interessante 1 Ele 'é interessante pelo seguinta: recorde

.o-nos de que o Ministro Simonsen é substituido pelo. MiniJ..,

das

de

com

medida

tentar mudar a industrialização brasileira. fazendo

,venda de derivi1dos de petróleo nos 'fins-de~sema,~a,

esta facilmente anulada pelos desenhistas industria is

lU ~edida de contenção de importaçõu até dezembro

1975. Atravessamos quase dois anos com um forte desequili

brio rI) -comercio internacional fi ll.S importaçõe~ for~m in~

teiramente permitidas e ate mesmo incentivadas. O que oc0r.

reu 1 Gigantescas importações especulativas de materias

primas, uma massa de importações de máquinas e equipamen

tos ligadas' ã finalização das expansões do perlodo do "mi_

lagre" e a dcmarragem de um vastissimo conjunto de progra

",as e proje~os públ icos, em que existem alguns programas

sensatos e alguns altamente insensatos, do qual ~ exemplo

por excelência e o Programa Nuclear. De repente, em 1974, I

era como se o Brasil tiVesse chegado ã seguinte avaliação~

esta crise mundial é de curtlssimo perlodo, podemos ignorã

la e assumi-la como pretexto par~ dar o grande sal'to final

da industrialização pesada no Bra511. Com isso o que 5e fez

foi mais ,do que dobrar a diVida externa ~no triênio. E, ao

llIesmo tempo, aquela armadilha financeira interna, que des

crevi há pouco, jã começava a demonstrar a sua capacidade de

multiplicar especulativamente as atividades na economia,po!.

que o conjunto de instituições já fizera com que. o patamar

de infdação brasileiro declinante ate 1973, mais que se du

plicasse a inflação se estabilizasse em torno dos 40% anu

~l, taxa em que.vai ficar ate 1978. Muito bem. Eu gostaria

de ressaltar que essa poderosa impulsão da divida " externa

brasileira leva consigo, como uma so~bra, porémtjã não in

teiramente dependente dela, o crescimento da mesma diVida

pUblica internai' porque ê evidente que, no momento em que

cresce a taxa de inflação, a divida pUblica se multiplic!'l

quanto mais niio seja pela correção automãtica do seu valor

il essa mesma taxa. Mas pela mágica dos juros compostos. na

verdade ela tende a craseeI" mai!i E junto COi,; li :.õ1to Ud dI
vida externa se dã também uma expansão na sombra da outra,

a peça dessa trajetória, que é a dlvida pública interna. SE.

cede-se a esse periodo um biênio 77178, em que, frente às

dificuldades de manter o padrão do periodo 74/76, se reduz

o ritmo daquela grande proposta, reduzida e amesquinhada di

Illensão da tentativa de 74. A partir dai há um biênio em que

I divida externa brasileira volta a crescer por rjlzões ape

nas financeira.s._ Nesse biênio ocorre o seguinte: a dlvida

externa brasileira salta de 26 bilhões de dólares para 43.6

bilhões e as reservas internacionais brasileiras voltam

crescer de 6,6 bilhões de dõlares para 12 bilhões de dõla

res. O que aconteceu em 1977/781 Em 1977/78 a nossa politi

ca econômica passou a estimular o end#~vi.damento externo co-
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nistração Reagan combina~ o que os economistas chamam - não

há boa tradução em portugucs - estimular a economia pelo 1!:!.,

do da oferta - já explico do que~ se trata - com uma poTiti

ca monetãri~' contracionista. O e'Sque~~ e.o seguinte:reduze!!!.

se impostos. procurando o quê? Dada a redução dos impostos,

visando a que os agentes econôlllicos gastem e invistam mais,

para, todo o ano de 1980 a ni'/cis de 40 a 45%. Ao fazer tal

coisa o Ministro Delfim pretendeu comandar as expectativas

a partir do poder do Estado, mas não e posslve1 fazer tal

coisa. D que aconteceu? Em primeiro lugar. como os ativos

, fini1nc~iros estavam todos amarrados ,ãquelas correções anu

ais que iam muito por ba:ixo da taxa de inflação. houve uma

busca de outros ativos especulativos, e hã um que e imedia

. to, que são as mercadorias. Todas as empresas aumentaram a

1980 se completa um processo que se iniciou em 19?7.que,co!!!.

binado com a pol1tica intermitente de procurar controla~ a

inflação. controlando preços das estatais e, por C?utro, a

traves de diversos cerceamentos, impedindo que as empresas

estatais obtivessem recursos no mercado financeiro interno~

acabou conduzindo o setor estatal ~a economia a se tornar

cada vez mais fragilizado do ponto ~e vista financeiro. Ho!!.

.ve uma progressiva subordinação ã 1õgica do Ilendividamento

externo de um conjunto de empresas que são estrategicas por

sua complementaridade a todas as possibilidades de expansão

da economia brasileira. Hinou-se a saude financeira do con-

junto do setor publico e particularmente do subconjunto de.

empresas estatais de primeira linha. Quando ~digo de primei

ra linha, estou falando daquelas que são~ pelos segmentos

em que operam. estra~egicas ao movimento da economia brasi

leira como um todo. Por exemplo, ELETROBRfis. PETROBRl\S~ SI

DERBR1(S. Por outro lado, esse jogo coincide com uma conjun

tura em que o si.stema financeiro internacional. o sistema

bancário internacional começa a mostrar a sua fragi1idade.0

momento em que fica explícita a fragilidade do sistema ban

cário internacional e em 1979, com o segundo choque do pe

tróleo. b ch;HM,do segundo choqu~ óo pcti'õlii:o cria para

Brasil um' segundo biênio. 79/80. em que volta a existir um

cOJllponente de crescimento da d'ivida externa por razões co

merciais. Porem particularmente importante e que desenca

deia uma brutal elevação da taxa de juros no mercado inter

nacional. Essa eleVação da taxa de juros no mercado intern.!!.

cional e o' resultado combinado da extensão em que o sistema

bancário int~rnacional se havia f~agilizado por U,ola expan

são descontrolada com a politica econômica de restauração cb

força do dõlar inaugurada pela Administração Reagan. A Admi

de

recuperação

do o sistema bancário internacional, enquanto devedor

ultie instãncia~ definem a possibilidade de

ponto de vista histórico~ de um sistema que nãQ sabe mais

COInO se gerir. Este é o primeiro Ronto, que 'COn,!;iderO fund!

llIental. Segundo ponto: hã ~a armadilhf financeira que in 

ter-articula a especulação financeira interna no Brasil COM

res. Estamos, no 8rasil, negociando a nossa posição devedo

~a externa segundo regras do jogo, que são obsoletas~ do

a situação de endividamento externo brasileiro. E esta arm!

dilha financeira no Brasil e particu'1armente perigosa, po!:.

que a d'1vida pública 'brasileira. qúe. originalmente. foi

constitulda com Letras do Tesouro Nacional, foi progreSSlv!

mente substituida por uma crescente participação de Obriga

ções Reajustãveis do Tesouro Nacional, que tem~ na sistemá

tica brasi1eira~ opção por correção cambial. Isso significa

do a sua própria rUlna, ao fazer esse movimento, porque, ao

in ves de aumentar as condições de solvabil idade, que~ em

A crise, a nive1 mundial. se expande e as instituições fi

nanceir,:,s inter~acionais estão fragilizadas. Tudo o que

passou no ano de 1983 são paliativos e tentativas de dar Ei~

brevida a um conjunto de regras que estão minadas no seu

fundamento. A ordenação financeira internacional 'nãp e ca

paz de se dar conta da crise financeira que engendrou. To

das as peças 'constitutivas dessa equação estão <!ebi1itadA!'i_

Estão debilitado.s todos ôs paises devedores. Está debilit!

uma instituição que opera, segundo determinadas regras de

jogo, a principal das quais é qu~ o ajuste de qualquer des~

quilíbrio comercial deve-se fazer do lado do deficitário e

nio do superavitãrio. E ia suposição pãsica e que o ajuste

do deficitário teM que ser logrado a' p"artir de uma polTtica

contracionista da atividade econômica. ou seja~ uma pollti

ca pró-recessão. Quero. entret~nto.·chamar aten.ção desta C~

rRissio para o fato de que desde fins de 1980 a p,oHtica br!.

sileira já era recessiva. Após a negociação com o Fundo Mo

netário Internacional. o que se pasS'a e uma escalada na do

sagem das polit~cas contracionistas. Porem a opção r~cessi

Vil já" vinha de antes. t como se um medi'co - verificando que

o paciente não reage a um medicamento - fo~s~ aumentando,

progressivamente, a dosagem da droga, ate matar. Muito bem.

Essa reconstituição que fiz aqui - desde logo. peço descul

pas ã Comissão por ter despendido tanto tempo - visou a co

locar determinados pontos que me parecem fundamentais na a

bordagem da questão da dívida externa. Em primeiro lugar s

todos os que compraram titulos de sua emissão. Estã fragili

zado o próprio Fundo Monetário Internacional. Quem acompa

nha os jornais sabe da grande dificuldade que o Fundo está

tendo para conseguir a aprovação de rec;ursos . complementa-
,,' ,.

dos seus ativos, mina saúde dos seus d~~~dores e, por exte!l

são, torna o seu ativo ma'is frágil. 'o·,ano d~ 1981 já e Ult

~no de sina.is alarmantes a nível internacional. Qúebram al

.gumas grandes empresas~ das quais a, TELEFUNKEN e o mais b'."i

lhante exemplo; quebram alguns bancos americanos, e duzen

tos bancos americanos entram no sinal vermelho do Banco Ce.!!

tra1 americano. Frente a isso. h~ certo afrouxamento, no

ano de 1982, d'a política monetã~ia americana e a taxa de j.!:!.

ros cai um pouco.' porem a c~nffança do sistema bancário in

ternacional na loucura praticada nos alegres anos 70~ havia

sido ftIinada. sistema bancãrio internacional se percebeu

vulnerável e a'1, no cenãrio 1atino~americano, do~s eventos

fazem com que a cqmunidade bancária internacional nlude

sua tendência de expandir linhas para os pa'1ses latino-ame

ricanos. O primeiro episódio e a Guerra das Ha1vinas e o s!,

gundo ê .a quebra~ a crise cambial mexicana. O Brasil, prati

ca'llente, a partir de agosto de 1982. não consegue reciclar

Inais nada. Porem, como era u. ano eleitoral, a partir des

se momento desaparecem ate as informações estatísticas. que

eram muito boas,. sobre a d1vida externa brasileira. Hã"

cancelamento da informação. O final desse movimento e a coE.

fissão, põs 15 de novembro, de que 'O Brasil chegaria -ao FU!l

do Monetário Internacional. Agora, vejam bem: o Fundo Mone

tário Internacional e UJRa instituição reguladora ·da ordem

do dõlar. mas ~ ordem do dõlar está desregulada. O FMI

tivesse criando ,a impossibilidade de recic1ar os passivos

lJ,ue ele havia contratado. E1e~ de certa maneira, está cava.!!

;000 há nenhum sinal de reordenaç::"co fi~a:1cc~!'~ i~~cr'n:'ci,;'''G.1.

do em sua ,expansão e. ao subir os juros~ el~ entra elll ~Ol"l-

tradição, porque, ao faze-lo, não raciona o credito, pelo

contrãrio. aumenta a demanda de credito a ele como sistema

bancário internacional. Os paises, com o serviço de divida

acrescido e frente a uma estagnação adicional do comercio i.!!

ternaciona 1, necessitam de mais emprestimos para poder rec.:!.

clar as suas posições anteriores. t como que o sistema ban

cário internacional, ao mover para cima a taxa d;. juros, e,!

'nar sua proposta de "não" ã recessão e começa. de maneira

camuflada. a implementar uma polltica semelhante àquela que

havia sido proposta pelo Ministro Simonsen no primeiro se

mestre de 1979. Com ausência de debates. da forma. usual co

mo é imp1ementa~a a política econômica neste Pais, no segu.!!.

do semestre de 19BO, premido por uma rápida queda das rese..!:.

. .
blico e do 'investimento publico em 19B1~ ano em que o Bra-

sil assiste ã queda do Produto pela primeira vez em meio s~

culo da Hist5ria braSi1eir{ Quero declarar ã Comissão que

a recessão pode ser um remédio-muito amargo~ se adotado por

um período curto e se acompanhado de um conjunto de refor

mas institucionais e ,instrumentais ,e- da explicitação de di

retivas de expansão a longo prazo. Sõ que a recessão brasi

leira, como opção politico-econõmica, foi feita sem qual

quer proposta de 'enfrentamento das raizes mesmas da armadi

lha financeira. Da mesma forma foi feita sem a expl icita

ção de quaisquer diretrizes para a superação da crise bra

sileira. Eu quase que diria que se optou pela recessão para

nada, forçando um pouco a imagem. A tentativa de combate da

especulação financeira. feita pelo Ministro Delfim Netto no

segundo semestre de 1979, inicio de 1980, fracassou inteir!:!.,

Alente, porque ,não, foi às raizes da armadilha financeira

tentou co.ntê-la em suas manifestações. Eu gosto de usar uma

imagem que serve para ilustrar o fenômeno. Imaginem que

especulação financeira e uma fogueira. t posslve1 abafar u

Ilil fogueira com um cobertor. se ele for jogado de forma si.!!

cronizada sobre afoguei ra e se o seu per'1metro for 'ma ior

do que a própria fogueira. Se se ten'tar, porem~combater um

incêndio com um cobertor mais curto que a fogueira~ a tent!:!.,

'tiva de sufocar o fogo simplesmente ativa a combustão.

que Delfim Netto tentou fazer, no segundo semestre de 1979,

COJl a maxidesvalorização e com ia pre:fix~ção da ,correção m!!.

netária cambial. foi, seguindo a metâfora~ jogar um cober

tor curto numa fogueira ampla. Simplesmente al imentou o pr,!!.

cesso especulativo, temporariamente deslocado para as merc~

darias e ativou o processo inflacionãrio. Quand? no segun

do semestre, volta ao mecanjsmo recessivo e c~meça a soltar

a taxa de juro.s e a tentar um ~ovimento de recuperação cam

bial. ao fazer isso. ele potencializa i1 especulação finan 

ceira, e ai passamos a combinar o pior dos mundos, porque a

economia brasileira está caminhando' para uma recessão e

inflação está-se acelerando - e a pior das combinações. E,

ao .esmo tempo,. esta combinação jã patenteia dramaticamente

a dificuldade que o Brasil teria dãi para a frente, expan 

dindo sua divida externa com a obtenção de fundos liquidos

adicionais. O sistema bancário internacional jã estã conti-

VIS cambiais brasileiras, pela vislvel impossibi1i~ade de

reciclar a divida externa brasileira com os padrões dos a

nos 70, come'ça-se a 'desenhar um' forll1ato intencionalmente r~

cessivo para a economia brasileira. ,Em 'f"ins de 1980 o form~

t'O recessivo jã estã ela ro. A poHti ca crediÚ'cia é uma po

Htica altamente restritiva. Propõe-'se cortes do gasto pú-

e a ativaç~o da economia aumentaria a arrecadação. Assim se

reativaria a atividade econômica por uma redução das car

gas tributárias. e combina-se isso com uma politica monetã

ria contracionista. t: um equivoco teõrico fundamental a i

deia de ativar a economia pelo lado da oferta por redução

de carga tributária. A consequência e gerar um imens!? defi

cit fiscal, ampliar o déficit fiscal americano. Corno a polI.

tica Rlonetãria e contracionista, para restabelecer a força

do dólar o que ocorre? A politica americana força a eleva

ção da taxa de juros em todo o sistema internacional e

sister.:a bancário que Btava exposto. por sua multiplicação,

durante a fase anterior de reciclagem dos petrodõlares.

apanhal:(o por uma violenta alta da taxa' de j.uros intern .. '::i!!.

nalo Ora, o que isso significa para o Brasil? 'Significa que

,aquela bola de neve passa a ter um potencia1izador brutal.

E~ lIeados de 1980, O Ministro Delfim Netto começa a abando-

Em

economia

construção para fins' de reciclagem da divida externa.

sua estocagem de mercadorias. O que ocorreu '1

brasileira teve um surto da prosperidade em 1980, uma espé

cie de visita da saude a um enfermo que esta num estado pri

agônico. Em segundo lugar.• ao prefixar a correção· cambial

'muito por ba ixo' da taxa esperada de inflàção. o Ministro

pretendia que os devedores buscassem novos empréstimos em c[

lares.Sõ que, escaldados pela maxidesvalorização, a partir

desse mOllento o setor priv,ado v.aj progressivamente se reti

rando da reciclagem da d'1vida.E ai ~e completa um movimento

absolutamente inquietante, que j~ Vl'~h~-do perlodo de Simo.!!

sen, que ê o f~nô"'eno de usar cada vez mais as empresas es

tatais para operar a reciclagem da d:lvida .Essa 0p,eração de

usar as empresas estatais para reciclar a di'vida e uma ope

ração que compromete as empresas estatais pelas· duas pontas.

Por um lado, faz com que el{s passem a ter percentagem maiJr

do seu passivo em dólar do que as demais emp'resas.Em segun

do lugar. faz co. que a lõgica das empresas publicas seja

perturbada.Explico por quê.o sistema bancãrio internacio

nal' aceita melhor como base de reciclagem um novo projeto

do que o financiamento de um projeto já em instalação. Isso

levou a que a Admi,nistração Pübl ica fosse progressivaMente

. COMpelida a multiplicar novos projetos. buscando com esses

projetos novos re'ç:ursos cambiais. Porem. ao fazer tal coisa

foi estiMulado o endividamento externo de Estados e MunicI

pios e Ult- direção absol:.Jtamente irresponsãvel, da mesma m!!,

neira que as nossas empresas e~tatais começaram a instalar

'projetos que, pela lõgica emptesarial. eram para ser insta

lados cinco ou dez anos ã frente. A ELETROBRI\S foi particu

larmente vitima disso. foi obrigada a começar novas obras

antes de haver coneluido outras. antecipando cronogramas de
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ruptivas da economia brasileira. Eu me deteria por aqui

espero poder esclarecer alguma coisa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Se V.Sa. tiver outras considerações. ?oAerã fazê-las.

diier que as nossas autoridades monetárias emitem um titulo

denominado em d'õ1ar~ num ~a1s "ue esta sem ner>hum dólar,Que

estã em vermelho em dólar. Emitem titulos denominados em

dólar. num pals que está numa severlssima crise cambial :Ora.

o que ocorre 1 Como a informação da crise cambial e inform~

ção dominànte para todo o mercado financeiro, iJ.qu~las expeE.

tativas que comandam o mercado financeiro passam. agora, a

estar atreladas ã evolução da crise cambial. Isso significa

que, quanto mais progride a crise financeira. ma}!> o merca

do financeiro ~nterno e especulativo, especulando numa base

de- tltulos em dólar. Ao ·forçar a inflação para cima, agora

atrelada ã expecta~iva de evolução da crise cambial, a div!

da pública cresce vertiginosamente, sem qualquer controle,

a reboque da mesma especulação." Então. 'é como se, usando a

imagem da ava1ancha~ a bola de neve já -estivesse gigantesca

e, com toda a sua massa inercial, devastando os povoados do

yale. Ela já não tem mais controle nenhum. Estã inteiramen

te soldada ã crise cambial, no sentido de que a ~rise cam

bial sinaliza o crescimento dessa dividas que se multiplica

por força da mesma especulação financei·ra. Al regras do jo

go da institucionalidade financeira no Brasil fazem com que

a especulação se tenha convertido na atividade por exce1ê!!.

cia e fazem do nosso Pais o campeão, das taxas de juros ele

vadas. Quão mais elevadas as taxas de juros. mais 'isso ten

de, _por um mecanismo perverso. a aprofundar o mesmo proces

so recessivo. Estamos em queda livre, num poço negro. e na

dai neste padrão de negociação externa e de permissividade

com a especulação financeira interna, promete uma visão oti

mista. Pelo contrário, os nTveis atuais de desemprego, os

n'{veis atuais de contração de ",rodução, os níveis atuais de

degradação do padl'ão de vida da população, os niveis atuais

de degradação da capacidade de as máquinas públicas presta

rem os se~viços tradicionais, todos eles tendem a se deteri

orar rapidi1mente. O enfrentamento desta questão passa pelo

reequacionamento da divida externa. mas tambem passa tr-iti

camente pela desmontagem da armadilha financeira interna.As

operações são sequenciadas, mas Ullla única operaçã() não des

mo'nta a 'armadilha. A melhor negociação com o Fundo sinaliz~

rã apenas um reforço das atuais tendírncias recessiva~ e di.!

quantidade imensa delas. Vamos às alternativas. Do meu pon~

to de vista, esta equaçãoperversll, que incorpora o 'endivi

damento externo espeçulação financeira interna - e 05

dois movimentos se a1 imenta!D' no mundo mágico ~as expectati

vas e se movem de maneira devastadora - passa, em primeiro

lugar, por uma mudança da estrutura da d'ivida externa brasi.

leira. E eu creio que, dada a situação em que nos encontra

mos, devemos lançar mão, de um recurso tático de renegocia

ção. Considero a chamada suspensão de pagamentos·o recurso

tático de negociação. A razão principal ê que, se a questão

da divida externa seguir sendo tratada no espaço das rela

ções Brasil-sistema bancário internaciona1 , com a mediação

do FHI. a cada volta das renegoc1ac;;ões a economia brasilei

ra estarã mais debilitada. Ou seja, 05 n05505 rec'Jrsos de

poder enquanto pa'i!; que negocia no espaço financeiro inter~

nacional são evanescentes por obra mesmo do .padrão de rene

gociação adotado. A declaração de 5US pensão de pagamentos.

tem o efeito de produzir 'o deslocamento dessa questão do e~

paço das relações financeiras internacionais, onde o Brasil

tem recursos de poder reduzidos e minguantes, ao espaço das

relações po1Ítico-internacionaí's, onde a nossa poeulação, o

peso relatiVo da economia brasileira. e o papel que ocupa no
" ,

espaço das relações pollticas internll~iOnais constituem re-

cursos de poder certamente muito superiores àqueles que te

MOS na esfera de negociações fin~nceiras•. A suspensão de p!.

gllllentos tellt um efeito de translllutação da questão da dlvida

externa. de uma questão financeira e..)'.l'lI~,questãci polltica i!!.

ternacional. Isso devido às próprias regras pelas quais se

.ove a proteção hoje dada aos bancos nacionais, que operaM

nu'se sistellla bancário internacional pelos respectivos ban

cos centrais. A regra da Convenção de Basiléia pr~screve o

dantes pensadas. Suponhamos que fosse posslvel recompor

posição da dTvida externa brasileira. Estaria resolvida

nossa fragilidade 1 Não, porque çontinuariamos com a desor

dem interna a ser enfrentada. E essa desordem interna se e!.

pressa por uma massa imensa de ativo..s,.financeiros u1trava1.Q.

rizados, que. mantidos sob as atuais regras, são caldo de

,cultura que permite que a especulação financeira prospere.

Sõ há uma maneira de desmontar a armadilha financeira inte!

na: é operando uma reforma finance'ira. Mas operar uma refor, -
ma financeira implica fechar o cassino. F~char o cassino i~

põe perdas aos jogadores. Dou um exemplo: as Obrigações Re2..

justãveis do Tesouro Nacional com c1ãusul~ cambial têm "á

gio sobre seu valor facial. O resgate dessas obrigações te

rã de, ser feito pela sua substituição por algum outro titu

lo nã~ tão vantajoso quanto as Obrigações Reajustã'Jeis do

Tesouro Nacional. qualquer que seja. Ao se fazer isso, po

rem. impõe-se uma perda patrimonial aos atuais .J det"entores

desses ativos financeiros. A extensão da perda e a distrib,!!

ição de perda e matêria para ser politicamente negociada,

mas algulilit pet'da ;; necessária. Vejam bem que. quando se 'im

põe perdas e uma parcela expressiva" desses papeis dão a ba

se das operações especulativas dos agentes financeiros exi~

tentes no País. ou seja, dos nossos bancos. das nossas fi

nanceiras~ etc.,para não falar dos operadores de mercado a- \"

berto - ao se arbitrar uma perda isso significa que.objeti

vamente se atinge o patrimõn'io dos agentes financeiros. Co

mo os nossos agentes financeiros são, em primeiro- lugar, mi

nusculos em relação ao t;m~nho da economia brasileira e, em

segundo lugar, frigeis, isso ameaça' a quebra desses agen-

tar os depósitos das Cadernet~s.e necessário, frente ã es

peculação financeira, dar .a'ó,s depositantes vantagens equi

va.lentes aos outros ativos financeiros. Temos a.ssistido •

cada vez mais. ã tentativa de dar novos incentivos aos de

pósitos de cadernet\., Por que 1 Se houver uma fuga nas Ca

dernetas, o Sistema.. Finaficeiro t~do se esboroarã. 'E uma o

peração tecnicamente insustentãvel. 'E uma especie de fogu~

te. concebido seRl_pãra-quedas. E um sis.temã 'que foi cõnie';'"

bido por uma. economia e,", expansão. Quando a economia deixa

de crescer COIl1 a recessão, o Sistema fica tecnicamente co!!,

denado. Seu colapso e um problema de tempo. Já reduziram

e ã dimuinuição das contribuições. Então, essa fonte supri

dora tende a ficar em vermelho, _estar em vermelho no ano

de 1983. A outra fonte supridora são os. depositas de Cade!,

neta de Poupança. No Brasil, fez-se "a'. se'guinte operação p!.

'rigosa: tomaram-se depôsitos imediatamente disponlveis, d!!,

pôsitos praticamente ã vista p-ara bancar operações de fi

nanciamentos em dez, doze anos de prazo. Ora, para aumen-

teso A maneira de evitar a sua quebra exige uma reforma ba.!l

cária em profundidade. Está claro 1'E exatamente porque, p!.

ra desmontar a especulação finanéeira, ê necessário ir às

ralzes do fenômeno e isso imp1 ica um .~o"njunto de reformas

profundas nas regras do jogo, no modo como estão organiza-

, dos os mercados creditlcio. monetário e financeiro do Pais,

nas faculdades e regras pelas quais operam os agentes fina!!.

ceiros, e porque'i! extremament.e dif1cil arbitrar essas re

formas que até hoje a pol1tica tem sido simplesmente a de

pp-rmitir a con~inuidade de um jogo que nãO' conduz a lugar

algum. Isto porque na continuidade desse jogo. todo o sist.ê,

ma financeiro nacional fica sob a ameaça de quebra. Tomemos

um exemplo disso: Sis-tema Financeiro·de Habitação. O Siste

ma Financeiro de Habitação , no 'Brasil, e uma operação tecn!

camente ameaçada. Se consolidarmos o Sistema Financeiro' de

Habitação no Brasil, veremos que ele tem uma carteira atiw

va J que são os emprestimos realizados pala Sistema a tedos

os compradores de casa própria, mais' emprestimos feitos às

municipalidades para obras de saneamento - mas basicampnte

empréstimos aos mutuãrios do Sistema; esses mutuãrios do

Sistema são predominantemente assalariados médios e medios

'altos. Esse grupo vai sendo atingido pelo desemprego. e um

grupo que esta sendo atingido pela compressão da renda fami.

liar media. Isso significa dizer que esse grupo e p~ogressi.

vamente inadimplente. Então, o ativo do Sistema tende a ser

cada vez mais insolvente. Para financiar esse ativo foram

concebidas, nO,Brasil, duas fontes: uma chanlada FGTS.O FGTS

e um mecanismo que, na recessão leva ao aumento dos saques

por

uma

pagamentosse um pals devedor declarar que suspenderã os

vai acompanhar, ~egundo os seus próprios critérios,

financeira brasileira. porque se armou neste Brasil

institucionalidade financeira heterodoxa - esta é a verda-

.uma elevação brutal do déficit pübl ico e por uma persistên

cia da aceleração inflacionãria.. Então, em cada verificação

trimestral, o Fundo encontra o'páTs inadimplente. Em um ano

assinamos três cartas de intenções, e a.s~.metas anunciadas-

?a terceira carta - ê possive1, desd~l~go afirmar - o B"ra

s11 não as cumprirão Hão importa a extensão em que a polit,i

ca econômica brasileira seja obediente às diretrizes do

Fundo; e imposslve1. dada a armadilha financeirll internai

cumprir as mesmas metas a qU,e o Fundo se propõe .. Isso signi

fica que, com todo o brutal'~sacrificio da' recessã~. a cada

morunto, uma instituição envelhecida, o FHI. que representa

um sistema bancário internacional em -cri se, nos cobrará. c.Q.

MO feitor, desempenhós mais canibais com respeito ã nossa

pr,ôpria possibilidade de atendimento a seus criterioso Estil..

11I05 perdendo oxigênio a cada volta. Estamos em que proces

so 1 O sistelAa bancãrio internacional nos faz as , retalia

ções sem tirarmos ·nenhuma vantagem do fato de estarmos cami

nhando para uma moratória prDgressiVa. O que quero dizer é

que estam~s I\UR\a situação tão ruim que somos obrigados

lançar Mão do recurso tático de ultima instância, porque,'

quanto mais procrastinarmos o recurso a esse dispositivo.

Mais debilitados estaremos. E uJl1a recessão que vai para

seu terceiro -aniversário não promete ma is nada do .que apro

fundar deseMprego. sucatear a indústria. incutir desemprego

e, dada a institucional idade brasileira. ampliar a especu1!

çio financêira e conduzir ã desorden financeira. como se vê

imediata.ente ~ela aceleração inflaCioniria, a taxas nunca

de ... adota. aqui. a sua receita universal. Mas, a~ adotar

a sua receita upiversal. ele produz uma recessão que se

e uma tática final de neÇlociação. Se me permitem uma ima

gem, por exemplo. um sindicato cujo prime.iro movimento i! a

dec1araçãode greve ê inçompeten~e nas negociações, porque

ele deve dosificar e lançar mão dess,e_ r.ecurso tãtico como

último recurso na sequência das negociações. A suspensão !!.

nilateral de pagamentos ê um recurso tático. na. ordenação

dos recursos renegociadores l que ocupa a posição equivale!!.

te ã greve para uma negociação salarial. Entret.anto, creio

que, hoje, ê recomendável a suspensão unila·tera1" ~e paga -
;

lIento, porque ~os debilitamos tanto nos recursos "de poder

no espaço financeiro internacional, dada a relutância dos

administradores de pol1tica econômica no passado de. freI!.

te a claros sinais de progressiva d"esordem, propor, enqua!!.

to tinham recursos de poder na esfera das negociações fi

nanceiras, uma renegociação global da dlvida. Hoje, temos

que produzir a transmutação, sob pena de assistirmos

frente a degradação progressiva da nossa condição de nego

ciação externa. As tendências previslveis no atual padrão

de condução da dlvida externa hi!.sileira fazem rrcr que l a

cada semestre ou trimestre. a nossa posição estará pior. O

Fundo dâ Q slnal verde:· para a li~eração de recursos pe10

sistema bancário internaclona1, em troca de indicadores de

desempenho'. Como ele não entende a natureza da armadilha

seguinte: um banco central socorre o banco na9;ona1 que es

teja com a sUil,carteira atingida pela inadimplência de um

devedor, se o banco comercial declarar a' existencia, na sua

carteira. dessas posições inadimplentes. Significa que

Banco Central suiço sô socorre um b~nco sulço que contratou

operações de financiamento com paises devedores, se este

lhe declarar que estã numa posição precãria. Porem, como

concorrem no mercado financeiro internacional 1.200 ba·ncos,

nenhum banco comercial farã essa declaração na frente de 0E..

tros. sã o fará se for sincronizada, e o que sincroniza e .!

xiltamente ~ dec1aração de !ouspênsliú de pa!:iamentos. Po'qJe

E o conjunto dos bancos, centrais dos pilhes credores,.· pela

Convenção de Basileia, tem que assumir esta posição defensi.

Vil... Isso desloca a questão para uma relação entre. pais dev!!,

dor e palses c~edores. t: 'a 'metamorfose de um- espaço finan 

ceiro para o espaço pol'itico internacional. Vejam bem. esta

temporariamente, por-definição e simultaneamente. sincroni

camente, todas as posições de carteira daquele pais nos ba.!l

'cos comerciais se tornarão, no mesmo momento. inadimplentes.

umao SR. OEPOENTE (Carlos Lossa) - Tooho
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contr. à"; estatais. C q...ie astarnos busc.ando serÍtll11 re!>pos-

tros que eles estão prometendo lnandar. a questão da pres

são sobre as estatais que, conforme o'Sr. ressaltou muito

s.lontar. dizendo que as estatais são responsãveh por todo

esse endividamento aí. Quer-iamos saber - o jlergunta seria

esta, concretamente - de que forma teriamos condições de a

valiar. de esmiuçar mais a questão da campanha que foi si!.

tematicamente orientada pelo jornal 110 Estado de S. Paulo ll

. .
sendo assim, se endividam. t natural que as empresas se e.!!.

dividem. O problema ê saber por que se endividam. Existem

momantos em que elas se endividam saudavelmente; outros

momentos em qu~ 'se endividam de maneira enfel"'miça. Pois

bem. As empl"'esas estatais, no Brasil. foram utilizadas, a

partir de ·certo momento. eM operAções de endividamento Que

sentemde manejo da coisa pública sem consulta, não se

mais solidários com o que ê seu. e hã uma fratura entre os

detentores e o seu patrimônio. t. uma armadilha realmente

do maior perigo. Eu queria dizer ao Deputado Jacques OlOr ..

neilas que não acredito na possibilidade da transferência

em massa do patrimõnio estatal para grupos nacionais ou

grupos estrangeit'os pela seguinte razão: há uma raozão dQ

fundo politico .. Não há a menor dúvida de que, no processo

de debilitaçio das empresas estatais, surgirão propostas

Je transferência de propriedades de certos segmentos parti

cularmente atraentes. Por' exemplo, o segmento da petroqui

mica. dentro do conjunto das opérações do sil:>tema PETRO

BR~S; ou o segmento de distribuiçã-o de derivados de petrõ ..

leo, o·u. no conjunto das estatais. a Vale do Rio Doce.

conjunto das empl"'esas estatais jamais serã privatizado no

sentido de transferência de propriedade pela seguinte ra ..

zão de fundo: qualquer economia capitalista moderna tem o

Estado operando exatamente esses mesmos setores. por uma

razão de Fundo ..• Vejam, Srs. Deputados,quequ(\:ncontrola o

setor estrategi co controla todos os grupos privados a ju ..

sante daquel e segmento estra tegi co. Como Rockefel1 er cons!,

guiu a hegemonia nos negócios" do petrõleo 1 Controlando i'I.

ferrovia que transportava querosene na epoca. Forçou todas

as refinarias independentes e produtores independentes de

petróleo a se subordin.arem ao seu comando. Se um grupo pri

vado controla um segmento estrategico do tipo petrõlE:!o ou

do tipo energia elétrica ou do tipo aços planos, ele detem

um ta 1 poder de comando que amedronta os outros grupos pri

vados. Por essa razão que são sempre publicos esses seto

res. Seja em uma sociedade autoritária. em uma sociedade~

Klocratizada, diversos r-egimes POlltico5, sempre esses set,Q.

res são estatais. De maneira que não haverã comprador. Mas

hão sim. a falsificação ideolõgica pela qual s~ just!fica.

ante a opinião publica. uma política de corte de gastos pl!.

blicos, Que é altamente recessiva. E aI que está.o grande

risco. porque se joga ã op-lniào públ lea uma acusação. Ve

jam só, a inflação brasileira. os problemas brasileiros são
devidos a que 1 1S.s estatais. As estatais sio as culpadas.E

COIIO. durante todos esses anos. houve uma quantidade fan 

tistica de programas, projetos e obras públicas de baixis

silla prioridade ••. Não e 1 Pirâmides •. '!'!tnulllentos. -r. tambéM

das ordens autoritárias a necessidad~ de botar o Seu nOllle

nUllla pirâmide. Ate 05 próprios candidatos muitas Vezes se

credenciam a partir de uma grande obl"'il. Não ê correto 1 A

tendência ao piramidal e caracterlstica das ordens. autori

tãrias. E como a população tem a percepção disso e mais do

que isso. não foi consultada absolutamente sobre a composi

ção· do gasto publico, ela tende a aceitar a explicação de

qUe o problema está a1 localizado. e acaba aceitando o co!.

te do gasto piiblico. Creict qu~ e o Decreto~Lei nQ 2037,que

determina as ..•Não,' o Decreto-Lei nQ 2.036 diz respeito,em

ultima instância. a salários do pessoal das estatais. O de

n9 2.037, creio eu, diz respeito aos cortes e aos tetos

dos gastos piiblicos. Pois belll, para evitar a recessão

tão importante bloquear o Decreto-Lei nQ 2.036 quanto o de

nQ 2.~37. Entretanto. tenho absoluta CHt.D:" de que a lrolt:.!!.

5<:1. maioria das pessoas estarão mui.to .sensibilizadas com a

iMportância do Z.036 e, nio darão muita imp~rtãncia ao de

nl} 2.037. Uma das coisas MAis sinistras ê que, hoje, no

forjar uma explicação de algo que e a expressão concreta cb

desvario, uma das expressões concretas do· desvario e da mã

condução da política econômica. curioso, ou melhor, in-

quietante e que esta explicação sancionada por vastlssi-

mos grupos sociais no Bl"asil, que SilO inclusive co-propri~

as colocaram sob risco. Qlas nio, pela autonomia da empresa

estatal. mas. sim, porque elas foram utilizadas como ins

trumentos e razão de Estado. Elas foram subordinadas ã lô

gica da armadilha. elas foram jogadas no interior da arma

dilha. E resulta extremamente injusto que o que ê patrimô

nio publico. que foi manejado Sem consulta aos seus legíti

mos proprietários - o povo ~. a sociedade brasileira 

fragilizado pelo seu mau manejo se;a hoje acusado de res

ponsavel da crise e se demonstre a .sua impropriedade, ten

do sido ele objeto de um uso im~rõprio por uma ordem auto

ritãria. O interessant'e e que Se faz operação ideolõgica tE

tãrios da coisa pública, mas, (j:.le em função de vinte anos

pretenclm.1bem, e um biombo, um artificio, uma farsa que

tas para nos munirmos contra essa investida do capitai muI

tinacional. Entendemos que, na medida em que não tivermos

condições de saldar nossos compromissos, terlamos de entr~

gar essas empresas. que são fundamentais para a nossa seg!!

rança. para a própria soberania nô:~ional, eis que se trata

da defesa da nossa soberania. Eu citaria a questão da PE

TROBRXS: da SIDERBR1iS, da ELETRDBRÁS, como, aliã$. V.Sa.,

Sr. Carlos Lessa. referiu. t preciso esmiuç.ar a questão p~

ra podermos encetar uma campanha d~ Qefesa dessas empresas

e mostrar que a questão e muito mais profunda. Ela envolve

UJR domínio geopolitico, um domin~o militar, entendemos as

sim. dos paises do Tercei ro Mundo - incluindo, ai, o nos

so - pelas potências imperialistas •.no 'CáSO comandados p!.

los Estados Unidos. Como e que poder'lamos: nos defender de!.

sa caft1panha contra as estatais qUê estã sistematicamente,

sendo orientada por elementos antinacionais, entreguistas,

corruptos, que estão evidentemente por trãs dessa manobra.

O SR. DEPOENtE (Carlos Lessa) - Nobre deput~

d? acho que o tema da estatização e de muita com~lexidade

porque, inclusive. o termo 5~ vulgarizou no Brasil a par-.
til" de '1974. Quer dizer. a camp'lnha contra a estatização c2.

meça em 1974, com a tentativa de rejeital"' a proposta Gei

sel. do 11 Plano Nacional de Desenvolvimento. Começa naqu,!t

le momento, e v~m genhando corpo ate que, em fins de ·1979,

início dos anos 80. na tentativa de explicar a crise, le.:.

vanta o regime, como variãvel explicativa, o que se denomi

nou de "rombo das estatais". dizendo que elas eram respon

sãveis pelo deficit público e que este era responsavel pe

la desordem externa e pela inflação interna. Foram escolhi

das como bode expiatório. Acho que e necessãrio manejar e~

sa noção com muita cautela. Em primeiro lugar, o que houve

no Brasil não foi, creio, uma estatização da economia;

que houve no Brasil foi uma privatização da coisa pifbl ica.

exatamente o fenômeno contrário. Ou seja. 11 coisa pública,

creio. que e respublica, .se converteu em Cosa Ifostra. Ba!.

ta acompanhar a histõl"'ia das intervenções nos grupos fina!!.

ceiros que quebraram para se verificar com que despudor se

lI'lanejou o Que ê publico para benefício privado. O imenso

poder discricionário do Estado foi utilizado não a serviço

do bem-estar comum. mas a serviç.õ do privilegio e do fo'rt,!

lecimento seletivo de interesses priva~~.~. Acho que Se de

ve contra-arrestar ao movimento que ·sugere o fenômeno da

estatização a categoria correta da privatização como ê um

fenômeno de uma ordem autoritária tornada quase senil.

mais: e um fenômeno geral em todas as ol"'dens autoritárias

em sua fase de decadência. Em segundo luga r, o tema estã

cheio de falãcias. Não há deficit de estatais no Brasil~ t

uma !IIentira~ Não hã deficit de estatais ~ Aliãs. vejam bem,
a expressão "défiCit'l" não e aplicãvel a empresas. Empresas

não têm déficit ou superãvit; e~pres'as tem lucro ou preju!

lO. Quando uma empresa privada contrata um emprestimo para

realizar um investimento, ela não se diz deficitãria; ape

nas de·cJara que contratou um empl"'estimo para que tivesse o

avanço de capital necessário para materializar um estrate

gi~ empresarial de expansão. Esses números que se manejam

no Br-asil. gigantescos, mentem em um ponto fundamental. Em

primeiro lugar, em conjunto. as estatais são superavitãri

as no sentido de que a sua receita operacional e superior

aos seus custos operacionais. Elas são geradoras de fundos

para financiar os seus programas. Não geram, porem, a tot}!

li da de dos fundos necessários para os seus programas. E.em

para tr':llta dias. a co.rl eção monetária nos depõsitos em Ca

derneta. O próximo passo serã a correção monetãria a depó

sitos ã vi!>ta no Sistema, e a't o Brasil chegarã coisa

fantãstica de todo o dinheiro estar indexado. Ou então,ta~

bem, convertê-lo i clãusula cambial, e aí viVeremos num

país de ficção, porque todas as no~sas oparações estarão

em dólares, num país que não tem dõlares. Dizer que o Sis

tema Financeiro de Habitação está sob ameaça ê. da maior

gravidade. Por que 1 Porque não sõ ele estã imbricado via

conglomeração financeira com todos 'os grandes grupos bane.!

rios privados do Pars. corno, ademais disso. ele comanda a

indüstria da construção civil. qúe e o maior empregador do

espaço metropolitano urbano. E. pela importância das arti

culações interindustria is. determina o·~·vel de atividade

de Um vastlssimo elenco de indu·strias. E a arrecadação mu

'nfcipal e estadual tem uma base extl"'emamente importante nas

atividades ligadas ã construção. Então. dizer o Sistema Fi.

nanceiro de Habitação esta mal concebido e que precisa ser

reformulado e dizer que ali ~stã uma possibilidade de im

plosão de todo esse Sistema. Tomemos o Sistema de Previdêll

cia Social. Por·defin~ção. também e um sistem.a tendente a

ficarestourado. Por que? Porque, na medida em que avança

a recessão. aumentai"ã o volume de saques sob o Sistema; na

med1da em que avança a recessão, o suprimento de recursos

do Sistema minguarã. inexorãvel o aumento desse desequi

llbrio no Sistema de Previdência Social. Poderia fazer ri-

gorosamente o mesmo racioc1nio com todas as demais peças

do Sistema Financeiro. mas. só para dar um toque anedõti.

co. q~e~ia mostrar a ironia das coisa.s: os bancos estran 

geiros que têm filiais no Brasil estão piores do que os

bancos nacionais. Essa "é uma das coisas mais irônicas que

conheço. Por que 1 Porque, da lIlesma maneira que suas matri

zes no sistema bancário internacional bancaram irresponsa

velmente qualquer operação de refinanciamento ou de· finan

ciamento de qualquer loucura durante a fase de expansão,as

suas filiais internas co.ns.tituíram uma carteira de opera

ções inteiraménte precãrias. Por exemplo: financiaram as

estatais de segunda linha. que não tinham acesso ao merca

do financeiro internacional. Então, há a seguinte coisa c.!:!,

riosa hoje no Brasil: o Lar Bras.ileiro. que e do Chase, p!.

ga por um coa muito mais do que··um aRADESCO, ou um Nacio

nal. ou um Itaii. porque as carteira!; do·Nacional, do BRA

DESCO e do Itaii são hasicamente de papéis de filiais es-

. trangeir3;.s e empresas privadas de primeira linha. enquanto

a carteira do Lar Brasileiro, ou equivalente - não conheço

na intimidade o Lar - do conjunto deles. ê pred9minanteme.!l

te de empresas estaduah. municipalidades etc.,todos eles

colocados. pela prõpria pollttca fiscal contracionista. na

ameaça de insolvência~. E al o ~e ocorre 1 Os' bancos es

trangeiros. ê uma ironia do destin?,' têm de pagar na capt!

ção mais do Que os bancos nacionads. A desordem financeira

é gigantesca. Entretanto. a dificuldade de arbitrar essa

reforma faz com Que exista uma espécie de inibição, e o ti!

kla não e enfrentado. Entretanto. não enfrentá-lo é bancar

o avestruz. que. escondendo a cabeça, não se esconde de n!.

da. Porque a progressão da cl"'Íse vai minando o conjunto.

Creio que já" tenho suficiente lIidteria-príma para trocarmos

idéias.

SR. PRES IDENTE (Deputado Ferna ndo Sol nta na)

Srs. Oepu.tados. depois dessa exposição. tão rica de infor

mações e também de preocupações. vamos passar ã fase de iE.

quirição por parte. inicialmente, dos membros da Comissão.

Como detel"mina o Regimento, em primeiro lugar tem a pala

vn o Relator-Substituto. Deputado Jacques DIOrflellas.

1) SR. RELATOR (Deputado Jacques DIDrnel1as)

Sr. Presidente. Srs. Deputados, economista Carlos Lessa.

queria, antes de mais nada, agradecer a V.Sa. a brilhante

exposfção. Já o conhecíamos pela. sua atividade no Rio de

Janeiro. tivemos muita participação juntos. em vãrias ques

tões, em campanhas, etc. Há pouca c~~.~a,.a perguntar. real

.m~nte. Estamos de acordo com quase todas as posições e qu~

rewtos apenas abordar as questões das. conse~encias, do de~

• dobramento das ações que esses grupos financeiros interna·

ci.onais tendem a impor ã nossa economia. Estamos sentindo,

lIais concl"'etamente neste momento. independentemente do ar

rocho salarial. do Decreto-Lei' nQ 2.045. do 2.024 e de ou-



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça~fejra 3 189

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Seguindo a ordem de i.nscrição~ tem a palavra agora o Depu

tado Eduardo Matarazzo Suplicy.

Acredito que o Professor Carlos Lessa tenha dado uma con

tribuição extremamente rica para os objetivos desta Comis

são. alem de uma aula de ,xcepcfonãl nTvel sobre II evolJ!.

ção da economia brasileira nas últimas duas dacadas. Gos-

taria de. em primeiro lugar, perguntar sobre um aspecto

a que o Sr. Carlos Lessa não deu muita ênfase. Acredito

que de possa complamentar i1 sua anãlise • particularmente

sobre a política salarial e a proposição que temos que

apreciar e voltar aqui, o Decreto-Lei nQ.2.045. Ainda on-

se procura introduzir perlodos de observaç'io mais longos,

sobre relativos de preços de p!."odutos agricolas. 9uo, con

jugados com variações mensais de Indice Geral de Preços,

permitem. a aferição de componentes estacionais para as va

riações de preços. Al vem a demonstração estatistica. 5011

citaria ao Sr. Presidente que enviasse este documento ao

ProL Carlos Lessa e talvez a alguns economistas ... ao prõ

prio,lnstituto ,d~ Economistas do Rio de Janeiro. O Sr. Car.

los Lessa. que e do Instituto, podeJ:ia encaminhar o 'docu

mento no sentido de que houvesse uma apreciação crltica

desses criterioso Em suma, parece que o criterio e o se

guintee: sempre que o preço de ãlgum produto aumenta muito

Mais do que o normal. não se considerarã parte de5se aumen.

to. porque houve um acidente, ou o que quer que seja. J,s

vezes, ate_um acidente climático nos Estados Unidos, que

fez. aumentar tanto o preço do soja no mercado internacio

nal. Pergunto ao Sr. Carlos Lessa o que acha desses crUe..

rios, particularmente no que diz. respeito ã sua utilização

para os ajustes de salãrios~ bem como-lfa-ra'os -estudos dos

t!'conomistas.

nova m~todol~g~<: cOlclul'Ja peja 1.%,i:. na qual

disse !;t!2 já pot:!.crnos comentar ~ raf<!rcilta ã q!.:€!stão elos _~

tiva de. pela fome e pelo desespero, equilibrar o balanço

de pagamento - e não equil ibrá nada - e, em segundo lugar.

não e ;inflacionãria. A inflação brasileira não ,está ligada

aos reajustes salariais. A inflação brasileira estã basic.'!.

mente ligada a esses regras do jogo que permitem uma selv!

gem especulação financeira no Brasil. O Hinistro sabe dis

so, porque, em documentos oficiais, ele já o disse. Em

fins de 1979, quando ele tentou co~trolar a especulação fi

nanceira, em uma grande entreJlista declarou, textua,lmente

que, a inflação ,brasil'eira e p~oduzida pela especulação

Creio que respondi a V.Ex,a.

O· SR. DEPOENTE (Carlos Lessa) - Essa ê uma

das "questões mais graves. Os mortais se queixam do econo

Ilês. Entretanto, o cidadão co~um tem que entrar no econo

Mês, com particular&~tençãotã estatistica econômica, por

que, a partir dos critérios de construção dos lndices, pO":,

de obter-se. através dos criterios de construção dos ílldi

ces, o mesmo efeito de um 2.045. Com a diferença de que o

2.045 e imediatamente perceptível e os criterios de CO'1S

trução dos índices são materia controvertida ao nlvel dos

próprios especialistas. Nesse ponto, a unica coisa que pO!

so dizer ê que existem crescentes i'ndl'cações de-mânfp'ula 

ção na construçãó da informação 'estat~stica básica e não

tran?parencia das informações. OU.:.seja! há alguns a~os

informação sobre o desempenho da economia br:asileira era

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- E~

ta Comissão recebeu hoje um docu~ento - o Sr. " Pt'esidente

purgos. documento da Fundação Getulio Vargas. Talvez

Prof. Carlos Lessa, que mora-no Rio de Janeiro, possa con

firmar se foi cumprido o que disse uma vez o Diretor do

Instituto de Pesquisas da Fundação GetÚlio Vargas. ou se

ja, que a comunidade de economistas seria convidada a deb~

ter e a tomar conhecimento dos criterios de expurgos de a~

cidentalidade. Eu não tenho conhecimento de algu1]l convite

feito seja ao .Instituto de Economistas do Rio de Janeiro

seja a qualquer Sindicato ou a quem quer que seja.

O SR. DEPOENTE. (Carlos Lessa) - Nada..

O SR. DEPUTADO EDU!-RDO MATARAZZO SUPLICV - !!.
credito até que é a p'rimeira vez que se divulgam os crite~

rios de acidentalidade e de inf1ação~, .cor~etiva~ cujo cont,!

,üdo. ainda assim. me parecem insatisfatórios. Explica-se !.

qui que. em julho de 1983. o Indice Geral de Preços aumen

tou 13.3% - disponibpidade interna - e da1 foram deduzi

dos 3.6%. com respeito ao que se denominou inflação corre

tiva~ e 2.4%. no que diz re$peito ã acidental idade. Porta.!!.

to. o novo Indice de Preços, a nova variação para jul ho

foi de 8,5%. Isso jã era publico, o que a novo são alguns

dos c~iterios. Por exemplo:"Com respeito aos metodos de

cálculo. os ajustes por acidental idade aplica?os nos meses

de junho e julho corresponderalll ã retirada. a nivel de ca

da produto ident,ificildõ, d;:; ex'tessos de variações de pre

ços acima das correspondentês taxas medias de variações 0,Q.

servaCias nos doz.e meses precedentes, acrescidas de uma ma!,

gem de tolerância de 20%. Em agosto. as correções passaram

dae a tentativa de implementar uma politica recessiva,

financeiros, mas porque a especulação financeira comanda a

remarcação de todos os preços.. Uma desvalorização cambial

acelera a inflação não pelo impacto sobre os custos. Veja

bem, o Brasil importa aproximadamente 8% do seu Produto.E!!.

tão. em mêdia, nos nossos custos de produção as i1!lporta

ções represen~ariam 8%. agregado. Uma desvalorização de

30% da taxa de câmbio teria uma incidência. sobr! custos,

aritmetica de ?~. Entretânto, quando se faz uma maxidesva

lorização. o que acontece? Todos os ,preços acompanham o

reajuste daquele preço tomado C0ll10 farol. A especulação fi

nanceira faz cons~ituir um farol. eM torno do qual circulam

todos 05 outros preços, nUMa u'Pecie de ascenso inferna 1.

Pois· bem~ a pol1tica salarial no Brasil_é. por conseguinte

em primeiro lu ga r, i ntenci onalmente reces s iva. numa tenta-

entre exportação menos impúrtação. Como há uma crise comer.

cial, o esforço para ampliar exportações rende pouco.Então

a unica maneira de aumentar a quantidade de dõlares e di

minuindo as importações. Quais são as politicas que produ

zem diminuição das importações? As pollticas gerais, que

sufocam a atividade econõmica. O Fundo ~lonetãrio internaci

anal, quando presta os seus serviços a um pais, o faz

nome de resolver probl.emas de balanço de pagamento. Logo,

entenda-se. lograr superávits comerciais que permitam re 

solver o c;strangulamento cambial. Sua doutrina propõe pri.Q..

ridade absoluta ã superação da crise cambial através da a!!!.

pliaçáo das disponibilidades em dãlares. Se ~ dificil·faz~

10 via exportação - e para faz.ê-lo via ~xportação o Fundo

sempre recomenda maxidesval.orizações cambiais - ete ê fav.Q..

rãvel a todas as -politicas que impliquem comprimir import!

ções. Uma politica de compressão salarial e uma polltica

que diminui a atividade econõmic_a e, diminUindo a ativida

de econômica. diminui as importações e gera saldos em dõl!

t'es. Uma pol1tica de corte de gastos ,p{iblicos ê uma poHti

Cil que atrofia a atividade econõmic~'. Logo, gera saldos em

dõlares. ao diminuir as importações. Uma politica de con

tração crediticia ao, atrofiar as operações das empresas,di

fIIinui a atividade econômica. Logo~ gera saldos em dólares.

A polltica salarial. na sucessão 2.012, 2.024. 2.036,2.045

mesma maneira que os cortes dos gastos públicos e a rest.ri

ção crediticia estio orientados para o mesmo objetivo. En

tretanto. para justificar a pol1tica ã necessário chamar a

atenção para o pr1Íblema inflaê-ionário. E ai entra a defesa

do Ministro~ qu~ lança mão 'de falãcias que ele. como anti

go professor de Economia, não .poderia jamais acionar, sob

o rist:o de os seus ex-alunos ficarem surpresos com as fa

lhas teõricas. Dou um exemplo. Diz: ele que: llatravés da r~

dução salarial, dimiruiremos o C!~ficit publico. :Jiminuindo

o déficit público, lograremos que a taxa de juros caia ,li O

que ele está tentanto fazer? Astutamente. está telltando

obter a adesão da massa dos empresários ã polltica de co,!!!

pressão salarial e esconde, porque ele sabe - e estou absQ.

tamente convencido disso - que, quando se contraí a ativi

dade econômica. cai a arrecadação fiscal e deficit público

api!lrece ai por via da queda de impostos. El e sab~ disso.

porque e muito, bom economista, mas. no jogo polltico ,

primeira regra e preservar o poder .e vale qualquer falã

cia. Aliás. acho que isso sabe um estudante de Economia do

29 ou do 39 ano. Outro ponto: compressão dos salários dos

empregados das estatais. No agregado empresas estatais

salário representa. se não me engano':#,12:i'l 15%. sendo que

nas empresas de ponta. tipo PETROBRAS. significa 4% do to

tal dos seus gastos. Dai, uma compressão salarial tem efe1

to contãbil muito pe~ueno sobre essas projeções. Terceiro

ponto: a idéia de que a inflação brasileira é alimentada

ou realimentada pelos salár;ios não resiste nem ã prova te~

tica nem ã prova empírica. A prova empírica mais elementar

e que, desde dezembro de 1979. sht-ematicamente~ b Tndice

Geral de. ..Preços se moVe por cima do lndice Nacional de Pr~

ços ao Consumidor, qUQ serve de base para os reajustes sa

lariais. Os salãt40s não têm~rescido, eles tem declinado

ao longo de todo esse periodo .. em que a inflação se acele

rou. Alem do mais, os preços s.e movem no presente e

lã_~ios se reajustam com um ~,t.emporal de seis meses.

fenômeno que estã por trás da inflação brasileira ê a esp.!

feztera o Ministro do Planejamento Antônio Delfim Netto

Brasi1~ se se fizesse uma. consulta em plebiscito direto. a

maioria da população votaria a favor do corte do ga~to pu

bl ico. E. se fosse consultada quanto ã recessão, ela a re~

jeita ria. Ela não 1 iga o gasto publ ico ao seu volllme de e~

prego. Porque; Porque ala "está profundamente irritada de

jamais ter sido consultada sobre apolitica publica. sobre

o manejo da coisa publica. e tem disso a visão da distân

cia e do manejo discricionário privatizado do que é públi

co. Por isso a reação moral rej.éita o gasto público e vota

a favor da recessão. sendo contra ela. Este fenõmeno preci

saria do um grande debate para ser esclarecido. Eram' es

tas. Sr. Presidente. as considerações que queria fazer.

uma afirmação que considero ate ofensiva ao congresso Na

cional, pois ele mem:ionou que "há muito vagabundo falando

em nome do traba lha dor; quando o demagogo fa la em nome do

trabalhador, a preciso desconfiar. t preciso que o traba 

lhador desconfie de que. cada vez que o demagogo oferece um

lago nzul,a piscina está vazia ."Na verdade~ o Ministro Del

fim Netto não conseguiu conVencer.com argumento -econômicos,. .'

ate mesmo os representantes de seu partido, os únicos que

foram convidados a debater com ele o Decreto-lei ,nQ 2.045.
no dia 28 de junho. !Quando esteve' aqui presente. 15 dias

antes da sua decretação. ele não mencionou que tinha o de

creto na cabeça. e poderia tê-lo feito. Respaldando essa

proposição. feita de maneira ofensiva, ,o Ministro~ qua.nto

.~ parte. digamos. mais tecnica. que "a sociedade tem que

reduz.ir a inflação. e uma polltica de redução da inflação.

seM ullla polltica salarial adequada terá custos sociais gi

gantescos. O que o trabalhador pode comprar com o Seu sal!

rio depende da relaçio entre o crescimento do salãrio e o

crescimento dos preços. O que estamos procurando fazer

que os dois. preços e salários, .cresçam menos e os preços

ainda menos •. de tal modo que o trabalhador tenha melhoria

de vida num perlodo 'relat;ivamente curto". Destacou o Mi ni2.

tro Delfim Netto que ninguém tem dado atenção aqui: I/Redu~

zindo os custos ~om os salários das empresas estatais,

decreto-lei diminuirã o déficit publico e, com isto, o Go

verno diminuirá as suas necessidades de lançar ORTNs, LTNs

no mercado para financiar a divida interná e, em consequê.,!!

cia, as taxas de juro~ cairi!o, atingim!~-se mais lima rnei:a

da pol1tica econômica." Prof. Lessa. segundo o relatõriocb

Ba nco Centra 1. o pro du to per ca pi ta no a no pa ssa do teve um

indice 129. igual ao de 1979. Acredito que este ano, já P.2.

dell'los estimar, o produto per capita não ê superior ao do

ano passado. talvez inferior ao do primeiro ano da Admini~

tração João. Baptista Figueiredo. O'mesmo relatõrio do Ban.

co Central dã noticia de que, em 1979. os juros .. pagos ao

ext~rior foram, da ordem de 4 bilhões e cento e poucos mi

lhôes de dõ1ares e quo.em 1982. for~m da ordem de 11 bi

lhões e meio aprOXimadamente, cerca de três vezes mais. O

Ministro Delfim Netto par,ece querer o quê. afinal 7 Deixo

isso para o Prof. Carlos Less:a nos explicar. Esta e a pri

meira pergunta.

O SR. DEPOENTE (Carlos.Lessa) - Sr. Deputado

Eduardo Supl icy, acho que toda argumentação que busca

justificar o Decreto-lei 2.045 e falaciosa. intencionalmen.

te falaciosa. Vamos entender bem o que significa recessão

co IRa escolha poTltico-ecollÔmica. Qua 1 foi a sequência ? Em

1980 o Brasil começa a sofrer uma crise .cambial e a enfrell

lar dificuldades para reciclar sua posição externa. Lança

se mão da recessÃo com que propósito 7 Com c propósito de

aumentar a disponibilidade em dõlar,es atraves da diferença
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permiteeconstruir o expurgo que se considere conveniente.

E de uma penada só - não sei se os' membros da Comissio

deram co nta da extensão - em um mês se retirou ma i s de 5%

da inflação verifica.a. E cóRio" se num mês se tivessem reti.

rado 5% do poder de compra do salário. Um mês; jUlho. Essa

Illateria ê da lIlaior importância e. infelizmente. intrincada.

Muito mais extensa, muito mais imediatamente disponlvel

.muito .. mais abe~ta .do que'; hoje. E tem-se multiplicado epi

sódios de demiss'ão de técnicos que fizeram protestos no in

terior da fundação IBGE. Acho que essa e uma questão que

exige dois tipos de procedimentos. O priJlleiro ê que a soci

edade civil esteja advertida quanto a esses riscos, e al

o papel cabe muito, a meu juizo, aos _e~'!..~omistas, que têm

as suas instituições autõnomas, no ;·~ntido de que constit!!.

am foros de avaliação, exame e acompanhamento do que ocor

re nesse âmbito. Em segundo lugar, acho que o Congresso N~

dona1 tinha que se equipar com recursos de assessoria,com

recursos profissionais, para :ter um acompanhamento minuciQ.

'so do que se passa nesse domlnio. E evidente que a aciden-

tem, o ~rofessor Celso Furtado fez uma proposiç3"C' que. "'0

certa forma, e semelhante ... Quer diZer, em ambas as pro

posições, há URl acordo qua:nto ã suspensão unilatera 1 de p~

galRentos, dada a gra.vidade dassituação. Mas. ademais,

Professor· Celso Furtado, propôs também que se adotassem al

go semelhaute ao que aconteceu na Inglaterra. após a .Segun

da Grande Guerra, COII o Brasil colocando ã disposição. na

forllla de cruzeiros. os juros que de outra maneir~ seriam

P{lgos em divis,a~ estrangefras aos credores. Assim, os cre

dores teriam que vir aqui buscá-los e negociar. Vamos su

por que. para o ano que ,vem. houvesse dez a quinze bilhões

de pagaMentos nessa forllla, e o Governo os colocaria ã dis

posição, mas em cruzeiros. Professor Carlos Lessa, V.Sa.

considera que essa proposição seja ~1.ãvel e recomendaria

,que fosse adotada, em complementação 1 Essa seria, vamos

.dizer. uma forma da moratória. algum detalhe da moratória.

ou da suspensão unilateral'.

co~

momento

neM oráculo para dizer' que esta cri~e jã nos ameaça

social necessãria para enfrentar a crise. Neste

gresso Nacional estivesse esvaziado do seu poder. Histori

callente, ao longo de todos esses anos, ele foi palco de

dois Movimentos básicos: uma Mai.oria, que se comporta'va si!!!.

pleslllente c'omo maioria homologatória,. e~uma Oposição. que

fazia, ná bravura da retórica, UM es'paço de resistência,

IIIas não um espaço de negociação polltica, porque as condi

ções não estavam dadas. Entendo que a rejeição do Decreto

Lei 2.024 foi um ato constituinte do Poder Leg~~1ativo.po!.

que, pela primeira vez. em muitos e muitos. anos. em Jlate

ria de poHtica econômica, o Congresso Nacional. enquanto

espaço onde se"repres.entam as forças sociais, bloqueou uma

iniciativa do Poder Executivo. Agora. vejam bem, se.o Po

der Executivo aceitar esta modific~'ção. de alguma ",aneira

o regiMe polltico começa a se modificar. E eu veria por e!.

te call1inho o inicio de uma mudança - usanao uma expressão.

que e cara a nós. economistas - marginal do próprio regilllle

polltico. Claro que, para enfrentar a crise e realizar as

reformas da profundidade requerida para seu enfrentamento,

s::? faz necessário que esta J!!o~i.çicaçãe se !'1:!ç;"ifiCJ~le. qt'e

haja 11 plena constituição do Poder Legislativo. Mas creio

que estamos Y·tvenao· uin momento absolutamente crucial de

afirmação deste Poder. Então. creio que, do ponto de vista

poHtico. houve. nessas ültimas semanas. algo que acende a

esperança de que venha ser possl'vel â frente a negociação

to ocorresse, Entendo que o enfrentalllento de uma crise de!

se tipo implica, n~ce5sariamente. numa vastissima e muito

complexa negoci~ção social, em que as diversas frações so

ciais que compõem a Nação brasileira apareceriam com 'inte

resses, qu'e não são os mesmos. com propostas divergentes e,

a partir do confronto. construiriam. via ne~ociação polit.:!.

ca, uma solução para o enfrentamento da crise. O único mo

do e o único fórum em que isso pode ocorrer, para mim. ch,!

ma-se Congresso Nacional. Ocorre que o regime polftico no

Brasil ate muito recentemente fez do LegislatiVO um Poder

sem pocl/;'r 1'I1gum. Na verdade. não 50i axat.:mtH:tc qual c
expressão~ mas creio que a expressão· são as prerrogativas.

As prerrogativas fundamentais que fazem do Poder Legislat.:!.

vo um Poder, com f maiúsculo, ou não existem na Constitui

ção de 1967, ou a principa 1 que lã' existe ate hoje não foi

regulada por uma lei ordinária, que e a possibilidape de

fiscalizar as contas públicas. O instrumento do decreto 

lei e um instrumento que retira espaços'do Poder.Legislati

vo e o decurso de prazo 'no' Brasil favorece a iniciativa do

Executivo. Todos esses instrumentos fizeraM com que o Con-

acho que os poderes que o Congresso tem ainda s~o poderes

reduzidos, mas, vejo, pela primeira vez. um movimento de a~

pliaçâ'o desses poderes. E 'é o ponto em que sou otimista.
Meu pessimismo vai a outro nivel, ê a velocidade com que

a crise econômica e financeira a_vança. E isso se liga

sua segunda pergunta. V.Exa. perguntou se i previslvel

Momento em que se verifica insolvênci~a.f,inanceira.Respondo

.que não, não e previslvel, não há c~mo prever. A única coi

Si'. que se pode afirmar e o seguinte: um processo recessivo

prolongado e agravado acerca cada vez mais a data de um

craque finilnceiro. Temo que ele esteja próximo. gostaria

que ele ainda estivesse belll'distante. Para quê1 Para que

houvesse tempo para negociações políticas previas. Entre~

tanto, tenho temor de que estejamos nos acercando de uma

situação extremamente precãria. As Administrações Estadu

ais estão assistindo'ã queda de arrecadação em termos re

ais; diversos Estados e Municlpios correm o _risco de não

podermo pagar. no ültimo trimestre. seu funcionalismo

suas despesas de custeio correntes. Isso corresponde a uma

degradação da prestação de serviços püblicos no momento em

que a população, agravada pela crise, mais os demandarão A

continutdadc da um pr-c;:csso da rc::cs!:ão 'o'a.i dGteriorai",clo

estrutura passiva das empresas: os indicadores de titülos

protestados, falências e concordatas vão em ascenso. Na 1Il!

dida elR que isso se multiplica. as posições ativas do sis

tella financeiro vão-se "bichando ll e os agentes ativos do

sistema financeiro vão, por sua vez, se vendo tambeM aMea

çados. Os s,inais estão por al. O angustiante e a absoluta

cegueira dos condutores de polrtica econõlIica a.sinais que

estio vislveis,.. Quer dizer, não é necessário ser astrólogo

tiveram

perguntas

cruzeiros. perde-se essa faculdade.

Estã claro 1

de de se converter

Flávio Bierrenbach, que, por motivos especiais,

fundidade. numa reflexão.1 Eram essas as duas

que se retirar antes. Aliãs, o Deputa.dq.Jose Fogaça reti

rou-se há menos de cinco minutos, esperou o mãximo. Tem a

palavra V.Exa.

Carlos Lessa, desejamos cumprimentá-lo, evidentemente, pe

la brilhante aula e exposição que fez a esta Comissão. Te

riamos a encaminhar três questões. sendo vou compactar nu

ma unica as duas primeiras. Primeiro, V.Sa. jã evidenciou

essa timidez ou esse desinteresse dos que realmente coman

dam esses mecanismos' infernais da nossa ecotlomia, que não

têm aquela disposição de atacar os problemas pela sua ra

iz, pelas suas origens, pelas éausas e permitem ~.ue as coi

sas continuem assim. A'lem desse aspecto. v..Sa. entende que

este Governo teria o instrumental capaz de realmente fazer

esse tipo de intervenção necessária? A outra pergunta se

O SR. DEPUTADO DIRCEU CARNEIRO - Professor

enquadra dentro dessp ê~p('cto de que cs jures na cspecul~

ção financeira, de modo geral. estão muito acima do nivel

de produtividade do Pais. E: p9ssível, por uma matemãticafi

nanceira e dadas as evidências que podem ser captadas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Concedo a palavra ao Sr •.Deputado Dirceu carneiro: Só para

justificar, gostaria de dizer que, havia duas pessoas ins

critas antes de V.Exa.:o Depuhdo José Fogaça e o Deputado

cardo esse ponto de vista e agradeço-l he as informa-

ções,

atual sistema. pelas informações mesmo deficientes que se

têlll, calcular o tempo em que isso estouraria 1 E qual se

ria o tipo ~e estouro, porque normalMente telllos dito que

s~ria o sucateamento da industria brasileira, o ~esetllprego

generaliza,do o~"o agravaAlento da. recessão, termos bastante

genericos 1 Poderia V.Sa. definir a ~uestão com mais pro-

iniciais. Obrigado.

O SR. DEPOENTE (Ca.rlos lessa) - As perguntas

de Y.Ex•• sio importantes e complexas. A primei,ra delas

foi extrematlente beM forllulada: a atua1.crise econÔMica e",--.. - .

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY -O!!.

tra pergunta estã relacionada ã ultima e ao conteudo de

sua exposição, em que fez a radiografia do nosso sistema

financeiro. a evolução do sistema. Quais seriam as diretri.

zes que recomendaria como fundamentais para a reestrutura

ção em profundidade desse sistema financeiro? Co~sidera

V.Sa. que deveríamos chegar a um controle público completo

ou as autoridades monetárhs teriam, se o desej;ssem,meios

sUf~cientes pa.ia efetivamente controlar as taxas de juros.

a especulação financeira. os abusos que são realizados com

'o credito subsidiado, que acaba engendràndo um processo de

concentração ,da renda e tudo o mais 1

O SR. DEPOENTE (Carlos Lessa) - Acho que-es

sa ê urna questão que ex ige rigorosamente a chamada consul

ta e negociação social. O que vou diz'er aqui ê uma respos

ta muito provisõria. A completa estatização do setor cria

riscos, se a sociedade não tiver muito avançada no seu pr~

cesso de democratização. Creio que. desmontadas as regras

bisicas da especulação financeira no Brasil, seria perfei

tamente posslvel às autoridades monetárias e ao grande ba!!.

co comercial publico. que é o Banco do Brasil, e ao grande

banco de investimento público, que e o BNDE, comporem um

sistellli! com absoluto controle sobre as variáveis globais

do sistema financeiro. A indução de comportameí'itos eu pre

feria fazê-lo por outros l1Jstru.mentos de pol1tica econõmi

ca, tipo instrumento de polltica industrial. po11'tica agri.

coh, politica salarial. Por outra instrumentação. Acho

que o formato da total estatização do setor financeiro ex.!

ge que as instituições democráticas estejam profundamente

consolidadas no tecido social; càso .contrário, corre-se o'

risco de uma ~xagerada c.entralização de poderes em ,um Est!,

do cujo controle democrático não está garantido.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARÀZZO SUPLICY-Co!'.

financeira brasileira pode ser enfrentada por este Governo

caIRo expressio dOr regime pol1tico tal qual estã dado neste

.olllento ? Sincerilmen~e, creio que nio. Agora, quero cons

truir lo .inha visão política de CDIIO seria posslvel que i!,

co isa,tal idade definida dessa maneira permite qualquer

O SR. DEPOENTE (Carlos Lessa) - Com a atual

1ns!itucionalidade financeira brasileira. não, porque isso

passaria a dar a esses depósitos o poder de comando sobre

todo o sistema monetãrio financeiro brasileiro. Com uma o!;!.

tra institucionalidade financeira, a hipótese poderia ser

considerada. Como vejo a desmontagem ~e u~a armadilha como

uma operação sequencial de retirada de certas travas. acho.
que seria bem ma is conveniente a suspensão de pagamentos

de juros por determinado periodo, permanecendo a responsa

bilidade em dólares. Atf; porque há a seguinte razão adiciQ.

nal: sou favorável ã completa estatização da dlvida exter

na no Brasil, total. Isso significa dizer que as autorida

des monetárias seriam as únicas devedoras em dólares para

o exterior; em contrapartida, elas se sub-rogariam de to

do's os atuais creditos detidos pelo sistema bancário inte!.

nacional em releição a empresas de operadores no Brasil.Por

que isso 1 Pelo seguinte: como eu parto da hipótese -de que

a centralização da dlvida em um único devedor brasileiro

melhoraria as condições d~ renegociação externa -e a autori

dade Jlonetãria. seguiria detentora internamente dos antigos

C'OItratos de câmbio, agora etn cruz~iros, isso poderia ser

UtII instruRlento para rl!!gular a retirada de capitais especu

lativos do circuito interno da ~eonolRiabrasileira. Supo

nhamos que se identifique ullla deterMinada operação de em

prestiJllo externo em que o devedor int.er~~, no Brasil, uti

lizou os recursos basicamente para bancar especulação fi

nanceira interna; quando eu renegado externaMente. eu ga

nho prazo :;eu,~cotll o Banco Central, não repassaria o prazo

para o devedor interno e lhe retiraria os recursos COM que

estiva especulando. Se, pelo contrãrio, o deved~r interno,

tivesse contraldo débito em dõlares através de uma opera ...

ção julgada ,con~eniente para a estratégia econômica geral,

eu reciclaria a operação em passivos em cruzeiros inter

nos. Quer dizer. essa centralização da dl~ida externa· sob

ua único responsivel e a possibilidade de rellanejar as op!

rações internas da ri aM um 'grande poder de sanealllento no

l'Ilercll.do financeiro, Mas se se der aos juros a possibilida-
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Jornalista

economia brasileira n.ão peria o compasso cO,m o progresso

técnico. Acho que são compatibilizáveis as duas questões.

Esta a resposta. Muito obrigado.

S,R. PRESIDENTE. (Deputado Fernando Santana)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado} 

Havendo número legal. declaro abertos os trabalhos desta re,!!

nião da Comissão Parlamentar de Inquerito destinada a inv€.,!

tigar a divida brasileira e o acordo FMI/Brasil. Ouviremos

hoje o depoimento do Sr. Helio Fernandes, jornalista. Antes,

a Sra. Secretária procederá ã leitura da ata da reunião a,!!.

terior.

(E 1ida e aprovada, sem restrições! a ata da

reunião anterior.]

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Srs. Deputados. a despeito de, na sessão anterior. ter sido

lido o oflcio que foi remetido a esta CPI pelo Sr. Ministro.

do Exerci to, General Wa 1ter Pi res, esta Pres i dênci a tem i,!!.

teres se em renovar o assunto para dar-lhe o prosseguimento ~

cessãrio. Entendemos que, mesmo·com a negativa do Sr. Mini~

tro de prestar informes ã CPI, no que diz respeito ao cham!,

do Relatêrio Saraiva, aquela autoridade louva~se muito no

criterio de subjetividade, oferecendo D arbítrio de carimbar
corno "sigiloso" algum documento que lhe chegue às mãos. No

entanto, a matéria e' de alta relevânc.ia. Não podemos, pois.

deconformar-nos com essa omiSsão por parte do Executi vo

Srs. ~eputados. Professor Carlos Lessa. jornalistas e de

mais presentes. gostaria de comunicar ao Deputado Eduardo

~Suplicy que as propostas por S.Exa. encaminhadas. incorpo

radas i; ·\ta.serão proliiut::llciêlUas. em t.enlpo. A hora já est.á

muito avançada e nesta' sala, da Com'issão do Interior. den

tro em pouco. haverã:'outra reunião. Nesse caso, em lugar

de formul ar perguntas ao nobre conferencista, .eco,nomista

Carlos lessa, gostaria de dizer a todos que. na medida em

que nos aprofundamos no exame da crise, no exame da. dlvida

externa e interna. vamos aumentando as nossas I, preocupa

ções. Podemos ate dizer que estamos ficando assolllbrndos.tul

a magnitude da questão. 'na medida em que vai sendo explici

tado cada problema em mais profundidi)de. Isto revela que a

Hação brasileira e. em particular, este Congresso têm uma

grande tarefa a cumprir no resga.te deste PaTs. Agradeço a

todos a presença. e anuncio que nosso próximo encontro se

rã no dia 4 de outubro, às 9,30 hor{l,s,' q'uando ouviremos o

jornalista Helio Fernandes. Estã encerrada a sessão.

querer prestar algum serviço aos trabalhos desta CPI. O Dep,!!

tado Flãvio Bierrenbach expõs-nos juridiCamente o problema

e eu aditei UMa sugestão para. que a CPI esgotasse a instâ,!!.

cia administrativa por inteiro, requisitando o documento ao

Sr. Presidente da República, que e hierarquicamente superior

ao Sr. Ministro do Exercito. Era a materia que queria col.'!

car el1 discussão para a Comissão. Em discussão. Tem a p!.

lavra o Deputado Helio Duque.

O SR. DEPUTADO Hr:LIO DUQUE - Sr. Presidente,

diante da negativa do Mini$tro do Exercito de fornecer o que

possui aquela instituição militar, sugeriria a reafirmação

dessa solicitação, com a característica de ser agregada

esta CPI na fase secreta da sua atuação. E. não sendo possI

vel a n'lvel do Ministêrio do Exercito, gostaria de insistir

na solicitação ao Ministerio das Relações Exteriores que. s!

gundo depoimento aqui prestado pelo tel. Dickson Grael. ta!!!

bêm o Ministério das Rel ações Exteriores estaria dé posse,

desde ã época, há sete anos, a parti.r de maio de 1976, dos

cabogramas, dos telex, dos telegramas cifrados,que' constit,!!

em o elenco do .Relatõrio Saraiva. O que não podemos conco!,

dar ê com a resposta do Sr. General Walter Pires, que não

vai ceder. que não vai fornecer esses documentos ã CPI.

veja, V. Exa •• Sr. Presidente. os aspectos que esta CPI jã tE.

Meça a provocar neste PaTs. Ao longo de sete anos, a negat!

va sempre foi enfatizad,a. no sentido de que não. exist'iria o

Relatêrio Saraiva. Hoje ê o próprio Ministro, .independent!,

mente dos depa5.entos aqui jã obtidos, Q prôprio Ministro do, ..
Exircito que confirma a existência do 'relatario, ,apenas que

não vai encaminhã-lo a 'esta CPI. Acho" ~ue deveremos conti

nuar a solicitar e li. def~nir isto, sobretudo na fase seer!,

vida e de trabalho de toda a população, ã frente. Por ou

tro lado. a universidade brasileira. hoje. tem um milhão

e Quinhen.tos mil estudantes universitãrios. Se não tiver

IROS ao compasso da revolução cientifica e tecnológica.

universidade brasileira será uma excrescência inteiramente

inútil, porque, na organização atual de emprego nas econo

mias centrais, por homem na produção direta você. tem cin

cO, seis em pesquisa. Engenharia Química: por qulmico. em

produção. vocêm tem cinco ou seus' em.pesquisa. Se você não

se mantem ao compasso do progresso cientifico-tecnológico,

pura e simplesmente a universidade e inteiramente gratui

ta. Sabe para quê ela serve? Para aumentar o tempo de que

o homem necessita para chegar ao m~rc~do.de trabalho. e al

,os postos serão disputados por portadores de diplomas de

nTvel superior. Na República Velha era frequente o porta 

dor de curso de nlvel superior se converter num corretor ó=

seguro ou fazendeiro. A nossa universidade estará produzin

do o quê 1 Portadores de diploma's de nlvel superior para

as funções em que não e necessãrio esse tipo de treinamen

to. Agora. por outro lado - e a1' vou ao encontro de sua

preocupação - há, na sociedade brasileira, uma fraÇao ime!!.

sa da nossa população, inteiramente desassistida. que se

enc~ntra em uma condição de s~bcidadania com respeito

direitos mais elementares. [r.t primeiro lugar, acho que te

mos de acabar com a nossa hipocrisia de não reconhecer que

somos altamente discriminatõnos em relação a essa popula

ção. Gostaria de esclarecer o ponto, que reputo importan

te. Vpj'am l;lel'/l, há roiseri<l ilbsolut<.'. "'li pobrf.'7.i'\ re1etivi'

mercado informa 1. há um monte de expressões. O fato objet.i

vo, porem. e que mais ou menos um terço da população mctr,2.

politana brasileira sobrevive. Sobrevive como? Com muita

precariedade, exercendo atividades que não são reconheci

das como tais: o biscateiro, a mulher que lava roupa. em di

versas casa,s. o vendedor de amendoim, o lavador de carro.

Estou falando de atividades que são consideradas. licitas.

na moral conve,ncional. mas há" o bicheiro, o apontador de

jogo-de-bicho, a prostituta. Nós não os incorporamos como

cidadãos que exercem uma atividade de sobrevivência. O pr,2.

fessor e reconhecido, o operario_ e reconhecido, o empresã

rio ê reconhecido. o funcionário' público e reconhecido.Hão

existe, porem, na nossa legislação ~_. reconhecim~nto dessas

outras atividades, com as quais sobrevive um terço da pop!!.

lação metropolitana. A1' o que e que acontece 1 O nosso si~

tema de Previdência e muito ruim, mas essa população não

tem acesso ao sistema de Previdência. O nosso sistema de

cobertura medico ê muito precário, mas eles não têm acesso

a ele. Acho que, em primeiro luga~. ha o problema institu

cional de modificar o conceito pêlo qual se verificam as

atividades que esse grupo exerce, da,r-lhe cidadania:' e o

prÍllleiro ponto. E não ê pouco, porque se lhe for dado cid~

dania, esse grupo pode começar a se organizar, para lutar

pelos seus direitos com grande eficãcia. Hoje eles têm mui

ta dificuldade. porque, não tendo a cidadania plena, depen

delll de um favor de Estado, de fa'vor' do pr'íncfpe. da benev,2.

l(;ncla do governante de momento. para exercer a sua ativi

daàe de sobrevivência. E há ai Uhla relação de cooptação que

reproduz perversamente o mesmo corte social anterior. Acho

que a luta pela equalização dos direitos do cidadão ê a l.!:!.

ta democrática mais fundamental para se começar a enfren 

tar esse problema. Em segundo lugar, ê evidente Que as po

lltieas públicas ligadas ã saude. educação, habitaçiio pop!!.

lar. equipamento comunitário, urbano, etc. são poHticas:

.que têm que ter a maior prioridade dentro do gaseo públi

co. Diziamos há pouco que o gasto publico no Brasil, foi.

durante vinte anos, decidido sem qu-alquel" consulta ã popu

lação. Todos temos certeza de que, no momento em que hou

ver qualquer const1ta ã populaçãp, automaticamente. esses

itens crescerão de ponderação dentro do gasto publico. Po

rem aquela ideia de que alguma cois~ .~resce empurrando ou

t,ra) diminuindo outra e uma idéia estãtica. Em uma econo

mia que se expande, ê posslvel mudar: a composição das coi

sas e tudo crescer a taxas diferentes. t evidente que, num

primeiro movimento. para resgatar as faturas sociais, ê i.!!!

portant'íssimo expandir ess,a/c1asse de gastos. Agora, isso'

não, implJca cancelar os programas de ciencia e tecnologia,

nem os investim!!ntos industriaiyque dêem suporte a que a

1l1l,lita proximidade. Agora, se essa proximidade e um trimes

tre, um semestre ou um ano, não ;;ei definir. sã posso tor

cer para que seja um ano, um ano e meio.

ras$~ .11m percentcal de!;scs iiõ\'estimentos destinados pl'i'll...!.

palmente ã tecnologia de ponta para aplicação em outros ti

pos de tecnologia, apropriada alternativa ou coisa que

valha, para tentar dar aos que estão marginalizados de to

do esse processo econômico, polltico e social um inicio de

caRlinhada ? Ou realmente não seria necessário reduzjr- cer':'"

tos investimentos de ponta? Isto e, dispomos de capital

para fazer as duas coisas 1 Ou os marginais vêm q, reboque

do processo ec?nômico e b ~ai .. acertado são as tecnologias

de ponta 1

o SR. DEPUTADO DIRCEU C~R~EIRO - Que o tempo

institucional seja o mais longo possTvel. A ültima pergun

ta, Professor, que se relaciona com este quadro, seria uma

reflexão sobre algum~ alternativa que pudesse ou devesse

ser tomada. Sabemos que a adoção de tecnologia de ponta,s,2.

fisticada com privilegios, acho que ate exacerbadamente,

nUIJI certo perlodo. fato inclusive comentado pelo Professor.

que tudo isto determinou um elevado custo. As tecnologias

modernas e sofisticadas têm um custo muito elevado. Quero

raciocinar em relação a um segmento da pppulação brasilei

ra ~xtremamente signlf';cativo. não 'sã d~ pon1;;o de vista da

econolllia, como fator de consumo, de geração der mercado ou

força de trabalho no processo produtivo e assim por diante

mas também pela õtica polltica de composição. de força po

11tica. Não seria desejãvel. num certo per'íodo. que se ti-

Q!1er dizer, quem nesse jogo se atrasa se atrofia. não con

segue mánter a posição relativa. Ago,ra. essa é uma questão

de magnas implicações para a vida social brasileira. Por

exemplo, a possibilidade objetiva de reduzir a jornada de

trabalho depende, fundamentálmente, do avanço dessa base

tecnica. ~ perfeitamente pensãvel, com a generalização da

informática. uma jornada de trabalho de 5 horas-dia, 5 di

as-semana. Já, existem palses que estão se acercando da jo!.

nada de trabalho de 30 horas por semana. r claro que. num

primeiro momento, quando se i.troduz a informática. na es

trutura atual. hã a seguinte classe de consequência: deso

cupa. em massa. setores que passam por modernização. Por

exemplo, sistema bancario. A própria indüstr'ia automobil i~

t:ica, com a robotização. Mas, em co'ntrapartida, ela cria a

possibil :oiíde de melhotl1r SUb!t~àllciQilllente as condições de

o SR. ~EPOENrE (Ca rios lessa) - Eu compreen

do a sua preocupação. Inclusive, conheço a sua trajetória,

como homem público, fora do Congresso, e entendo perfeita

mente o tema que V.Exa. gostaria de e~a,mJnar. Quero, em

primeiro lugar, declarar que sou int'eiramente favorável a

uma alllpl iação da polltica cient1fico-tecnolõgica voltada

às tecnologias de ponta. E quero justificar porque sou fa

vorãvel a isso. Comecei a exposição dizendo que há a 'esca

la mundial e a exaustão de um padrão industrial do seculo

XX e que se plasma um novo padrão industrial. F: muito di

flCil prever o futuro.mas algumas indicações estão claras:

J. informática. a microeletrônica, a bioengenharia, a en-

genharia genética etc.,serão os setores ~ecnolõgicos do

futuro que vão definir todas a~ condiçõ~s de organização ch

industria, da agricultura e da prãpria prestação dos servi

ços urbanos. Há toda uma revolução tecnolõgica industrial

que estã se acercando de nõs. A primeira angustia que te

nho e a seguinte: aquela primeira IlRevolução Industrial" ,

de onde saiu a máquina a vapor. C' carvfio, a fer:-!;lvh. c tE.

ar. aconteceu nll. Inglaterra logo depois das guerras napol~

,õnicas. no i nlcio do si!eulo IX. O Brasi 1 sã entrou na "Pri

Aleira Revolução Industrial" na última década do seculo pa~

sado, com as primeiras manufaturas têxteis grandes, e. se

a siderurgia ê a caracteristica da IIS egunda Revolução In

dustria1", com a Belgo~Mineira no final dos anos 20. Tive

MOS um atraso de um século em relação ã primeira Bevolução

Industrial. A lI,S7gunda Revolução Industrial" tem eletrici

dade, petrõleo, metalmecânica. automõvel, motor a explo

são. O Brasil sã instalou essa base industrial na segunda

metade dos anos 50. quando ela já havia se constitul do na

entrada do seculo, meio seculo d~ atraso. Se nãs nos atra

sarmos com respeito ã chamada ll'rerceira Revolução Industri

a1", não vamos permanecer onde estamos: -vamos retroceder.. ,
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O SR. DEPUTADD FL~VID BIERRENBACH - Se V.Ex..

co que jã carrega aí.

que

próprio

da maior importância e merece discussão por parte de

os elementos desta CPI. quando recebido. em dia e hora

tem o poder de ordenar, equi va 1e a uma recusa ao

outras medidas de carãter formalmente judiciãrio só pode",

ser utilizadas mediante a intervenção da autoridade judici~

ria competente. Concluindo: aI as Comissões Parlamentares

de Inquérito exercem funções investigat'i3ri as que a própria

Constituição Federal lhes outorgou; b) ê ampla a ação das

CPIs na pesquisa dos fatos que originaram a sua criação; c)

a' CPis dentre outros poderes que a lei lhes defere, podelJ

requisitar' qualquer documento ou informação a qualquer aut,.2.

ridade; d) o carãter sigiloso da matérh objeto da investi
gação legislativa não autoriza qualquer tipo de restrição ã

at~ação probatória das CPIs; e) a função constitucional das

CPIs não pode ser frustrada ou impedida pela simples invoca-

ção de um decreto federal. mero ato secundário, cuja efic~

cia, no plano da hierarquia jurldica, não tem o condão de

inibir ou paralisar a integrcr1 aplicação de uma norma legal;

f} por isso mesmo "uão há como limitar o poder das Comissões

de investigar fatos do exclusivo âmbito da competência esp!

cifica do Poder Legislativo, ou seja. que tenham relação com

a função que lhe é prôpria de deliberar por resolução ou lei,

conforme IIRevista Forense", volume 173. pãg. 4D8; g)as CPIs

sio e.manações do próprio Congresso Nacional, a quem os age!!.

tes do poder Exec[Jtivo, especia1me:1te os Ministros de Estado,

não podem deixar, sob pena de crime de responsabilidade, de

prestar as informações que lhes forem solicitadas, conf~rllle

Lei Federal nQ 1.079, de 1.950, art. 13, nQ 4; h) 11 S ão tais

comissões o prôprioPoder Legislativo e, no encargo que lhe

estã afeto, a Comissão de Inquérito e tão prestigiosa COJl\O o

Congresso. tão soberana como este ~ dentro dos preceitos con!

titucionais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal ,em

Revista Forense, volume 151, pago 375; 1) a remessa do doc~

menta requisitado, por ter sido determina.do por órgão do Co!!,

gresso Nacional. no desempenho regular de sua competência .i.!!.

vestigatoria de lndole constitucional, descaracteriza a il1.

citude penal da conduta do Ministro do Exêrcito. 11 Para co.!!,

c1uir, Sr. Presidente, a recusa do Ministro do Exército co!!,

figura lesão a direito pUblico subjetivo que, pelas razões

expostas. diz respeito a essa CPI que poderã, perante o Tr1.

bunal federal de Recursos. impetrar mandado de segurança p!.

ra compelir a autoridade coatora, que dispõe de competência'

para ordenar a exibição do documento solicitado, a remetê-i o

a este órgão investigante do Poder Legislativo..' Ademais. di

ante da aludida decisão do Supremo Tribunal Federal, publico!

da na Revista Forense 173, pãg. 418, no !'j:entido de que 11 não

hâ como limitar o poder das comissões". a recusa do .Ministro

do Exército de exibir a esta. CPI documento cuja di'vulgaçâo

V. Exa. determinar, pode atê ser em u·ma sessão informal da

Comissão, em qualquer dia dessa.semana. Mas. enquanto isso,

creio que a proposta do Deputado Hélio Duq.ue, de reiterar a

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE SANT'ANNA • Sr.

Congresso Nacional, o que configura. em face do que dispõe

o art. 13, nQ 4 t da Lei Federal nQ 1 079, de 1 950, inegãve1

crime de responsabilidade, passive1 de denúncia, a ser form.!!.

1ada por qualquer cidadão perante o Supremo Tribunal Federal.

Conforme o estatuído na Carta Federal, em seu art. 119, inci

so 19, alínea B: o poder de investigar constitui uma das

principais funções institucionais do Legislativo, o Droit

D'Enguête. que deriva do poder de controle, tem por objetivo

a apuração da verdade real e o esclarecimento de situações

anormais, segundo ensina Jose Celso de Melo Filho. O rest,!

be1etimento da função fiscalizadora do Poder Legislativo con2.

titui hoje um dos grandes temas vinculados ã reconquista de

suas prerrogativas institucionais. H Este o conteüdo que ti

ve a oportunidade de efetuar e que tenho a honra de passar

a V. Exa., tão logo esteja datilografado. porque não tenho

aqui um texto datilografado, apenas manu!>crito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado ~lencar furtado) 

pela ordem. tem a. palavra o Deputado Fernando de Sant'Anna.

Presidente, não e bem pela ordem, quer~ a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Exa.

SR. DEPUTADO FERNANDD DE SANT' ANNA - Sr.

Presidente, como acabamos de ver. o trabalho apresentado p.!:.

10 ilustre jurista e nobre co"lega Flãvio Bierrenbach ainda

não estã datilografado. Creio que o trabalho de S. Exa.

todos

tras faculdades de carãter probatório, "requisitar de repa!

tições públicas e autarquias, informações e documento!;."
CPI. através da vontade majorita.riamente expressa de seus

membros, e o soberano juiz da conveniência. oportunidade, n!

cessidade e utilidade das diligências e atividades probatõri

as que considere indispensãveis ã colimação de seus objeti

vos investigatórios. O exercício do direito de investigar,

que a Constituição defere ao i.egis1ativo, supõe e implica o

poder da CPI de obl' igar as autoridades e os agentes pub1 icos

a lhe responderem e a lhe fornecerem as informações requisi

tadas. Como observa Jose Frederi co Marques. citando a opi

nião de jurista italiano. "seria mesmo absurdo que o resu1t!,

do ou a eficãcia da investigação parlamentar fosse submetida

ã vontada discricionãria das pessoas H
, conforme Tratado de

Direito Processual Penal, volume 19, pág. 152. t inegãve1

que o Poder Executivo. atravês de seus agentes. inclusive de

Ministros de Estado, estâ sujeito a colocar ã disposição do

Le.gis1ativo ou de seus órgãos comissionais toda informação

necessaria para capacitã-10s a exercer. dt: modo satisfatório.

a missão investigatória que a própria Constituição lhes del~:

gou, A ilegitimidade da recusa ora comunicada a esta Comi!.

são decorre do manifesto conflito entre a norma jur1'dica i,!!.

vocada, que e o Decreto Federal nQ 79.D99. de 06.01.77, que

aprova o regulamento para salvaguarda de assuntos sigilosos

e o texto legal. que confere ã CPI o poder de requisitar., a

qualquer autoridade a prestação ou entrega de qualquer doc.!!,

mento ou informação. Seria ins·ensato supor que a classific!

ção dos assuntos sigilosos. que decorre de avaliação merame!!

te discricionãria do Poder Executivo, se erigisse em obst!

culo invencível ao poder constitucional e legal da CPI de

efetuar ampla pesqui,sa sobre os fatos objeto de investi9!

ção e de requisitar as informações e ·os documentos julgados

necessãrios ao esc1 arecimento da verdade. O acesso a mater!

ais e assuntos sigilosos não pode ser obstado às Comissões de

Inqtiêrito. que constituem verdadeiras emanações do pr8prio

Poder Legislativo e que exercem, de forma regular. nos estri

tos limites de sua competência constitucionü.l, funções inve!

ti.gatõri.as. i\ssinale..se que ilO Ministro do E)l.êrcito ,destir.!

tãrio dil requisição parlamentar, não falta competência ou a.!!,

toridade para possibilitar o acesso pretendido a Um assunto

qualificado pelo hecutivo, que ê o sujeito passivo de inve,!.

tigaçâo legislativa, como .sigi10so. Se a CPI pode realizar

e promover inqueritos parlamentares, ê inegãve1 que dispC"e

de pod,res também para tornar efetiva a sua missão constit.!!,

cional, que não pode ser frustrada pela sô invocação de um

decreto federal, mero ato secundârio, cuja eficãcia sequer

pode inibir a integr~l aplicação de um comando legislativo,

fundado na lei e na Constituição. Registre-se, finalmente.

que a remessa a esta .Comissão do documento requisitado ja-

mais configurarã prãtica pelo Ministro do Exercito de qual

quer ilícito ·penal tipificado nas leis penais comuns ou na

Lei de Segurança Nacional. Com efeito, dentro da concepção

dogmitica do crime devem coexistir três elementos: tipicid!

de, antijuridicidade e culpabilidade. A ausência de qualquer

deles descaracterizarã a criminal idade da conduta. No caso

presente, em face do que se expos, o respeito da missão con~

tituciona1 e dos poderes investigatórios do Legislativo, to!.

na ..se inexigível ao Ministro de Estado outra conduta que não

a obrigat8ria remessa do documento requisitado p~r esta CPI.

A inexi gi bl1 i dade de outro comportamento, segundo os autores

atua como fator excludente da culpabilidade e, portanto, da

prôpria criminal idade da con·duta.. O exercício regUlar de um

poder constitucional e legal deferido ã CPI configura circu!!s

tância excepcional. que impõe" ao Ministro do Exercito respei

to a uma ordem normativa de indiscutível superioridade, que

se sobrepõe às regras consubstanciadas em mero decreto exec.!!,

tivo. Insubsistente, pois, em face da doutrina mais autor!

za~a. o receio do Sr. Ministro de com~ter qualquer il1cito

penal. conforme nesse sentido dipôem He1eno Clâdio Fragoso,

AnÍbal Bruno, Damaz Evangelista de Jesus. As Comissões de

Inquérito não dispõem, ex propria autoritatae. de poderes p.!

ra, por seus prôprios meios, efetuarem a busca e apreensão

dos documentos requisitados e em poder de órgãos pÚblicos.D~

verao, para tal fim, valer-se do Poder Judiciãrio. Continua

sob esse aspecto atual o magistério de Francisco Campos, P2.

ra quem -as .eios para assegurar. de modo coercitivo, a pro

duçio de 1nformaçõu', a detenção, a busca e a apreensão

materia.com V. Exa.. , Ulll estudo jurídico a respeito dessa

Não sei seria impertinente .••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) :'.

Acho que é conveniente V. Exa. expor o ponto de vista jur1'di

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Continua em discussão a matéria. Com a palavra o nobre Oep.!!

tado Flávio Bierrenbach.

O SR. OEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. Pr!

sidente. tanto o Ministerio do Exerdto como o Ministerio das

Relações Exteriores sãâ duas repartições administrativas .são

duas dependências do poder Executivo que. de acordo com a

doutrina tradicional da tripartição dos poderes e de acordo

com o que e estabelecido pela nossa Constituição. devem ser

independentes e harm.õnicos entre si. O documento foi origi

nariamente encaminhado ao Ministerio do Exercito. Na eve!!.

tualidade de existir uma cópia dele em uma outra repartição

do Executivo, como o Ministério das Relações Exteriores,acr!

dUo que essa providencia que acaba de ser sugerida pelo n,2,

bre Deputado Hélio Duque acabaria se tornando inacua porque

ambos os Ministérios estão submetidos ao Presidente da Repj!

blica. Elaborei, conforme havia combinado na ultima semana

ta, que viesse para cã nessa fase de desdobramento. eKatame.!!,

te para fornecil"ento secreto dos trabalhos da CPI.aqui1o que

o Ministro Walter Pires possui. Era essa a minha interven

ção.

Comissão me permitirem. vou proceder ã sua leitura, que

não ê excessivamente longa: ,rO poder de investigar constitui

uma das mills relevantes funções institucionais do Poder L~

gislativo. que tem, no inquérito parlamentar, um instrumento

adequad~ de fiscalização política dos atos do Poder Executi.

vo. Essa competência, que a ordem constitucional defere ao

Congresso Nacional e às suas Casas. legitima o controle dos

atos praticados por órgãos e agentes vinculados ao Poder Ex!

cutivo e ..onstitui missão inerente ã própria essência da in!,

tituição parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquéri

to (CPI's), que possuem assento no próprio texto constituci,2,

na1 (v. Constituição federal. art, 371. são disciplinadas,e!

pecialmente quanto aos seus poderes de investigação.pe1a Lei

federal nQ 1.579, de 18 de março de 1952. As comissões de

inquirito, sendo õrgãos revestidos de necessãri a co1 egia1 i d,!

de" submetem-se, dentr.e outras, ã regra das deliberações m!

joritirhs. O princ'lpio da colegialidade estabelece. de mE,

do inequtvoco, a primazia da vontade majoritãria, a única

que po~e e deve prevalecer nos órgãos coletivos. A vontade

da maioria, que viabi1iza, no plano das atividades parlame,!!.

tares, a democratização do processo decisario, ê que se tor

na, para todos os efeitos, juridicamente relevante. O pri.!!.

clpio, majoritãrio, de inegave1 conteúdo democrãtico, domina

a vida parlamentar e condiciona a atuação de todos os órgãos
e co·missões integrantes do Poder Legislativo. A menção a e1.

se aspecto, no caso presente, torna-se necessaria. eis que ~

ta CPI, mediante votação regular, aprovou por unanimidade a

proposta de requisição, ao Senhor Ministro do Exercito, Gen!:,

ra1 Wa1ter Pires. do documento intitulado "Relatorio Sara!

vali. A função investigatória. ê importante ressaltar, não e
do parlamentar, individualmente considerado. Pertence CPI,

como instrumento constitucional que permite a realização dos

inqueritos parlamentares. Em conseqüência, os poderes ins

trutórios pertinem ã CPI, como longa manus do Legislativo. A

competência investigatória. pois, constitui direito próprio

das comissões legislativas., que atuam, investigam e colhem

provas necessãrias ao esclarecimento da verdade real. sem

outras limitações jurl'dicas que não as impostas pela Carta

Federal. Essa ê a razão pela qual a Le'i nQ 1.579, de 18/03/

52, dispõe, em seu art. 1Q. que as comissões parlamentares

de inquérito h ••• terão ampla ação nas pesquisas destinadas

a apurar os fatos determinados que deram origem ã sua form!

ção, 11 t! preciso saÚentar que as atribuições investigatôri

as das comtssões de inquérito traduzem, como ensinava o i1u.!

tre Pimenta Bueno, ao tempe, do Imperio, uma das principais

funções que a soberania nacional delegou ao poder Legislati

vo. A Lei federal n9 1.579/52. para tornar efetivo e concr,!.

to o poder Legislativo de investigar os acontecimentos re1~

vantes da vida nacional, dispõe que. poderão aS CPI's det~r

minar as diligências que reputarem necessãrias e, dentre D,!!
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o SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLICY - Sr.

documentação do Sr. Ministro da Guerra. deve ser. a nosso

ver, a providência inicialmente a ser tomada, atê que a Co ..

missão, depois de discutido o parecer do Deputado Bierrenbad\

conclua elll tomar outras providências que não aquelas jã pr.2.

postas pelo Deputado' Helio Duque. Era o que tinha a dizer.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ..

Continua ell discu'stão a matêria.

que o nobre Deputado Helio Duque fez foi que o pedido fosse

reiterado ao Ministro do Exérdto para uma apreciação secre

ta desta Comissão Parlamentar de Inquerito.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) •

Antes de sUbmeter ã votação. a Presidência queria dizer aI

go sobre o assunto. O argumento do Deputado Flávio Bie!

renbacn pareceu-me não apenas judiciosa, sob o aspecto jur!

dic.o. substanciosa quanto li ilustração que a abana, mas ta!!

bem sobre a evocação ética arguida de alta relevância. Nas

ponta~ de um dilema rulrnente se encontra o poder público f!.

deral. Ou li mllterfa é incriminatôria, 'e nesse Caso tem

Presidente, gostaria de cOJlllentar o conteiido da carta do M!

nistro do EXercito. De Um lado, ele se recusa a enviar para

esta COIl11ssão o Relatôrio ou os documentos que constam do

que foi levantado pelo Cel. Raimundo Saraiva Martins, dize.!!.

do que o regulaJllento do- Exército ·não permitiria que fossem

divulgados esses relatórios secretos. Menciona que o relat,[

rio, 'salvo 'engano meu, contêm acusações a pessoas sem provas

e que poderiam, C0ll10 que, não nu! lembro o termo, exatamente,
mas poderi am como que feri r essas pessoas, uma vez que não há

provas. Mas o estranho dessa resposta ê que do ponto de vi.!

ta da tranqtlilidade que esta CPI poderia ter não diz que

diante dos indlcios havidos, das acusações formuladas, que

o Ministério do Exercito, de posse desses dados, tenha feito

averiguações e tenha con:luíd; no sentido de chegar ã concl!!.

são sobre a inocência das pessoas acusadas. E. na medida em

que o Ministro do Exercito não diz claramente que o Exército

fez toda:> as apurações e concluiu pela inocência das pessoas

acusadas. ê nosso dever continuar a apuração completa ate

que cfleguelllos ã conclusão sobre se cada uma das pessoas apoll

tadas foram efetiVamente responsãveis ou inocentes com res

peito aos fatos. Eram apenas estas as considerações que qu~

ria colocar.

sessão

O SR. DEPUTADO FERNANDO DE SANT' ANNA- - Voto

tasse os casos em que comporta a convocação de uma

APARTEANTE "}to IDENTIfICADO - Também voto

a favor de que se reitere ao Ministro do Exército.

O SR.- PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

• favor.

vio Bierrenbacn, invoca, subsidiando os trabalhos para a ef!

âcia da CPI', valer-se est~ do poder Judiciário em determin!.
dos instantes. Mas entendemos que essa instância absolut!

lIIente vãlida deve ser solicitada quando esgotada a instância

administrativa, e esta esgotar-se-ã no episõdio do Relatõrio

Saraiva com a negativa ~o Presidente da República. An~es d~

so, não estaria esgotada a in..stância. Estou colocando o f,!.

to nestes termos, porque a Comissão estã imprimi ndo cunho da

maior seriedade e serenidade .. e nos descul p~m todos .. com

grande competência no seu comportamento. A matêria envolve

responsabilidade, mas, muito mais, emoção e excitação por

parte de posslveis responsãvei s por eSsas operações, fatos

que não devem envolver a CPI. No estrito cumprimento do et!,

ver legal, podemos caminhar. tranqüil~mente·, porque oã/} est2,

mos praticando nenhum ato de herolsmo, mas apenas cumprindo

um dever legal. Quando me referi ã possibilidade de requ~

rer ã Presidencia da República os informes legados pelo Mi

nistêrio do Exêrcito, tinha em vista que, na prâtica, e T~

~ando-se em conta o argumento do Minsitro Walter Pires, as

sessões reserva,das ou secretas nesta Casa não existem; os

assuntos nelas tratados sempre transpiram. Os fatos não têm

sido guardados com aquela rese~va absoluta, ate porque, reg!

mentalmente, a sessão secreta não caberia neste caso. Já

que esta: com o Regimento nas mãos, pediria a V. Exa. que c!

inicialmente pelo pedido do Deputado Helio Duque. reiterando

ao Ministro do Exército.

ÕSR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

t!. a que está em votação.

O SR. DEPUTADO FERNI-NDO DE SANT' ANNA - Voto

Aprovado.

O -SR.·-DE~UTADO JDS~ FOG~Ç.~ - Sr.. Presidente,

peço· a palavra pela ordem. Na sessio anterior~.e'" que V.

secreta:declaração de guerra ou acordo sobre a paz, autoriz~

ção ou negação de passagem de forças estrangeiras pelo Te!

rtt8rio nacional para operações militares e perda de mandato}

sao os três casos de sessão s-ecreta. Estou procurando argu ..

mentar para que possamos decidir como acharmos mais certo.
Parece-me que o nosso caso nao se enquadra regimentalmente em

sessão secreta. 'Assim, para não contrairmos uma responsabi

lidade que pudesse ter apenas um carãter repetitivo no sol!

citado, estPu colocando com alguma instância a V. Exas. a m.ê,

teria a nível presidencial, p~rque sô depois disso e que

CPI poderâ ou não se valer do Poder Judiciãr10.

• O SR. DEPUTAOO Fl~VID BIERRENBACH - Sr. Pr~

sidente, gostaria apenas de fazer uma ponderação. Conforme

jã tive ocasião de declarar. a recusa do Sr. Ministro do Exª,

cito configura crime de responsabilidade. O Ministro do Ex~

cito tem foro privilegiado, ele e julgado pelo Supremo Tri

bunal Federal. O prõprio Supremo Tribunal Federal entende

que o Ministro de Estado sã poderá ser julgado peio Congre~

so Nacional quando cometer crime de responsabi1 idade conexo

com o Presidente da República; caso contrãrio, prev~lece

melhor doutrina. que ê a do foro privilegiado. ou.seja, o S!!.

premo Tribunal Federal. No momento em' que V. Exa., aten-de!!.

do ã deliberação da Comissão, enviar ofício ao Presidente

da República e se configurar uma recusa por parte deste,

crime de responsabilidade terã ultrapassado a esfera do MiniE,

tro e terá caldo na esfera presidencial. Ocorre que o Pr!

sidente da República não fi Julgado pelo Supremo; ele ê pr~

cessado pela Camara e julgado pelo Senado,. Reconhecida

procedência da acusação pelo voto de 2/3 da Câmara, ele

suspenso de suas funções: e Julgado pelo Senado Federal, co.!!

forme estabelece a Constituição. De modo que o envio deste

pedido ao Sr. Presidente da Repüblica tem conseqüências jur!

dicas. Era apenas isso que ·eu queria dizer a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Al encar Furtado) -

Em votação a sugestão do Deputado Hêlio Duque. Em primeiro,

lugar temos duas sugestões: a que ele sugere no sentido de

que seja reiterado ao Sr. Ministro do Exercito para que em

sessão secreta se recolha o informe que a Comissão requisita

e a nossa sugestão de endereç'ilr o pedido ã Presidên'cia da

Republ iC'.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr.Presidente,

pareceoo:me que a CO~iS5ão Par1alltentar de Inquérito está - se

encaglinhando para a decisão de enviar o requerimento dos d,2.

cumentos ao· Presiden,te da Repübl ica ou ao Ministro das Rel.ê,

ções Exteriores. Seriam estas as duas propostas que estão

em discussão. E haveria ainda uma terceira, que seria a de

reiterar o requerimento ao Mintstro do Exército. Creio que

poderíamos chamar a atenção para o art. 112, § 89. do Regi

lIJento Interno da Câmara, que diz o seguinte: "Não se darã p!!.

blicidade a informações e documentos oficiais de caráter r~

servado. As informações solicitadas por Comissões" - entre

elas as Comissões Parlamentares de Inquerito - "serão conf!

adas aos Presidentes destas pelo Presidente da Câmara, para
que a: leiam aos seus pares; as solicitadas por Deputados s,!

rão lidas a estes pelo Presidente da Câmara. Cumpridas es ..

tas formalidades, serão fechadas em invõlucro lacrado, dat.,!!.

do ·e rubricado por dois Secretários e assim arquivadas~Com

isto. Sr. Presidente, quero ap~nas argumentar que as .aleg~

ções colocadas na carta pelo Sr. Ministro do Exercito,de que

se trata de um documento s1g11oso, jã encontra resguardo no

prêprio Regimento Interno da Câmara. Portanto, de certa for

ma, não se justifica a preocupação do Sr. Ministro do Exerci

to, que deseja lRanter em sigilo esse documento, uma vez que

o prBprto RegiJllento Interno da Cãmara previu mecanismos para

o resguardo de' documentos de cariter reservado. Este e ap!:!.

nas um argumento que gostaria de aditar a esta nova carta que

serã enviada a quem que...- que seja, 0l:' ao Presidente da Rep,º"

bltca, ou ao Ministro do Exército,. ou mesmo ao Ministro das

Relações Exteriores,. no sentido de que se poderia preservar

o carâter Sigilos-o do documento, CUMpridas e observadas as

~egras constantes. d~, § B9, do art. 112, do Regimento Interno

da CÂmara.

obrigação de promover a responsabilidade dos implicados. ou

não ê incriminatôria, ou, em verdade, eu diria, e do conhec!

mento de toda a Nação. A alternativa ê esta. O dilem a

apenas e:.te. Não existe outra possibilidade de se colocar

li. matéria. porque estã muito bem exposta nos termos da sua

argumentação. A CPI recebeu argumentos que nos parecem frã

géis l através de oficio do ~inistêrio do Exército, classifi

cando de sigilosa uma matêria que d,everia ser do conhecimell

to nacional. D que interessa a esta investigação e apenas o

que diz respeito ao financiamento das operações re!.

lizadas lã fora, e l não, ã matéria que envolva segurança n~

cional. Se esta exfstir, não estarâ no âmbito da investig~

çio desta Comissão que l conseqüentemente, não a solicitarão

O que eTa quer e 'conhecer as operaçoes real izadas, sobretudo

nos casos específicos de Agua Vermelha e Tucurul. , [seu d!,

ver, como 'ê dever do Executivo e do Governo, exibir ã Nação

as operações, sobretudo quando possam suscitar suspeitas de

irregularidades, para que sejam estancadas quaisquer dúvidas.

Queria prestar um esclarecimento ao Deputado Hélio Duque no

sentido de que, realmente, o Cel. Dickson nos dell noticia

de que o Itamaraty possui uma cópia desse relatôrio. Fizemos

contatos com dois embaixa'dores para saber a verdade 'dos fa ..

tos, e eles nos comunicaram que não seria da competência do

representante do Itamaraty na EJ:1baixada essa remessa ao Mi

nisterio das Relações Exteriores. O que poderia ter havido

seriam informes sem o cunho de rel,atõrio, como seria do d!

ver do adido militar fazer, como aconteceu, ao Ministêrio do

Exercito. Esta a comunicação que quero fazer, porque aqu~

Ta declaração do CeT. Dic"sorr me pareceu importante, por i~

50, adiantei~me paru gestionar no sentiao de colher alguma ro.!

sa. Voltando ã argumentação, gostaria que o parecer jurld.!

co do Deputado Flãv10 Bierrenbach fosse anexado a qualquer

of'lcio que seja endereçado novamente ao Ministro ou ao Presi

dente, nos termos das duas propostas, a fim de que fosse

bonada juridicamente a posição da CPI, que jã telll o seu pOll

to de vista político bem denunciad.,. Então, eu pediria ao

Deputado que mandasse datilografar o seu parecer. para que

tivéssemos condições de encaminhar o ofício com urgência.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Queda apenas levar ao conhecimento da Comissão um outro a.!.

pecto. Todos estamos iMbuídos do cumprimento do nosso d!,

ver. por inteiro. Queremos preshr serviço, nesta investig!

çio parlamentar, de forMa ampla, completa e integral ã N,!.

çio brasileira. Para isto; evid~ntemente, teremos incidell

tes no cuJ;.so desta investigaçio. D parecer do Deputado Fl!

propostaO SR. DEPUTADO ALDO ARANTES -

SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. Pr~

sidente, fiz apenas considerações de natureza jurídico insti

tucional. Mas querfa acrescentar alguma coisa do ponto de

vista ético. Sobre o aspecto moral, ~iante da existência de

UII docuRlento " que !fe convenci onou chama r Rei atôri o Sa ra i va ,

hi somente duu alternativas. para o poder publico que e de

tentor desse doculllento: ou o documento ê incriminatõrio - e

nesse caso o poder publico tem o dever de lhe dar publicid!,

de. mais do que lhe dar publicidade. de tomar providencias

que a legfslação positiva defere ao titular desse tipo de ill

formação, ou seja, oficiar ao Ministério P-úblico e exigir a

puração de responsabilidade .. ou o documento não e incrim!

natario. Sendo incriminat8rio, se o poder publico não tomar

essll.S providências, está sendo conivente COM o crime ali ti
pificado. Não sendo incriminatario, não há razão para que

não seja exibido. De :orma que, do ponto de vista etico,ap!

nas queria fazer essa consideração para que seja meditada por

parte de V. EXa. e da Comi ssão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

E. discussão a matéria.

O SR. DEPlMDO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

não tenho dÚVida de que a justificativa do Deputado Flãvio

Bi errenb:j.ch, aqui apresentada. tem toda a procedênci a, todo

fundamento e acho que devemos, no I'IIOTllento oportuno, dicutí .. lll

nesta CPI e tomar uma deliberação a esse respeito. Acho que,

no entanto, seria oportuno acatarmoS" a proposta do Deputado

Hélio Duqt;2, reiterando o p~dido para que pudéssemos, então,

analisã .. lo elll uma sessão secreta de$ta CPI. Com base na re!

posta que obtivermos, e$taria configur.ada uma situação mais

do que oportuna para analisarmos e discutirmos a proposta do

Deputado Bi errenbach,.

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERRENBACH - Apenas

discordo de que essa· reiteração seja feita a outro Hinist!

rio. Se o pedido de exibição de documento for reiterado ao

próprio Ministro do Exército, não tenho ..9ul!19.!!.~r objeção .. ,
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EXI. não estava na Presidência. estava o nobre Deputado Fe!

nando de·Sant'Anna, este Deputado fez um requerimento ã M~

SI que foi aprovado pelo Pl enRrio, de convocação do Gen. D,!

n1.1o Venturini, Secretirio.. Geral do Conselho de Segurança N,!

ctonal, para depor talllbém nesta CPI oportunamente, de acordo

com as datas e o entendimento de V. EXa. na coordenação de!

ses trabalhos. Gostaria apenas de justificar perante V.Exa.,

uma vez que por necessidiide de atividades po11ticas junto ao

s.eu Estado, V. Exa. não estava na reunião anterior. Nos d!

po1.mentos que colhemos aqui, por diversos economistas e os

mais ilustres- depoentes que nesta Casa compareceram, verifi.

climas que nesta revi.sno quase que cOJitpleb. da HistEria Econ2,

mica recente do nossó P&l's, gradathalllente a nossa soberania

foi sendo entregue numa bandeja, poderosos interesses inter

nacionais intervieram nas decisões mais centrais do intere,!

se do"~nosso País. Isso significa dher que não sõ a nossa

soberania foi sendo ameaçada. JIIas a própria segurança naci!!,

nal. A forma COMO foi conduzido o processo de endividame!!.

to do Brasil. a irresponsabilidade que caracterizou a tomada

de ellprestimos. a captação ~e recursos no exterior,muitas v!:.

zes sem nenhuma fi na1idade, comprometendo em pa rce1a cor.

respondente a nossa sofleranta. 1eVa~nos a crer que, obviame!!

te, essas decisões teriam sido tomadas e tambem ouvido o CO!!

selho de Segurança Nacional. Portanto, desejamos s.aber como

o Conselho de Segurança Nacional acompanhou esse processo de

endividamento do Pais, que comprometeu de forllta absoluta não

sõ ~ Dossa" soberanfã;, llIas a própria segurança do Pais. Eis

por que fiz essa proposta ã Comissão Par1a~entar de Inqueri

to e eis por que reitero a Y. Exa. a necessidade de ouvirmos

o Secretirto ..Geral do Conselho de Segurança Nacional. Gen.

Dantlo Venturini, que viria aqui nio na qualidade de MiJiistro

de Assuntos Fundiãrios. Mas. s1m, na qualidade de Secretã

r1o-Geral do CSN, para dizer COtRO o Conselho de Segurança N!

ciDnal acompanhou. quando e em que atas, a partir de que d,e.

cUllentos. em que sessões do Conselho de Segurança Nacional.

foram decididas essas posições adotadas pelo Brasil no seu
processo de endividalllento. Apenas esse esclarecimento que

entendo ser necessirio dar a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

A Presidência agradece os esclarechlentos generosamente fei

tos por Y. Exa. e lhe comunica que jã consta em ata aprov!,

da hoje o pedido de convocaçâo do Ministro e dentro do cron~

gra.a vamos verificar a data para tal. Mas, Srs. Deputados,

es1;'i 'CPI tem a honra de receber hoje o jornalista Helio Fe!

nandes. ' S. Sa. faz parte da His":õria deste Pais pela comb.!

tividade permanente que trava ao longo de sua prõpria . vi.da

jotnaltstica. t figura exponencial da iJRprensa brasileira,

ê hOll1em de arquivo, ê o homem que tem o corpo cheio de cica

trizes da luta travada em favor de.:.te povo brasileiro e do

BrlSil. Foi sempre jornalista e, COMO tal, aqui se aprese!!

ta bonrando demais esta Casa e, com certeza. trazendo subs!

d1.os relevantes às investigações que procedemos. Nes:te in.!.

tante, Sr. Depoente; Y. Sa. vai proceder ao cOMproJRisso le

gal, que ê praxe e e lei nos trabalhos desta tomissio. Con".:!.

do o \lustre depóente a prestar o compromisso regimental.coM

todos os presentes de pe.

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Prollleto,

sob palavra de hon~a l!!: sob as penas da lei. dizer a verdade

do que sou[)er e me fo~ perguntado.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencor Furtado) 

Sr. Hêlio fernande:s, V. 5a. tem a palavra, para uma expos!

ção pre1i.m1nar. '-finda a qual submeter-se..â às inquirições cE.

l1uns.

D SR. DEPDENTE(Helio .Fern.ndes) - Sr. Pres!

dente. Srs. Deputados, esta i. sem düvi.da nenhuma. a mais i.!!!,

portante Comissio Parlamentar de Inquérito jã instaurada em

toda a Histórh da República, em toda a história das Comi,!

sões Parlamentares de Inquérito. Nenhuma Comissão Parlame.!!.

tar tem ou terã a importância desta Comissão. porque se tr!,

ta de saber por que este Pa1's chegou a UtIl endividamento tão

fantãstico. endividamento que foi crescendo de uma maneira

tão absurda nos ultimas anos,que se perdeu,inc1usive.a noção

do total da dlvida e como ela foi sendo acumulada. Preten.:1ia

começar a exposição de UJRa outra maneira, mas diante da di,!

cussão que encontrei aqui, diante dos elementos que devo for

necer a es'ta Comissão. resolvi" começar por um outro ponto.p!!.

10 tão discutido e falias o Relatório Saraiva. O Relatório S.!,

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçio I) Suplemento

raiva, que chegou ao Brasil em 1976. ê um conjunto de rela

tórios, de informe5~ de informações enviados pelo Adido Mili.

tar do Brasil na França. naquela "época t Cel. Raimundo Sarai

va, considerado naqu'ele momento um dos mais brilhantes cor!!,

neis do Exercito Brasileiro. que quando foi nomeado Adido Mi
litar na França ~stava em decimo-sexto lugar no Almanaque P!

ra promoção a General. E preciso esclarecer ligeiramente,1lJ1'ft

parênteses. que e ,talvez o primeiro caso nos últimos, dig!

llos,vinte e cinco anos, elll que UM Coronel do Exercito, da

Aeronãutica ou da Marinha. nomeado Adido Mil·itar em qualquer

Pals, volta e não e prOMovido a General. no Exercito, Brig!.

dei.ro na Aeronáutica ou Almirante na Marinha. Aconteceu

com o Gen .. Octãvio Medeiros, que escolheu Israel, porque, c!!,

1110 ele adora brincar de espião. Israel tem Ull serviço de e..!,

ptonagem muito avançado. vol.tou e foi promovido a General.

Aconteceu com todos. O Brigadeiro Delio Jardim de Matos,por

e~~mplo, quando Coronel t foi Adido Militar na França;voltou,

foi promovido a Brigadeiro. Com todos. aconteceu o mesmo.NM

hi UII caso como este; o unico e o do ,Cel. Raimundo Saraiva.

que chegou .a~ui "quase na bic~II, COlllO se diz na linguagem mi

litar. para chegar a General e começou l\ sofrer sucessivas

caronas. até' que, pela lei da lIêxpulsõriall. tendo recebido a

terceira carona, obrigatoriamente passava para a reserva

perdeu a carreira, perdeu tudo. Não consigo cOllpreender c~

110 o Cel. Saraiva disse a esta Comissio. sofl juramento, que

não conhecia o Relatório Saraiva, feito por ele mesmo. Qua.!!.

do esse relatório chegou ao Brasil recebeu apenas UM cari!!!,

bo de "Reservado·, que e o mais baixo na categoria da info!

lOação lIIilitar. A categoria de informaçâo"militar tem quatro

graus: reservado, sigiloso. secreto e confidencial. Para SU!

presa de V. Exas •• a partir de 1981 este Relatório Saraiva,

ao lado do carimbo "reservado-, tem um outro carimbo. "confi

dencia.l-. que ê o mais alto da escala da comunidade de infar.

mações. Então, Y. Exas. não vão conseguir este documento de

maneira àlguma. a nio ser atraves do Judiciãri~. Há uma fa!.

tissillla jurisprudência do Supremo Tribunal federal de que os

doeu.entos nio sio secretos. sigilosos. confidenciais ou l".!,

servados, pela vontade da autoridade que colocou o carimbo,

e, sim, pelo seu prõprio conteudo. Eu mesmo. em 1963 .. n.!!,

fia das minhas 137 prisões ilegais - fui preso por que? Por

que publiquei ullla carta do então Ministro da Guerra, Gen. J~

ir Dantas Ribeiro. a onze Generais que ele considerava os

Gnicos da sua total confiança, "espinafrando- violentamente.
diga-se a belÍl da verdade, o então Governador do Estado da

Guanabara. o Governador Carlos Lacerda. Apesar de o então

Ministro ter confiança total nos onze Generais. no dia s!,

guinte t um dos Generais lIIe dava a cópia da carta, o que pr!!,

va que o General não era neM bani anal ista do carãter humano

e eu publicava o dOCUMento. q·ue era tido, ele colocou lã

carimbo ·s1giloso ll e era apenas uma carta de um Ministro

-espinafrando· um Governador. Por causa disso, fui preso t34

dias inconmnicãvel e os meus advogados, que eram na época

Sobral Pinto, Prado Kelly Prudente de Morais e Adauto Lucio

C,rdoso. impe.trara. um~ corpus direto no Supremo Tri

bURal Federal e, então, o Presidente do- Supremo Tribunal Fed.,!,

~al. que era o Ministro Ribeiro d~ Costa. pa~a que eu pud ....!.

se aparecer. pois estava incomunicãvel. ninguem sabia de miIK,

nem minha fallllia, nem meus advogados, nem ningu'êm, ele ex.!.

gia minha presença no julgamento. Entio o Ministro Ribeiro

da Costa .,. e a1 e-ntra a observação do Deputado Flãvio Bie!

renbach ... pediu inforlllações i autoridade coatora e bast!,

r:ia que o Ministro da Gu~erra .. então se chamava Ministro

da Gue~ra" declarasse que eu não estava. preso ã disposição

dele e. Silll, ã di.sposição do Co~one1 Chefe do IPM, e o Supr!

mo nio poderia Mais julgar a questão. Mas eles estavam tão

certos de me condenar que o Ministro respondeu ao, Supremo

Tribunal Federal que eu estava preso por ordem dele. Então;

o Supremo. evidentemente. pôde julgar e. surpreendentemente.

para miM, eles não estavam tão errados na apreciação, porque

o julgilmento ficou 4 a 4. fiquei de. braços cruzados. olJvin..

.do. quatro Hin,istros do Supremo a dizer que eu era UIII herói

nacional e quatro a dizer qlJe eu era um calhorda completottV!!

do eu sabia que eu não era .Ullla coisa nem outra. A~uil0 era

apenas uma questão pol'iticl que se transforMara nUII caso. c!!,

• 0 e hoje o caso Ju~unl. u. simples pretexto para subverter.

pa~a pressionar e intill'lidar o Congresso nas vês peras de gra.!

dêS decisões. incl usive desta' Comissão·. Então. V. Exas. só

Sctembro de 1985

poderão obter o Relatõrio Saraiva atraves do Judiciãrio. S.!!,

bre isso há uma farta jurisprudência. Vou dizer a V. Exas.,

originariamente t quem tinha - porque ê lógico que hoje. vi.
vendo el'A plena epoca da xerox, ê imposs"ivel saber um docume!!.

to que. originariamente foi para nove pessoas t evidentel!lente

que usando aquele famoso efeito Multiplicador, tio utilizado

naquela época pelo Ministro Roberto Campos na televisão, ~.!

mos dar 90. 11111 cópias .•. Entio, o documento Saraiva veio di.

retamente para as mãos do Chefe do EMFA da época. que era

Gen. Fritz Manso. Os adido~ militares são t por exemplo.ad!

dos ã EIlóatxada, com' crase, mas são subordinados - subord!

nados ... ao EMFA. Então, o General Ministro Chefe do EMFA,

quando recebeu o Relatõrio - a1' entra il apreciação do Dep~

tado Hélio Duque. ê possivel que ela surta o efeito por um

outro lado... Se esta Comissão pedir. por exemplo. ao Mini,!

tro do Exterior a relação das contas telefônicas que foraM

pagas pelo Itamaraty durante o tempo era que o Sr. Antonio Del
fim Neto foi Embaixador na França. se o Itamaraty responder.

V. Exas. verão que exist.em dez contas, sendo que a Mais alta

e de 20a mil dõlares mensais .. uma conta de 20a Rtil dõl!.

res está no documento Saraiva .. outra de 194 mil dõlares.

outra de 162 11111 dólares. outra de 148 lIil dõlares, outra de
132 mil dõlares t e por a; vai. Por coincidência, Sr. Presi

dente, quase todos os telefonemas dados da EMbaixada de Paris

para o Brasil eram para São Paulo para o Sr. Flávio PInto Ra

1I10S, Amado Pinto RaMos t Jose Amado Pinto Ramos, e o telefone

chamado eu vou fornecer a Y. Exas., talvez possam obter uma

ligação. O telefone era: EPS"INTE Assessoria - que era do

Sr. José Alltado Pinto Ramos. que. diga-se de passagem. já adi

antando o meu depoilllento e continuando na lIlesma questão t

no que eu chamo de -fall111ia" Antônio Del.fim Netto .. faMília !!.

tre aspas .. em termos de Mãfia, porque foi usada aqui a eo!

pressão lI etico" .. II mora l·. em relação ao Sr. Ministro Antônio

Delfim. Isto e um desperdício de palavras nunca yisto.Jal1ais

vi despert:'lcio de palavras tio grande ao se usar as pala

vras -etico" e "lIIoral-. separadamente ou juntas,referindo-se

ao Sr. Antônio Delfim Hetfb~ Eu, jâ. nas minhas colunas

nos meus arti gos •••

(Apar:teante não identificado) 

Y. Sa. Ulll pequeno aparte?

·SR•. DEPOENTE (Hil io Fernandes) - ~ vontade.

Adoro o debate.

(Aparteante não identificado)" QueM as usou

pela prillleira vez foi o Ministro Cirne Lillla.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Ele o. ch!,

mau de -aêtico". Exatamente isso. E ele não respondeu.

eu jã desafiei dezessete vezes. em artigos e em colunas,

Ministro para me processar, e ele jamais o fez. O Deputado

Helio Duque tem UIII jornal eM que trata da "família- Delfi.

He1fb ponto por ponto, começando do Chefe de Gabinete, mo!.
trando que todos são mafiosos. Nio hâ ·um qUI! não o seja:Ce1.

Sergio de Faria Lh,a, Chefe de Gabinete; Embaixador José B~

tafogo Gonçalves. Assessor Diploll1âtico; o Assessor de Impre..!!.

sa, Ruy Nogueira, que talvez V. Exas. devessem ouvir aqui.

porque e poss1vel que seja a ~onta senti.entallllente mais fr!

gil desse elo dêl -Máfia-; Flâvio Pecara. que hoje jã ganhou

notoriedade nacional, porque entrou na corrupção. no plano i!!

terno e no plano externo; Jose Amado Pinto Ramos, figura lo!

traordfnãria dentro da -famtlia-, por ser Ulll especialista eM

apanhar todo o dinheiro da ufa.tHa-. O dinheiro di -fa"'l1ii'

i apanhado por intermedio do Sr. AlIJado Pinto Ramos. Mas

telefone aue eu ia dar, da 'EPSINTE Assessoria Técnica Ltda.,

na Av. Paulista 1.499 t Conj. 604, 605 - isso aqui deve ser

do Evandro Paranagui. que não concorda comigo .. e os tel!,

fones que eram mais chamados de Paris eram: 0131, São Paulo.

fones 2844998. 2871~52 e 2880946. ,E era tambem usado o telex

particular da EPSINTE Assessoria, do ·Sr. Jose Amado Pinto R,!

MOS. telex Código 0.1J-32S22. Entio. acho que em materia de

Relatório Saraiva, na epoca em q~e chegou ao Brasil, sõ 111111

tares tomaram dele conhecimento. E este relatório hoje inctl

mina muito mais o Gen. João Baftista de Figueiredo do que

próprio Delfim Neto. porque S. EXil. que foi a quarta pessoa

a tOMar conhec1l11ento do Relatório Saraiva na sala do Pres.!.

dente Ernesto Geisel, chamado por ele ••• O Relatório Sara.!.

ya corre no seguinte trâlllite: Frit~ Manso ~ecebe por ordem •

'ime.diatamente fica assustadO' com os seus termos. que fala e.

Xgua Vermelha e em Tucuru1'; em Tucurul •.o negócio não foi cOE.
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nio.

o SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) • NiolPois

o SR. OEPUTAD~ FLAVIO BIERRENBACH· Ainda

entio vou passar para outros as'sun~os, porque acho que como

esta CPI nio ê uma CPI de corrupção,. e uma CPI da Divida E!

terna, e o Relatório Saraiva, em mat.eria de corrupção. em TA!

taria de comissão, em materi'a de illoralidao::le. ji estã fart,!

.ente superado ••• Há qua.tro ..escs atrãs. o Ministro Antônio

Delfim Neto e o Sr. ·Ton,y Gebauer, Vice-Presidente ·Senior" d)

Mo~giln Back. e que, na 'época, respondia por todos os credores.

zação deste Pais e da multinacionalização de todos os setE..

res, quando deixou o Governo em 15 de março de 1967, a di

vida era de cinco bilhões de dõlares. quase dobrada novame.!!.

te. em 1967. Vem então, em 1967. o Sr. Antõnio Delfim Netto.

que havia sido mandado pelo próprio Roberto Campos para ser

Secretãrio da Fazenda em São Paulo. para fazer um estagio.

para dar um impulso. Em 1967. ele assumiu com uma divida de

5 bi:lhbes de dõlares; em 1970, ela estava em 9 bilhões de d.§.

lares, era o inicio do Governo Medici: o auge do terrorismo

que havia começado pouco antes do Ato nQ 5. Muita gente pe.!!.

sa que o terrorismo no Brasil começou depois do Ato nQ 5.não,

começou antes. Depois do Ato nQ 5', depois da morte do Gen.

Costa e Silva. quando o Gen. Orlando Geisel foi para o Mini,!

teria do Exercito, ai então e que ele criou os CODI-OOI. ob
CODI .. DOI são criação da imaginação do Gen. Orlando Geisel.Em

1970 ji existia o CODI-DOI, o terrorismo e. no auge desse te!,

rorismo. a divida estava em 9 bilhões de dólares. Em 1973 •

quando o Governo Médici se encaminha para o final, a dívida

estava em 16 bilhões de dõlares. Em 1976, exatamente no

Rleio do mandato do Presidente Ernesto Geisel. a divida passa

para 30 bilhões de dõlares. "'Em 1979. fim do mandato do Gen.

Geisel. inicio do mandato do Gen. Figueiredo. a dlvida est3!

va em 52 bi 1hões de dól ares. Em 1983. sem contar com a dI

vida de 1983. ela estã exatamente e 100 bilhões de dõlares.

Quando digo exatamente. na verdade não tenho certeza. porque

ntnguem tem os números. O que esta Comissão tem de prestar

de serviço ao Pais ê uma coisa fora do comum, tem de acabar

com essas viagens. por exe'lIIplo. do Ministro Delfim Netto. do

Ministro Ernane Galveas, do La090n1 que. aliãs. deveriam e.!

tar todos presos. como foi llreso ontem na Argentina o Presi

dente do Banco central. Deveriam estar todos presos e ne

nliutll deles reclallaria, todos eles - Flavio Pecara. Jose Am!

«o do Pinto Ramos. Cel. Sergio Faria Lem9 - todos iatn co.!!.

siderar que o tempo 'em que estiveram em 1Herdade jã foi '!!

cro. Então, esta Comissão tem que acabar com isso. A d1vi

da brastleira se forma de corrupção, de preços aviltados p!

ra os produtos brasileiros, de preços super aumentados para

as importações. de uma coisa que ninguém percebe e que niE

guem ainda falou aqui. e o que se chama crédit #SUpply~r. Vou

da-r um exemplo: quando foi feita a Ponte Rio .. Niterói .em 1967,

que marca o inicb da "dobradinha" Andreazza-Oelfim Netto.que

poderl'amos 'classificar como a vontade de enriquecer com a f2.

"e de jã estar enriquecido •.0 Ministro Mãrio Andreazza, que
jã havia assumido em 1967. como candidato virtual ã suce.!

são do Gen. Costa e Silva. resolveu fazer a ponte Rio-Nite

rói. que ê rigorosamente .inütil, el itista. desnecessãria

que,naquela "época, numa ordem de prioridades naci"nais. vi

ria talvez em centésimo lugar; hoje estaria em ducentesimo.

Mas ele resolveu fazer. e fez"' mesmo. E a ponte foi construI

da como são feitas todas as pontes: com ferro brasileiro. ti

jolo brasileiro, terra brasileira. areia brasileira. ãgua br.!!.

sileira. mão-de .. obra brasileira ,. custou 400 milhõe~de dó1!

res, emprestados pelo Grupo Rotschild. que acabamos de pagar

no ano passado. Por que esses 400 milhões de dõlares? E: o

chamado cr"édit surplyers. Aqueles 400 milhões de dõlares qt.e

foram tomados a titulo de construi,' a ponte Rio-Niteroi. não

foram para a ponte, pagaram juros da divida•• comissões e mais

nada. Era tudo jogado fora. Se quisessemos fazer a, ponte

com cruzeiros. teria sido feita. era a mesma coisa. não h!,

vi~ nenhum probl ema: Então, vejaMos. que esta d'ivi~.....e~te!.

na cresceu de 1958 ate 1983. exclusive. J_~5..vez-és"~Vejamos as

exportações. jã que '0 Ministref ·Ãr"Úi~·i'~"'Oel fim Netto diz que

exportar ê a solução. Em 1964, tOl'llando os últimos 20 anos.

a exportação brasileira era. de 2 bilhões de dõlares.Em 1967.

passou para três bilhões de dotares. Então, o Sr. Antônio

Delfim Netto. o Sr. Roberto Campos e o Sr. Mãrio Henrique Si

tlonsen, todos eles gostava" e gostam muito de dize!' que um

pais pode devet uma vez e A1eia seu volUMe de exportação. V!,

jam Y. EX8S. que. eM 1967. quando a exportação era de trés b.!.
lhões, a dlvida jã estava eRl cinco. Quando, em 1970. a ex"

portação passou para quatro bilhões e meio de dõfares, a di

vi da jã estava em nove bi 1hões. Em 1973. a exportação pa,!

sou para sete bilhões de dõlares e a d'lvida jã estavà em d!

zesseis bilhões de dõlares. Em 1976. a exportação passou p!

ra onze e a divida jã estava em trinta bilhões de dõlares.Em

1979. a exportação passou para quinze'bilhões e a divida jã

estava elll cinqüenta e dois bilhões de dõlares. Finalmente,

entre aspas, os credores estrangeiros do Brasil, receberam

cento e quarenta milhões de dõlares de comissão para a ren.!!.

yação de dois titulas. um de oitocentos milhões de dõlares

e um de seiscentos milhões de dólares. O que ê essa renov!

ção ou renegociação? ! trocar aquele titulo que jã tinha três

anos de idade por um titulo novo. Mas o que aconteceu é que

o Sr. Tony Gebauer, com uma voracidade fantãstica e uma a}!

dicia selll limite, porque. inclusive, falando na televisão b,:!
sileira no programa "Cri'tica e Autocritica". num debate - do!

bate e força de expressão - com o Sr. Abllio Diniz. decl!,

rou textualmente que o Brasil poderia obter uma melhor boa

vontade dos bancos internacionais se abrisse para eles me-

lhor CUlpO de ação no Brasil, ou seja~ como ele disse text}!

almente, desse agências eM totlo o Brasil para esses grandes

bancos. que são, tooJos .sabem. o Citybank., o Ch.ase Manhattan.

o Crêdit Lyonnais, a Societe Generale. o Morgan Bank.. o Lon.

don Bant, todos os bancos que funcionam lltravês de filiais,

tias COM condições favorafli1'fssiRJas. realmente. Mas como os

out~os bancos tamb~m não estão dormindo. souberam da oper!

ção do Sr. Tony Gebauer favorecendo o Morgan Bank, e i1nedi!

tamente ele foi destituldo da condição de assessor dos ba,!!.

cos credores estrangeiros junto ao Brasil e foi colocado

Sr. 'Rhodes, o representante do. Citybank. que .. vejam V.Exas.

as coincidências como acontecem no Brasil, tantas coincidê,!!.

cias impressionantes, .. a partir de 1976, 77 e 78, o Citl

bank. cresce de forma fantástica, no Brasil, sobe lia jato". O

Citybank. tem se5senta e sete filiais no mundo todo, a mais

lucrativa no "undo todo, inclusive mais rendosa do que a m!,

triz nos Estados Unidos. e hoje. a partir de 1976 e a partir

de 1980 Illuito Rlais, a filial do Brasil. Por que chaMei

atençio da coincidênch'l Porque V. Exas. não poderão deixar

de ouvir aqui nesta CPI da Dlvida Externa o famoso Ministro

Mirio Henrique Si"onsen, que deixou o Ministêrio do Planej!

mento depois de cinco anos e "eio para ser vice-Presidente m
C"ltybanck..' TambéM crill1e. taMbém ulta forma de trabalhar co.!!.

tN o Pats. porque nos cinco anos e seis meses elll que ele e,!

teve no Ministério só favoreceu aos grupoS" estrangeiros. às

lIIultinacionais, e hoje ê Vice-Presidente lã nos Estados Uni

dos. Todo mês ou de dois em dois meses ele recebe um telefE..

nellla de que há uma reunião lá no Citybank.. pega o avião, c.!:!,

ja passagem já lhe e dada, com estadia. com aquele ar de quem

está sempre com sono. sempre "'querendo ouvir õpera. e toma ~a!

te na reunião. que e sempre contra o Brasil, e volta para o

Brasil. Evidentemente que eu não cometeria a injustiça de

pensar que V. Exas. não iriam convocar o Ministro Mário :ien.

rique Simonsen, porque ê lõgico. Mas o que eu queria chamar

a atenção desta Comissão ê propriamente para a divida exter

na brasileira. A divida externa brasileira, digamos nos ú!

timos vinte e,quatro anos. para não ir muito longe. a partlr

de 1958 e terminando agora em 83 - nio .incluído 83. porta.!!,

to vinte e quatro anos - curiosamente dobra a cada três anos.

e eu vou demonstrar o que digo. Eu sei ate de cabeça, mas

vou ler para V. Exas. EII 1958. a divida" externa era de oitE..

centos lIIilhões de dõ1aru. O Ministro .. Embaixador, hoje S!,

nador por força da corrupção eleitoral em Mato Grosso. Robe!.

to de Oliveira CaMpos. declarou, há tempos. na televisã.o,que

em 1958 havia ido ao exterior renegociar essa d'fvida externa

a pedido do Presidente Juscel ino Kubitscheck.. A divida era

de oitocentos Milhões de dõlares, conforllle ele declarou

televisão, ele nio conseguiu muito sucesso. E, em 1961.três

anos depois - vejam V. Exas. que sempre de .três em três

Inos a divida quase cobre, vou adiantar a V. Exas. - nes~es

vinte e qu~tro anos a divida externa subiu cento e vinte

cinco vezes "'! não e 125%, ela subiu cento e vi.nte.e 'cin'co

~'e.!es. Em -1961, três anos depois: -;-sr-.-Ji~;~ Quadros que!

Xl-se de que a divida externa estã efll um bilhão e quinhentos

Milhões de doTares. Então. chama o Embaixador Walter Morei

ra Sales e lhe pede para ir aO exterior renegociar a divida

externa. o Embaixador renegocia a dlvida por vinte anos.com

dois de carência, e acabou agora. Essa renegociação o Br.,!

s11 acabou de pagar agora. Pagou uma filbula. evidentemente,

porque cada renegociaçio significa o pagamento de coisas fa.!!.

t'iisticu. Em 1964, a divida externa, que em 1961 era de

bilhão e quinhentos Milhões de dõlares. em 3 anos. quando a!.

sUlIle o Ministro Roberto Campos. jã EMbaixador - em 1967.era

de ~ois bilhões e oitocentos milhões de dolares - que foi

quellll cOllleç.ou. na. verdlde. o ·grande processo de desnacional!

jornalgate", tiveralR uma fonte'l Porque tinham um grande

c1u'1i1o, nO Estado de S. Paulo", inclusive, meses depois, p!!
blicava materia extensa, de página inteira, onde dizia que a

Sra. Ruth de Magalhães, que era muito ligada ã segunda pe.!

soa do esquema Delfim na Embaixada, Sr. Vilar de Queiroz.que

muito prudentemente pediu a esta Comissão para vi r depor d!

pois de mim. o que revela não sô a sua inteligência, mas

sua prudência. Entio, "0 Estado de S. Paulo" publicou mat!:

ria muito grande sobre o escândalo que houve no~ do Crroit

Lyonnais. em Paris, quando a Sra. Ruth Magalhães tentava ol!.
ter um financiamento para a Usina de Tucurui, que não havia

sido obtido antes. Então. esse relatorio foi do Fritz Manso

para o Hinlstro Sylvio frota. O Fritz Manso recebeu, mandou

descodificar. ficou iMpressionado. telefonou para o então, Mi

nistro do Exército. Sylvio Frota, e dhse que precisava f!

lar com ele com urgência, o Sylvl0 frota mandou ele ir. viu

e ficou também estarrecido, telefonou para o Presidente Gei

se', disse que precisava falar com ele com urgência. e o Gei

gJ!l também disse a mesma coisa. que poderia ir fmedfatallen

te. Naturalmente, deve ter ficado ••• Era quase fiM de 76,

e em 77 o Ministro tentava derrubar o Gen. Ernesto Geisel.

evidentemente. S. Exa. deve ter ficado quinze minutos - que

foi o tempo do Ministro ir do nForte Apache" até o Palãcio ..

apesllr de toda a arrogânch, deve ter ficado preocupado. Leu

o documento, o Sy1vio Frota se retirou, tirou ulIa xerox

mandou chamar o Chefe do SNI. Gen. João Baptista de Figueir!,

do, e o Chefe da Casa Militar, Gen. Hugo de Abreu. e, na pr!

sença dos dois, deu u.a xerox a cada um para ler. O' cha_!.

do • Relatório Sa ra iva". que e um conj unto. como eu dis se, de

'nforMações, tem quatorze laudas em formato mais ou _enos d~

~~s 'aqui. s~u URl do~ raros civis que ,já viu o Relatõrio S!,

raiva, li-o fechado numa sála, sem poder tomar nota de nada.

Depois esses militares acharam que deveria ser dada uma

cópia ao Ministro da~ Relações Exteriores. porque, afinal de

contas, o Adido era Adido ã E,!!1baixada e deveria tomar conho!

cimento desse documento. Então, foi dada ullla cópia ao Mini!

tro Azeredo da Silveira. que. evidentelllente, deu uma cópia

ao seu Chefe de Gabinete. hoje Ministro das Relações Exteri

ores. Saraiva Guerreiro, ligadlssilllo ao Gen.Octãvio· Medei

ros. que, na época, ainda nio estava no primeiro plano. E!!,.

tão. vejam V. Exas. que o documento vai crescendo. vai aume!!,.

tando eM cópias, e hoje e impossível saber quantas cópias e

xistem. Quanto ao que o Presidente Alencar Furtado falou

aqui sobre reunião secreta. que no Brasil as informações

seMpre vazam, queria dizer a V. Exas que não e sõ no Br!

sil. Os grandes jornalistas no mundo todo adoram reuniões

secretas, porque. COMO eles têm melhor acesso ã fonte de i~

formação, então, depois de uma reunião secreta. sabem o que

os outros não sabem. evidentemente. 'E logico. e evidente. A

troca de informações entre um informante e um jorQalista se

faz na base do sigilo. mas se faz na base da concessão de in.

formações. Isso ocorre ~o Rlundo todo. Por que os jornal i.!

tas do NWashington Post ll
• que revelaram todo o caso do llWat'!'

que resolveu arriscar. em determinado momento f com muito m!,

do, porque, as provas não apareciam realmente. Hâ tamoem ylla

vastíssima jurisprudência na SupreJla Corte dos Estados Uni

d.os. a respeito do sigilo às fontes de informações. Aliãs. o

8rasil e um dos signatários da IIAta de Chapultepec". assinA

da por cento e treze paises. um dos quais o Brasil. que diz

respeito às fontes de informações. Então. quanto maior for

o núRlero de sessões secretas. sigilosas ou o nOllle que tenha,

melhor para os jornalhtas. rtão e dizer que vão vazar info!

Jlações. 'A informação teM de seguir o seu curso. natural. I!

to e o que eu poderia esclarecer a respeito do "Relatorio So!

raiva ll
" a ·não ser que ••• Sei que o Oeput;dO"Flâvio Bierre.!!..

flach vai querer fazer uma pergunta e eu jã estou ã sua dispE.

siçio.
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relatório reservado, que ç~rcula nos altos meios dos Estados

Unidos, que eu ·transcrevi. O jornalista norte-americano Max

Stornenblick publica o segu,inte, dando todos os dados are§..

peito de tJma investigação, que, em 1981, técnicos minerõl.Q.

jã escrevi, nos ultimos dez anos, mais de duzentos artigos

sobre a divida externa - dos artigos sõ de 1978 para cão

V. Exa. terá aqui muito subsídio, dos artigos de 1978 para

cã, com tudo o que eu disse sobre a divida externa. Eu qU!

ria m:strar a esta CPI o que,...este Pais tem perdido, anualme!2

te, 50 em minerios. V. Exas~ficarão estarrecidos, mas não

tomarei muito tempo. Em prime~. lugar, darei a esta Comi~
sio, ao Presidente Alencar Furtado, a transcrição de um ar

tigo d: revista norte-americana "Ear~ que e uma especie de

gos contratados pelo Chase Manhattan Bank, fizeram em Car!.

jãs. Vejam V. Exas. - estã no artigo desta revista norte

-allllericana, apenas transcrito por mim - COIll\O título ... Eles

foram a Carajas, passaraM ali dez anose fizeram um relatõrio,

que nem passou pela filial brasileira, foi\direto para a m!

triz, chegando ã seguinte conclusão: em Carâjãs, de minerais

nobres~ sô na superfície.oodl!l niio e preciso muita técnica p!

ra retirar, existem - V. t.xas. ficarão estarrecidos - tr!

zentos e trinta bilhões de dõlares sõ em minerais ricos, r!

ros. Vejam que estamos discutindo uma divida de cem bilhões

de dólares, quando sõ na chamada provincia de Carajãs, exis

tell trezentos e trinta bilhões de dõlares na superflcie, c.Q.

em 1983 - exclusive. tambêm não contado ainda este ano, po!:

que ninguém sabe qual sera o total da exportação - a divida

estã em cem bi 1hões . de dól a res e a exportação ainda es tã em

vinte bilhões de dólares. Devo dizer a esta comissão que,en

1980,1981,1982,1983, em nenhum dos quatro anos o Minist!

rio do Planejamento atingiu os dados da projeção feita por

ele mesmo. Em 1980, a projeção do Ministerio do Planejame!!.

to era de uma exportação de 23 bi 1hões de dõl ares. Export~

1ll0S - muito mal - dezoito bilhões de dõlares. Em 1981,a prQ.

jeção era de 25 bilhões de dõlares e chegamos, penando, aos

dezenove bilhões de, dõ1ares. Em 1982, a projeção da e,!

portação era de 28 bilhões de dólares e chegamos a dez~

nove bil hões e quatrocentos mi 1hões de dõlares. Neste

de 1983, voltalllos tudo atrãs, e a projeção do Ministerio do

Planejamento para exportação passou a ser novamente de vin

te e três bilhões de dõlares, mas não passaremos,de maneira

a1gUlllla, de vi nte bi 1hões de dõl ares. Se expo rta rmos lIui to,

exportaremos vinte bilhões de dólares. Nesta selllana, li. OIC,

numa reunião em Londres, ondé se reúne normalmente, cortou

tIIais uma vez a quota de exportação do Brasil, que era de qu!.

eles não forneceMdados ate para as revistas cientificas

dados sobre suas produções de manganês nelft para revistas ci

entificas. Ninguem sabe de quanto e a produção da União SE.

vietica e a dos Estados Unidos. O que se sabe ê que os .. rês

maiores produtores são Estados Unidos, União Soviética e o

Brasil. "Al ulllíni o: o Brasil possui formidiiveis reservas de

alumJnio, bauxita, PIas li. produção nacional atende apenas 75%

do nosso consumo e o resto ê importado. Nossas reservas bem

exploradas cobririam as necessidades internas e sobrariam p!.

ra exportação." Exploram o alum'1nio brasileiro, li. Aluminio

do Brasil S.A., que e concessionária da Alumínio Ltda. do C!

nilldâ, que por sua vez e subsidiãria da Alulllinum Company of A
merica, que ê a nossa conhecia ALCOA, que agora, estã monta,!!.

do Ull cOlllplexo em São Lu1s do Maranhão com a Shell duas

terrtveis 'IIlultinacionais, que alem de explorarem todo o po

tencial brasileiro estão acabando com a Ilha de São Luts,por

que o alumínio e a bauxita são altamente venenosos e poluidE.

res. Então, os rios que cercam são Luís .. que ê uma ilha,ho!!.

ye uma grita tremenda da popul ação, mas ass iM ~es ..o o Gove.t

no manteve a concessão - estão ·poluídos.

[APARTEANTE NM IDENTIFICADO) - ! poss'v.l

Y. Sa. adiantar algu",a coisa respeito do empreendiMento Pi.i

natari setor de alumínio, o negõcio da Caraiba Hetais?

o SR. DEPOENTE (Hel io Fernandes) - E. uma IlIli

fia completa. Vou mostrar a V. Exa.

(APARTEANTE N~O IDENTIFICADO) - Transforma-

ram a lli publica em~ nostra.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - O negõcio

da Caraíba está hoje na mão - foi uma pergunta Jlagnifica

do Sr. Armando Leal, que ê ~lvll.ro Armando Leal, sócio do Sr.

Flivio Pecora na COMEXPORT, que mantem, vou mostrar aqui .••

(APARTEANTE NI.1J IDENTIFICADO) -"E uma quadri

Rondônia, pelo menos deveria ser uma grande riqueza, princi

pa1 componente da produção de estanho. Tanto a cassiterita

quanto o estanho são controlados pela Pi\i1ip Brothers, dos

Estados Unidos, que domina inteiramente não sã o _ercado do

Brasil como o mercado mundial. Prejul'zo do Brasil: seiscen

tos a setecentos milhões de dõlares por ano. Amianto: de!

norme util ização na fabri cação de coberturas. Muito usado

principalmente pelos jovens construtores do Mundo todo e e!

pregado em grande escala como isolante terlRico e e1étrico.Her

cado dominado totalMente pela Eternit e Brasilite, ambas ri

gorosamente estrangeiras e representadas no Brasil pelo Sr.

Walter Moreira Sales. Para isenção e atualização deste 1,!

va'ntamento, ê illlpossível dizer de onde vêm outros grupos que

talllbém se fundem, entrelaçam-se e se ramificam. No final,tE.

dos têm a mestlla origem, que e dos Estados Unidos. Prejuízo:

com o aMianto, quinhentos mil'"hões de dõlares," Nestes Mine-

rais que citei, o prejuizo do Brasil anual.ente ê de cinco

bilhões e quinhentos lIIilhões de dõlares. Continua o dossiê

com alguns outros minerais, prindpalrnente o manganês, um dC6

Jlll.ioreS' absurdos, Utaa das maiores vergonhas jã praticadas n!!

te Pais. A investigação sobre o manganês do Amapã, já: dura

trinta anos, pela Icome e pela Bethe1he. Steel. O Sr. Azev!.

do Antunes fez uma fortuna, que e hoje considerada das mai~

res do mundo, mesmo nos Estados Unidos - ele tUlbé'a ê Vice

Presidente do Chase, e uma das maiores fortunas citadas nas

lha.

revistas dos Estados Unidos, que fazem todo ano a rel ação das

maiores fortunas. O' Sr. Azevedo Antunes, quando começou

exportar o manganês do Amapã, não tinha um tostão. Conseguiu

a concessão e COMeçou a exportar o llIanganês do Amapá através

da Icomi para a· Bethdhem Stee1. O Brasil recebe quatro por

cento - vejam V. Exas. ~ do manganês exportado, e ate hoje

não sabemos nem a quantidade de. manganês exportado, porque

ele e embarcado lã no porto, chega aos Estados Unidos COtllO

carga confidencial e ninguem verifica. As estimativas são

de prejuízos de um bitllão a um bilhão e quinhentos milhões de

dõlares por ano de prejuízo do Brasil sõ com manganês. O fila,!!

ganês ê um mineral tão fabuloso que os três maiores produtE.

res do mundo são: Brasil, Estados Unidos e União Soviética,
sendo que ninguem conhece a ordem. Sabem Y. Exas. por quê?

pelo seguinte: os Estados Unidos e a União Soviética, ale.

de serem dois dos três maiores produtores de manganês do mu.!!.

do, são tambêm dois dos maiores compradores. Alem do JlIais,

os Estados Unidos e a União Soviética se recusam a fornecer

(APARTEANTE NM IDENTIFICADO) • Qual o nome
do autor do artigo?

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - O nome do

autor do artigo ê Mark Stonnemblick, a revista ê NEar". Mas

darei o artigo ao Presidente, para que fique constando. Estou

chamando a atenção para Carajãs, porque nas negociações s.Q.

bre a renegociação da dlvida '"externa brasileira, para a mor,!

tõria unilateral ou negociada - não importa - os bancos es

trangeiros, na verdade, não querem renegociação nenhuma.

que querem ê receber em concessões, em mais concessões e mais

privilegios, querem tirar do Brasil aquilo que ainda não co!!,

seguiram tirar. Neste ponto, mostrarei a V. EXas. o que

Brasil perde anualmente sô eM minerais raros. São dois art.:!.

gos ~ escr~ tos há sete anos" que nio estão no dossi ê. Vou 1ê

-los para V. Exas. rapidamente: "Tungstênio, importantíssimo

na pro~uçio do aço. Somos o sexto produtor do mundo. Toda

a produçio ê praticamente exportada pela Vachang norte-amar..:!.

cana, e pelo Grupo Kirmani, também dos Estados Unidos. ExplE.

ram ainda o setor a General E1etric, poderoso~ norte-a

mericano, e Brallinta, subsidiãria da First Stanley Corporation

tambem dos Estados Unidos. Prejuízo do Brasil, no minimo,por

ano: trezentos milhões de dõlares, sô com o tungstênio. 8!

rio: o Brasil ê um dos maiores produtores deste minério, iI!.

dispensável na indústria. química. Na Bahia (!:stã uma das ma..:!.

ores quatro jazidas do lIIundo de bãrio. Toda a exploração

deste lItinerio ê feita pelo Pigmento Industrial e Comercial,

subsidiária de Pigmina Corporation, dos Estados Unidos. Pr!

juízo anual: quinhentos milhões de dólares. Cromo: material

importante na metalur.gia. Todo. o cromo brasileiro e explor!

do pela Cromo Mineration S.A. da Inglaterra. Prejuízo: du

zentos milhões de dõlares. Cobre: material importante para

as indústrias elétricas, em geral, cuJa procura e cada vez

maior no mercado. O setor e explorado por duas companhias:

a Brasileira de Cobre .e a Brasileira de Metais, ambas con

cessionárias de firmas norte-âmericanas não identificadas.Pr~

jUlzo: quatrocentos milhões de dõlares por ano. Berilo:

Brasil i o primeiro produtor mundial de berilo, material ul

tra-importante e indispensâvel p~ra a industria nuclear. p!

ra a fabricação de aviões e de mísseis. Sua procura e co~

preenslvelmente enorme e sõ tende naturalmente a aumentar •..

Dois terços das reservas mundiais estão em território brasi

leiro. Os Estados Unidos compram J. nossa produção a preços

baratissimos, única e exclusivamente para estocã-la, as re

servas mundiais são precaríssima:" mineral considerado rari!

simo. Exploram o setor apenas duas empresas: a Berilo Cor

poration e a BeriloBrusfl, naturalmente norte-americanas.Pr!

jUlzo anual: um bilhão de dólares. Irmenita - tambem impor

tante porque e utilizado em ligas para a fabricação de avi

oes e mlsseis, 'ê também dos metais raros, essenciais ã seg.!:!.

rança nacional, Toda sua produção e exportada e cont~o1ada

pela famosa e notõria OrquiJlIa, mais do que testa-de-ferro de

diversos grupos estrangeiros. Preju'tzo: trezentos milhões

de dõlares anualmente. Lítio: essencial ã indústria nuclear.

O Brasil i o segundo produtor de litio, também minério rarí~

simo. Mas como toda a nossa produção ê exportada, temos d!,

ficiência de lítio no llIercado interno, setor dominado tambem

pela Orquima. Prejulzo: trezentos milhões de dõlares por

ano. Magnesio: o Brasil ê o sétimo produtor do mundo de,!

te mineral, material isolante e refratãrio, com grande proc..!:!.

ra principalmente no setor dj! construções. O maior grupo

que trabalha na exploração de magnésio e a Magnesio S.A. ,dos

Estados Unidos. Prejuízo do Brasil: quatrocentos milhões de

dõlares por ano. Niõbio e tâ~talo: usados nos reatores n.!:!.

~leares, aparelhos espaciais e nos llIisseis. O Brasil e
terceiro produtor do llIundo dos dois. Exploração: outra vez

a Yachang Corporation, dos Estadc:s Unidos, também trabalha,!!.

do ·neste setor a Climax Holibdenio, dos Estados Unidos. Pr!

julzo anual: quinhentos milhões de dõlares. Chumbo: tem e

norMe aproveitamento, principalmente na Metalurgia, energi a

atômica e industria qu'tmica. Como ocorre com quase todos os

outros minerais, nossa .produção e exportada a preços de ban!

na, enquanto necessi tamos de chumbo no mercado interno. Ex

plora o setor: Plumbium S.A., dos Estados Unidos, e Prest.Q..

lHe, também dos Estados Unidos. Prejulzo: trezentos e cin

ql1enta milhões de dõ1ares. Cassiterita - grande riqueza de

11I0 dizem os tecnicos do Chase Manhattan. r algo inacreditã

vel, realmente •••

representavatorze _11 hões e qui nhentas JIIi 1 sacas, o que

29.2 de todo o cafe bebido no mundo, de toda a exportação

de café, passou para vinte e oito por cento, ou seja, treze

lIlIilhões e novecentas. mil sacas fora, naturaimente. os paises

não conveniados. Isto ai, só os patses conveniados. Depondo

na CPI da COlllercialização do Cafe - estava aqui o Deputado

Hélio Duque, que era um dos membros - provei com nür:1eros

documentos, que o Embaixador Otávio Rainha havia mentido

Comissão. Então, foi propost'o, naquele momento, pelo ~el!

tor, Deputado Roberto Cardoso Alves, que o lUlbaixador Otávio'

Rainho fosse convocado novamente para depor. Pedi, então,

para fazer uma sugestão - .0 Presi dente acatou - que em

vez de convocar novamente. o ElIlbaixador Octávio Rainho e d!

pois me convocar, fosse feita uma acareação entre nãs, Foi

aprovada por unanimidade a acareação, marcada a data, e três

dias antes o Embaixador Otãvio Rainho mandou uma carta ã "2

missão dizendo que não podia comparecer, porque, por ordem

do Sr. Camilo Penna, Ministro da Indústria e Comércio. ter.:!.

i de ir ã posse do Embaixador da Cdlômbia, Então, não CO!!

pareceu ã CPI. Logo. dép0is véio o receuo de fim do

Outro nome que acho que não poderia fal tar nesta CPI da Div..:!.

da Externa e" o do Embaixador Octávio Rainha, porque pr~

jUlzOS que o Brasil tem tido com o cafe, principalmente ne,!

tes quatro anos em que o Embaixador e Presidente do IBC, são

exatamente da alçada desta CPI. O Embaixador Octãvio Rainho

Presidente do IBC, coloca-se central e frontalmente. nestá

questão', Ele e um eixo terminal, exatamente aqui,nesti'1 CPI.

Ele não pode deixar de ser ouvido, por causa dos prejuízos.

Eu tinha marcado alguns pontos nos quais queria tocar mas

que levará' muito tempo. AlgUnS, entretanto, são impossíveis.

fiz para entregar ao Sr. Preside~ e ã Comissão um dossiê -
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o SR. DEPOENTE (Hêlio Fernandes} - Em ~

!lQ.!!!:! mes •.IO, completamente. O Sr. ~lval"o Leal vem fazendo

UIII verdadeiro saque na herança do Sr. Francisco Pignatari. V~

leria a pena entrevistar o advogado do Sr. Pignatari, cuja

vida pessoal foi arrasada através do envolvimento e chantagers

diversas comandadas 'pelos Srs. ~lYaro Leal e Jose Amado Pi!!

to Ralllos. Verifiquem a atuação do Sr. Pêcora na venda da i,!!

diistria e comparem O' valor da venda da Pignatari, o valor

nominal da venda com o patrimônio rea·', e perguntem para on

de foi o valor dessa venda. Obtenham acesso também ao inve,!!.

tirio e ao contrato social da empresa que preside o saque do

patrimônio que V. Exas. constata rio fraude de todo tipo .. I~

.clusive o filho do Sr. Francisco Pignatal"i é mantido num ho~

pital de loucos, como Se louco fosse, para não tomar conheci

menta de coisa alguma da herança do Sr. Francisco Pignatari.

Eles agem em todos os campos. A firma Antônio Delfim Netto

S.'A. estã elll todos os setores. Sõ para terminar ess'a parte

dos minerais, o alullllnio dã um prejul'zo do Brasil de 400 Illi
lhões de dõlares anuais. Outra eMpresa que está: trabalhand;

no lIIIomento no alum'inio brasileiro ê a Kaiser Alumlnio Ltda,

subsidiãria da Kaiser Bauxita Oversea. ã qual pertence tam-

Unidos. "H'iquel: as reservas brasileiras desse minério i,!!

dispensãvel ã indústria do a"ço são colossais. mas import!

mos 50% das nossas necessidades por interesses estranhos aos

interesses nacionais. Quase toda a exploração do níquel no

Brasil ê feita pela Pratõpolis, t:'ompanhia MordonTquel, subsi

diâria da Societê le Nic"el. francesa. e do Banque de L1Ind.Q.

chine. Prejulzo do Brasil. anual, com o niquel: 300 milhões

de dôlares." O ferro que atinge, pois, um ponto de explor,!

ção fantãstico. Vou passar a V. E:;as. o que tenho e,realme,!!

te, está tudo assinado por mim. Agora V. Exas. verão um qu~

dro da indústria. um panorama da situação da indústria dita

brasileira, rapidamente. Toda a indústria de base no Br!,

511 ê estrangeira. quase todos os frigoríficos são estra~

gt1r05. toda a industria automobil'i'stica e estrangeira, qua

se toda a indústria ,de alhlentação ê estrangeira. Quase tE.

da • distribuição dt petróleo ê estrangeira. A PETROBR~S ch!..
gou I deter 19% da distribuição do petrõleo e derivados e p!

rou nos 19% por pressão dos grupos estrangeiros. A refin!.

ção e a distribuição do petróleo e derivados são conhecidas

no Rlundo todo como os dois filets mignons da indústria do p!

trôleo. Para dar Ull exemplo, basta dizer que o homem que 9!.

nhou mais dinheiro no mundà. em qualquer época. com o petr~

1eo, o velho John D. Rockfeller. a maior fortuna do mundo,na

sua epoca, jamais furou um poço, jamais teve um poço de petr,[.

1eo, jamais arriscou. Ele ,controlava o transporte, o refino

e a distribuição de petrõleo. Era o filet mignon e control!

va todo mundo. Todo mundo caia nas mãos dele ou 'nos tran~

::,ortes, ou no refino. ou na distribuição. A PETROBR~S tem

hoje 19% da distribuição do petróleo. os outros 81% são di!.

tribuídos com a ESSO, a SHELL, a ATLANTrC e a TEXACO. A IPi.

ranga tem menos de 1%. porque se situa sõ mais ou menos no

sul, bem, quase no Rio Grande do Sul. Quase toda a ind:'is

trh de tecidos ê estrangeira; quase toda a comercialização

de produtos nacionais .. cafe. cacau, algodão, açúcar, soja,

milho .,. ~ estrangeira; quase toda mãquina de promoção e pr~

paganda e estrangeira. Aqui um esclarecimento: quando diç,.)

que quase todá máquina de promoção e divulgação e estrangei ..

ra, não quer dizer que não tenhamos hoje grandes agências de

publicidade brasileira. Não. Temos grandes agências de PE.

blicidade no Brasil; lIlas todas elas tê", como maior cliente

uma firma estrangeira. Então. essa firma estrangeira, atr!

vês da sua conta. pressiona essas agênchs para que distrib,.!!

a111 os anúncios. de aco'rdo COIll uma mídia. não uma midia teco!

c., mas uma mídia de perseguição. de discriminação. para se!

vir sô aos grupos estra'geiros. Quem servir melhor aos gru

pos estrangeiros esti mais b'em aquinhoado. mesmo que a • agê~

cia seja nacional, porque, embora a agência seja nacional ,não

tem condições de lutar com o cliRnte estrangeiro, que ê "'ui

to poderoso. Digamos que o cliente seja o Citybank. EvideE.

temente, que não pode perder aquela conta, não pode perder

I conta do Chase. não pode perder a conta. da ESSO, não pode

perder a conta de todas essas multinacionais. Quase toda a

indüstria de refrigerantes e estrangeira; quase toda a indU!

tria de tratores ê estrangeira; quase toda 'a indústria naval

-ê estrangeira; hoje. diria que toda indústria naval ti estt'a,!1

T~ansportes Oceânicos comprasse dois navios da Polônia. Mas

a Global Transportes Oceânicos jã estava com dois navios co!!!,

prados na Holanda. V. EXas. podem pedir. inclusive. ao Mi

nistério das Relações Exteriores. eis que hã um protesto do

Primeiro .. Ministro da Holanda contra a insistência do Brasil

em querer fazer o negócio com a Polônia, ;:quando o negõcio

ji estava feito com a Holanda. Alem do mais. a Holanda era

deficitiiria no comercio com o Brasil e estava querendo pagar
nos. Então, o Sr. Delfim Netto insistiu e tenho aqui todas

as cartas trocadas com o Ministro Eliseu Resende que. surpr!

endentemente, nesse caso estã no lado bom .. e dessas coisas

que acontecem no Brasil, um Ministro corrupto que de repe.!l

te estã do lado honesto. acontece no Brasil, de repente aco~

teceu isso .. e o Ministro E"liseu Resende vetou a operação,

tiu e a operação não foi feita nem com a Polônia e nem com a

Holanda. Jâ haviam sido feitas vãrias operações de compra na

França de três navios, Com comiss'ões pagas ao Sr. Jose Amado

Pinto Ramos; e compra de dois navios na Espanha com comissões

de dezenove milhões de dõlares. nove milhões e meio de dõl!

res, cada uma, pagas ao Sr. Heitor de Aquino Ferreira, Se

cretãrio particular de dois Presidentes da República. Vou

fazer presente a V. Exas. também desses dados que são muito

interessantes para a Comissão. A cor~upção na dívida exte!.

na brasil ei ra se manifesta de todas as manei ras; ê uma coi

sa inacreditãvel. realmente. Por isso o Pais chegou a esta

sttuação de insolvência. Em 1980. 1981 e 1982. só três anos)

vejam V. Exas •• o Brasil pagou de juros R ou pagou. ou ju!!,

tou. ou incorporou, mas cresceu a divida - trinta e três bi
lhões de dólares. Em 1980, pagou doze bilhões de dõlares:em

1981, dez bilhões de dõlares; erA 1982, onze bilhões de dõl.!

res. sãq trinta e três bilhões de dólares em três anos. E.

do a Maguary.

(Aparte ante não identificado) .. Acabou compra!!.

1983. a estimativa de juros e da ordem de doze a treze bi-

lhões de dõlares. que ainda não estão contabilizados nessa

dlvida de cem bilhões de dôlares. .. que todo mundo fala cem

bilhões de dõlares, mas não há muita certeza. porque os dados

são todos escamoteados. é imposslvel, os organismos mais s~

rios no Brasil ficam contaminado,s 'pelo poderio que vem do M.i
nisterio do Planejamento e da SEPLAN .. não estão incluídos

os cinqUenta bilhões de dólares das oito usinas nucleares.

que deverão ser pagas em oito. anos. a partir do funcioname,!1

to. Pua sorte nossa, essas usinas jamais funcionarão. PO!

so viver ate o ano 2.000, se Deus me der a graça, e jamais

verei as usinas Angra I, Angra II e Angra III funcionando. E

se a usina de Angra I. a usina'II e a usina III. segundo te.s
nicos renomados do mundo todo. que jã vieram visitã-las, se

elas produzirem alguma coisa, em qualquer tempo, serã, única

e exclusivamente, água quente, porque foram construld~s to,:,

talmente erradas, não vão produzir coisa alguma. A Westin.a

house e. a BWU, que são duas multinacionais de construção,

estão recebendo as suas partes. realmente. e recebem pontua!

mente. Portanto, quando se fala na divida brasileira de

cem bilhões de dõlares tem.. se que excluir os cinqUenta bi-

lhões que deveriam ser pagos em oito anos. mas a partir do

funcionamento. Como não vai funcionar. acredito que a Alem,!

nha não vai querer cobrar coisa alguma. Vou tocar lige;ra

.ente em alguns pontos que não posso dei XiiI" de trazer ao CQ,

nhecimento de uma CPI sobre divida ext~rna. Por exemplo, os

bancos brasileiros, por um misterio não exirTicado, eram tE.

dos nilcionais. Ate 1964. todos 05 bancos'no Brasil eram

bancos de famílias brasileiras .. Eram exploradores, evident!

l'Iente, ganhavam fortunas, mas eram de famíl ias brasi 1ei ras •• ,

Em 1965. o Sr. Roberto Campos ficou estarrecido, então criou

os bancos de investimento, permitindo legalmente que grupos

estrangeiros deles participassem com 33%. Entretanto, logo

depois, com a falência do Grupo Lume e de outros grupos, e,!

sa participação de 33% nos bancos de investimento aumentou

barbaramente. Hoje hã bancos estrangeiros aqui que parti'::!

patl'l de investimentos nacionaioG com 60% e 70%. Este e um f,!

tor de desnacionalização total de um setor que era complet,!

mente nacionalizado. Este era ate um ponto qUe estabelecia .!!

ma diferença muito grande entre o Brasil e a America do Sul,

porque na America do Sul. toda vez que havia uma revolução

nacionalista efêmera. a primeira coisa que se fazia era n!

cional izar os bancos. No Brasil, os bancos eram todos nacio

nalizados. eram todos brasileiros. Os bancos estrangeiros!

giram no Brasil atraves de filiais. sõ três ou quatro. Não

era mais do que isso. Quanto a inc~ntivos fiscais par~a mu!

tinacionais, foi algo que funcionou durante treze anos e que

e outra vergonba na~ional. Acabou depois .de eu ter feito u

ma campanha de cinco anos, porque era uma vergonha, aquilo

era impossTvel. ,O ~,overno dava incentivo a empresas nacio

nais, que deixavam de pagar o Imposto de Renda. Mas,digamos

que isso fosse ate compreensível para empresas brasileiras •••

Todavia, vou dar um exemplo de empresa multinac1onal. A K!

bon recebia incentivos fiscais, quer dizer, deixava de P,!

gar Imposto de Renda. Então. e1 a montou uma fãbri ca no Rec!

fe para concorrer com a Magual'Y. Montou uma fãbrica modern~

sima e começou a produzir a preços muito mais baixos. Com o

dinheiro de graça, fez Ull] preço de dumping. Quando ela la~

çou seu sorvete no Recife, ela o fez com 1/3 do preço da M!

glfary.

o SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) .. Acabou'co!.

- -prando .-e- hoje se' vê 1â na fachada: "Ki bon/Maguary". Porque e

ilnpossível, não hâ possibilidade de resistir. Evidentemente,

o capitalismo tem uma mercad;ria que entra na composição de

todas as outras mercadorias. que se chama dinheiro. Se. V.

Exa. não tem dinheiro. mas o Governo dã dinheiro a V. Exa.de

graça para competir comigo, e evidente que V. Exa'. estã leva!!.

do uma vantagem fora 010 comum.. Compra de concessi onãrias de

serviços publicos. cujos contratos estavam terminando e cujos

bens reverteriam de graça p.ara o País. Acho que esta, Comi,!

são não poderia deixar de ouvir, por exemplo, o General Ge.:!.

~el e o Presidente da PETROBRJ(S,Sighea"i Uek.i, para investi

gar a venda da Light por dois' bilhões, crn,t~, e quar~nj;a,~.e,.º!

to milhões de dõlares •. em 1978. quandQ.·~ em 1982. a li9ht r!."

. verteria ,seusbe:ns de graça para o Brasil. Então, a light

insi!

GlobalBrasília. Mas com isso ele tentou fazer com que a

não deixou fazer a loperação e o Ministro insistiu.

geira. Depois, inclusiv~, do caso das polonetas, não sei nem

dizer qual ê' mais vergonhoso do que o outro. Tenho docume~

tos sobre o caso das polonetâs, se V. Exas. quiserem ver

ê uma vergonha completa .. no qual agiram o Sr. Armando L~

al, o Sr. Flãvio Pecora.. Depois, quando eles fizeram uma b.!!.

bagem ml:ito grande, por incompetência comprometeram o negÊ.

cio; porque a União Soviética jã tinha avisado a muitos pa'i

ses que todos aqueles que manifestassem apoio ao Sindicato

Solidariedade, ou ficassem a favor da Polônia, não iriam r!

ceber, qu~ ela iria transformar todas aquelas promissórias,

um negócio ate feito no mundo todo, o negõcio de exportação

c1earing, casada. com guia de importação, e feito no mundo

todo, não ê nem UM escândalo... Acontece que exi.stem firmas

erl todo o mundo i nteressadas em ',comprar essas guias com d~

sigio. Então, todo negócio com o Leste e feito'com desãgio.

Com a União Sovi'ética, chega a haver desãgios de 25%; com

outros palses de 20%. de 15%. Agora. o que acontece e que.

quando a União soviética transformou essas promissórias da

Polonia em incobrãve,is. sõ existia um pa1's de trouxas que a

inda estava negociando com a Polônia. não preciso nem dizer

o nome do pa'ls. o Brasil. Então. o Sr. Antõn"io Delfim Netto

assustou .. se, porque o crédito da Polônia jã estava muito al

to. A operação era muito simples: eles exportavam para

polônia e, quando ela dizia que não podia pagar, não tinha im

portância, dã uma proll1issõria, de qualquer maneira. 11 Olha,

Mas o governo da União Soviética jã dis.se que vai tornar i!!.

cobrâvel. 1I I'Não tem importância." Eles chegavam aqui e no

Banco Central o Flávio Pecora. diretor da COMEXPORT, export!,"

va pal"'a a Polônia e o Flávio Pecora, Ministro da Fazenda, i.!l

terino, ou Ministro do Planejamento. Interino, mandava pagar.

Então. pagar, para eles. tanto fazia que aquilo fosse incobr!

vel, ainda que riô fosse cobrãvel. E com isso eles receberam

um bi 1hão e novecentos bi 1hões de dól ares, em cruzei ros. evi

dentemente. E o Brasil estã hoje, com um credito, que estã

acima de cinco bilhões de dõlares, com a Polônia. Então. o

Sr. Antônio Delfim Netto assustouRse e entrou. ele, diret!

l'Iente. na jogada, coisa que não gosta de fazer. Ele super.

visiona tlôdo, como os chefes da família da Mãfia, nos Est!

dos Unidos. Eles não aparec~m, não ê'? Vemos ate nos filmes.

Ate para o FaI, para a Policia intimar um chefe daquela faml

lia mafiosa, às vezes. leva um, dois anos. E a lei dos E~

tados Unidos ê muito" rígida. Há que chamar pessoalmente

Sr. Antônio Delfim Netto. Aqui. no Brasil, ele sõ poderia

ser intimado - no "Le Bristrô ll ou na Churrascaria aqui em

Estadosbelll a Kaiser Alum'inio Internacional, com sede nos
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fot'comprada por quatrocentos e oitenta lIlilhões de dõlares

i 'vista - dois che'q~es contra o Citybank - o Brasil ass.!!.

miu a dívida da light que havia sido contraída no ano ant,!

rior COM o aval do Governo brasileiro, de um bilhão e set,!

centos Milhões de dõlares. Então. o Governo brasileiro de,!.

pendeu dois bilhões, cento e quarenta e oito lIilhões de dõl.!

res em 1978 para comprar II Ught, que. quatro anos depois,

reverteria a favor do Brasil, de graça. Isto e um retrato

do puríssimo General Ernesto Geisel, que se diz uma vestal,

julga-se um imperador. Assis COMO a l1ght. foi feito ta!!!.

bem COM II Companhia Telefõnica, com a COllpanhia de Gás, com

a Companhia de Esgoto, co.. a Companhia de Bondes do Rio de

Janeiro, COM a COMpanhia de Bondes de Pernambuco, que i a Pf!.

nambuco TraMuway. com a Leopoldina do Rio de Janeiro, com a

são Paulo Tramuray. Todas essas empresas foram compradas qua,E

do já se tinham transformado eM ferro-velho. O Governo br!

sileiro pagou UIIl bOIll dinheiro-, dinheiro sonante, por essas

empresas. que não valia. rnllis nada. Porque essas empresas cC!!.

cessionãrias de serviço pübl ico hoje praticamente jã não exi,!

teM no mundo todo. Antigamente, quando as multinacionais se

chamavam de ~, na verdade o grande setor de atuação d,!

las era o serviço publ ico. Eram concessionãrias de serviço

pübl i co ~ como transporte, esgoto. gãs, te1efone, 1uz, bonde,

tudo isso. Geralmente os contratos eram feitos por noventa

e nove anos. Elas faziam investirnentos, digamos, durante 30

quarenta, cinquenta anos e, a partir daí não faziam mais 1!!,

vestimento algum. Esse investimento O' diga-se a bem da ve,t

dade - era proveniente do lucro que elas obtinham, porque

eTas não traziam capital nenhum para cão E como a industria

autoll1obillstica., A, industria automobilística chegou ao Br!

sil sem um n1'quel de tostão, e ate hoje a indústria automobl

llstica ê uma das causadoras da grave crise de falta de di

nheiro no ",ercado e do aumento doS' juros. Se V. Exas. multi.

plicarem a produção de automõveis pelo valor de cada automI

vel, ficarão estarrecidos com o que é necessãrio para finan

ciar a 1ndüstria automobilistica. 1: bem verdade que V. EXas.

perderam um direito que o Congresso jã teve e perderam por

culpa não ,se1 de que," .. a1' não consegui apurar O' mas 8!!.

tigalllente as emissões eram feitas CODl o previa conhecimento
. do Congresso Nacional .. Hoje. nem posteriormente o fato e c2,

municado ao Congresso. Duvido que alguem aqui presente sal

ba qual e o meio circulante brasileiro. Hã vinte anos, há

trinta anos, hã quarenta anos, há cinqüenta anos~ sabia-se~

dizia-se de cor qual era o meio circulante brasileiro. Hoje~

ninguem sabe porque o Governo um tantas moedas que a única'

moeda realmente que o Governo talvez não emit;: seja o cruze.!

ro. Porque ele emite ORTN, ele emite LTN, ele vai criando

as outras moedas, que os economistas sofisticados chamam de

Iloedas paralelas, elas vão inflacionando o mercado de tal RI,!

neira que realMente o juro tem que ser puxado para cima~ não

há: duvida nenhuma. V. Exas. ouvirão o ex-Ministro Mirio MeE.

rique Simonsen. Eu tenho aqui UM tõpico muito importante !i~

bre o Sr. Hirio Henrique Simonsen. ,S. Sa. hoje ê ullla fort~

na bastante respeitivel, coisa que não e.ra quando começou.C.f!.

meçou ate COM muito esforço, COMO professor da Fundação GetQ.

lio Vargas - formou ..s~ com 24 anos e aos 26 ano~ era profe!

sor da Fundação Getü1io Vargas. Contudo, a primeira grande

tacada do ex-Ministro..M~rio Henrique Simonsen não foi como

Ministro, foi como Conselheiro da Confederação Nacional da I!!,

dustrta, COJlO ele ê ate hoje. Então, em que consistiu ":essa

tacada fantãstica'? No seguinte: os cigarros antigamente, eram

selados e R1uita gente aqui deve-se le.mbrar do tempo em que

os cigarros eraJII selados. Então a Souza Crllz. que controh

79% do mercado de cigarros, que e subsidiãria da' American T2,

bacco, tinha que coaprar o selo para o cigarro e empregar M.!!,i

t.a gente para esse serviço. O Maço de cigarro às vezes vl
nha de ponta a ponta coberto de selos. Ela tinha que com-

prar antes o selo e empregar Rtuita gente~. Então, o Sr. Mi

nistro Mário Henrique Simonsen, co. aquela brilhantisstma i!'..

teligência de genio incompetente, fez o seguinte: em vez de

selagem, antes de o cigarro ser entregue ã venda, transformou

em pagamento do selo por verba vinte e sete dias depois.E!!.

tão, vejam V. Exas. o que ganho~ e o que ganha até hoje a So!!,

za Cruz co. este pagalllento por verba. Alem do mais, pôde de!.

pedir centenas ou dezenas de funcionários. Hoje o maço de

ciga~ro vem lillpinho. Este maço de cigarro, 'a1~ vem limpt..

nho. E o imposto i pago por ver:ba 27 dias depois. A comp.!
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nhia faz o cálculo - com lâpis, papel e mãquina de calcular

e conclui: IISe nõs atrasarmos. o pagaMento e.rI vez de um mês~

digamos, passeJlos para dois. seremos multados em tanto. 1I

núJllero é tão fantástico que não sei bem, mas digamos que

Multado em tanto. H Mas investindo no overnight ou no ~,

vaMOS ganhar tanto. 1I Então, eles atrasalll em 30,60 dias. I~

to quem deu às companhias de cigarro, vale dizer~ ã Souza

C~uz, foi o Sr. Mãrio Henrique Simonsen. Eu escrevi uns qu,!

tro ou cinco artigos 'na época, mas não fui processado, de m,!

neira alguma- Instrução 63 e Instrução 4131. Essas instr~

ções contribuíram terrivelmente para o empobrecimento bl"asi

leiro. E o Governo criou essas inst~uções para quê? Porque

o Governo, que Jã estava completaWlente desmoralizado no ext!,

rior e não conseguia obter mais l!.lIIprêstinto~ jogou as empr~

sas brasileiras no Rler'cado externo. Antigam~!Rte, antes da

Inst~uç.ão 63 ou da 4131, o Governo proibia às empresas br!

sileir:as tOlllar dinheiro no exterior, .as a parti,: dai: o G,2,

verno jogou as e.presas brasileiras no mert:ado externo. Por

Que o Mecanismo e o seguinte: a empresas chegava lã fora, t~

mava, digalllos, 100, 200, 300 milhões de ,dõ1ares, de acordo

com sua possibilidade, com Sua capacidade, tudo o mais, tr!.

Zia esse dinheiro para cão Como o dõlar não pode circular 00

Território Nacional, ele ê entregue ao Banco Central. O BaE.

co Central entrega os cruzeiros.. correspondentes, ficando

Governo co," esses dõlares pa.ra ir jogando mais para a frente

ate qlle se chegou a UM ponto em que foi imposslvel... Esse

estrangulamento era facl1hto de prever - alguém que fosse!

companhando a d1'vida externa brasileira nos últimos dez anos

COIllO eu fui fazendo. Eu não me transformei, não resolvi da

noite para o dia que ia estudar a d1'V,ida externa brasileira.

Acontece que eu comecei a ficar alarmado. Hoje, eu es-tou

mais alarmado com a ,dlvida interna do que a divida externa.

Esse e um outro assunto. Hoje. estou muito mais preocupado

com a dívida interna do que com a dIvida externa, porque t,!

nho cer:teza de que a dTvida externa vai-se resol ver com corl!,

gemo com descerniment~. com competência e ninguem vem cobrar

do Brasil na valentia, na violência, porque vãrios palses,cE.

.0 os Estados Unidos, França, Alemanha, duas vezes, a União

Soviética e a China ji deixaralll de pagar e não aocnteceu n!,

da. Tenho aqui mais de 100 itens sobre a dívida externa.mas

como o Sr. Presidente estã me dizendo que o nobres Deputados

estão querendo fazer perguntas, na verdade acho mais ilustr!,

tivo e mais interessante~ porque talvez atê nessas indag!.

ções dos Srs. Deputados já estejalR contidas as apreciações

que eu faria~ Então, Sr:. Presidente, ilustre Deputado AleE.

car Furtado, estou ã disposição para toda e qua.lquer perguE.

ta sobre todo e qualquer assunto.

O SR •. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Senhor ~eputado Hélio Duque, primeiro

inscrito, que estã hoje,collto Ll'der. IPausa}. Ausente. ·Conc!:.

de a palavra "ao Senhor Deputado João Cunha. Antes de V. Exa.

COMeçar a inquirir, gostaria de sol icitar - !lio Ille dirijo sô

a V. Exa., mas a toda a COMiS'sãoo - que as pergunt1lS sejaM

formuladas com o Rlãximo de objetivid"ade possl':el, para que

possamos recolher do depoente os subsldios que ele teM fart!,

mente a fornecer a esta CP!.

o SR. DEPUTADO JO~D CUNHA • Sr. Preside!!.

te~ evidentemente, eu gostarja de fixar, neste nrol/ento,a ho!!,

ra que temos eftl r:eceber o jornalista Hélio Fernandes, que

não e uDla figul"a desta CPI, deste mOJllento, .as é uma figura

do prõpr.io cen'irio da histõr1~ brasileira contemporânea. Se

quisermos ter uma visão de conjunto da histõria da tragédia

do Brasil, da histõria da corru·pção no Brasil, da histõria

do trifico de influên.cia, da histõria du jogadas tipo essa

do' citado Relatõr:io Saraiva 'e de tantos outros~ se quiser

.0$ conhecer a estrutura da atuação das Illultinacionais

B~as11, do que, aliãs, nem o se~viço de computação da Cã•.!

la dos Deputados e do Senado têm nada a informar:... Eu Me

reco~do~ sobre esse episõdio~ de virias pesquisas que fiz,t!!!

do CODlO resposta do computador quase seMpre nada. Se qui

sermos ter uma visão panorâ.ica do Bra.sil nesses ulti.os 30

anos, aliãs,nesses 20 anos,basta ler a -Tribuna da Illlprensall

dhriamente.

O SR. DEPOENTE (Helio fernande.) - Multo

o6r1gado.

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - Coleciono .eu

;fornal, jornalista Hilio Fernandes, como··fonte de inforll1açio
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e COIIIO uma maneira perlllanente de manter viva a minha indign!.

ção,a minha raiva. santa diante dos que têlll feito da Pâtria

terra. de viúva. herança de cego e quintal das Multi nacionais.

O SR. DEPOENT~ (Helio Fernandes) - Perfei

tn.

O SR. DEPUTADO Jolto CUNHA - Parece-me que,

pela relaç:t."o que pude anotar, aquilo que o Brasil deixa de

produz.ir e ganhar por ano chega perto de 7, 8 bilhões de dI

lares, elll setores energeticos importantes. V. Sa. vea a e,!

te Congresso e a esta Casa no momento de uma crise challlada

instituciona~ e que e uaa cri~e em funçio desta Comissão Pa,t

lamentar de Inquérito. Juruna ê o índio expiatório e esta

CPI 'ê o objetivo desta crise, porque esta CPI, presidida p.!.

las lIlãos segura.s e honradas do Deputado Alencar Furtado -que

ji pagou com uma cassa'Çio o preço de ter presidido outra CPI

- efetfviulente ê a mais importante, e considero o depoillento

de Y. Sa., entre to"dos; um dos Mais üllportantes senão o .a.is

i.portante, pel a riqueza de infor.ações, de pormenores, de

detalhes que nos perJllite. uma visão de conjunto do que repr!,

senta esse negõcio chama.do divida externa brasileira. De III
nha parte e, pelo que sei, também da parte de V. Sa., neg,!

mos. Eu não devo Ulll dõ1ar desta divida.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Nada.

O SR. DEPUTADO JDM CUNHA - Acho que n!.

nhum cidadão 'brasileiro deve nada dessa divida. Quelll deve

essa dlvida, e vou criar um incidente agora aqui, quem deve

essa divida ê o Sr. DelfiM Netto, que pilhou a Nação, que

pilhou atraves das jogadas do que nós chamamos de gorjeta

internacional e que constituiu no Brasil um bando de quadri

lheiros cujo destino não poderia ser a intimidade dos Mini,!

terios e o i por força do regime que perdeu o pudor~ o car~

te~ .. a Moral e a vergonha e que'" deveria ter o mesao destino

do Presidente do Banco Central argentino, Júlio GonzaTez Del

Solar, detido pelo juiz federal Frederico Pinto Kraner, na

Argentina~ ontem, porque aceitou. entre as clãusu1as, e nõs

jã aceitamos, que os tribunais de Nova Ior:que e que pode.

firmar jurisprudência quanto ao cUJllprimento dosacordos que

ele foi fazer em Nova Iorque. Na Argentina, COJII todo aquele,

fechamento nlilitar, Ulll Presidente do Bancc Central foi preso

ontem. Aqui, no Brasil, eles pretendelll a' punição de um Dep.!!.

tado, hoje, qU~,",,~isse o que esse Ministro efetivamente e. Eu

gostaria, nobre dep'ii"ê'nte, de UM esclarecimento, para poder

ser mais objetivo quan'to a ullla questãO", porque depois quero

fazer uma outra questio e quero concluir co.'''as '·consj~~rações

desse incidente com o 'qual quero mostrar que o lndio Juruna

ê apenas U. lndio expiatõrio. u. bode exphtõrio dessa jog!.

da que jã aconteceu cOlligo - e V. Sa. foi testemunha - hi

três ano~ e quatro meses, depois de V. Sa. ter deposto na CPI

da PETROBR1;S, da qual eu era Relator. Lembro-me de ter coE.

voca.do por sete vezes o General Ernesto Geisel, responsãvel

.pela tragédia brasileira no campo energetico, sõcio do Sr4

Ralph Rosenberg, no Põlo Petroquímico de Ca.açar:i ~ e Ralph

Rosenberg, nada mais e do que testa-d'e-ferro da Union Carbide

no Brasil e eu me recordo de que, quando estivaAlos prestes a
colocar no banco de inquirições o Sr. Geisel, um discurso llI!U

de numa tarde morna, deflagrou na boca de UM Ministro militar

um p'rocesso de Lei de Segurança Nacional. Agora, quando eo!'

ti para passar neste Congresso - a subMissão deste Congresso

_ o Decreto n9 2.045, esta CPI, com a independência do seu

Presidente, mostr:a o vigor do trabalho do Parlamento Bras!

leiro, eles criam outro problema, agora co. esta figura lIar,!

vi1hosa do indi.o brasileiro, que se sintetiza na fa~e do TE.

dio Juruna. No fim, o que sentiJllofo e uma tentativa permanen

te de manter o baú da corrupção fechado.. de manter a tranqO:i

lidade nas negociatas, de manter a estrutura das propinas,de

1:dm1tir a per.anentemente a certeza de que o Brasil realmente

e um pasto a serviço desses interessçs, dessa mafiosa fa_r

lia, dessa eMpresa de negociatas_ challlada DelfiRl Netto. Eu

queria perguntar a. V. Sa., quando se referiu a Anthony Geb~.!!

er, o Vice-Presidente Senior do Morgan Bank, V. Sa. teria di

to de UMa importincia 'de 160 milhões •••

O SR. DEPOENTE [Helio fernande.) - 140 -1
lhões de dõlares.

O SR. DEPUTADO JO)(O CUNHA - Para?

O SR. DEPOENTE (Hélio fern.ndes 1 - Para r.!,

novação de dois t1'tulos, um de oitocentos .i1llões de dõl~~es,

• UII de seiscentos Ililhõés de dõlares da divida externa ..
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o SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Jã estã

.intei r,mente ultrapassado numa Comissão como esta.

O SR. DEPUTADO JO};O CUNHA - [por isso que

o SR. DEPUTIlDO J01\O CUNHA - Esses 140 mi

lh.ões de dô1ares eram destinados 11 quê?

O SR. DEPOENTE LHe1 io fernandes} - Foi a cE,.

~issão que sobrou para o Sr. Anthony Gebauer e para o Sr. A!

tonio Delfim Netto.

.0 SR; DEPUTADO JOJS:O CUNHA - Era isso que

eu queria ouvir claramente.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Clar~

mente. 10% e nesta divisão não brigaram, cada um recebeu di

reitinho a sua parte.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - O Relatõri,o S,!

uiva, aqui, relllme'nte, virou u~a piada. o que ele informa 'ê

~ma piada, porque o que ele informa e uma co·missão de seis

Milhões de: dõlares e a tentativa de uma outra de sessenta ;,11

lhões de dõlares.

cruzeiros, com a atual inflação, não parece nada. Meses d~

pois o Sr. Xnge10 Calmon de sã. que era Presidente do Banco

do Brasil, era chamado pelo Presidente Geisel. E ele disse

a URI allligo, na ocasião, inclusiYe publiquei: uQuando fui ch.!

mado. senti que estava sendo chamado para ser preso. 1I
[ sõ

consultar os jornais, para encontrar esse depoimento de S.Sa.

Entretanto, ele não pôde deixar de ir ao Palácio do Planalto

quando chegou e viu o Presidente afãvel começou a ficar mais

tranqllilo. Depois de 10 minutos de conversa o Gen. Ernesto

Geisel convi cava o Sr. Angelo Calmon de sã para ser Ministro

da Industria e Comercio; promovia-o de Presidente do Banco

do Brasil a Ministro da Industria e Comercio, porque ele

era uma peça importantíssima no esquema do Pólo de Camaçari.

Em 1978, quando foi organizada "dentro do Palãcio do Planalto

pelo Gen. Golbery, a ultima sucessão indireta. o primeiro c~

so a ser resolvido foi o da Balda. porque, como dizia o Gen.

Golbery do Couto e Silva, interessava fundamentalmente ã Dow

Chemical, a todo grupo que estava no poder. assim sendo, não

podiaRl brigar. Naquele momento existiam quatro grupos. fiz!:.

ram então uma oi.'Visão, que foi. feita pelo Gen. G01bery, co!!.

sultando a t:ldos de acordo, ajeitando daqui, dali e ficou da

seguinte maneira: o Sr. Antônio Carlos Magalhães foi escolhi

do pela segunda vez Governador indireto. o Senador Luiz Vi.

houve u~ mOlllento, nobre jornalista, em que, coloçando a Li

derança do PDS em düvida estas questões concernentes ao Rel,!

tório Saraiva, nãs insist1a~os ell que este conj~nto de propi

nas. que estas jogadas internacionais de que o exeMplo das

'P0lonetas e ° tRais cla.ro, é que most~a como esse conjunto de

fatos deterainaraM efetivalllente o agravamento da divida ex

terna, que não fi do Brasil. e UIM dívida externa dessas jog!.

das dos grupos representantes dos oligopólios internacionais,

dos bancos. dos grupos financeiros. que, usurpando o poder e

o 'detendo ã revelia do povo. têm feito em nollle da Nação, COIR

bise no potencial da nação brasileira. Outra questão que eu

gostaria de fazer ao nobre depoente: como vê o esquema do P,2,

10 pet~oqu'fmico de Camaçari, que foi ullla denunci.a que nós f.!

zemos com o pleno apoio do seu jornal, ã época, e que envol

via IS figuras que constitulram, nUMa certa época, e ainda

constituem a própria I;!:strutura do poder, desde o General E,t

nesto ,Geisel, o Sr. Shigeaki, Ueki. passando pelo Marechal A

delllar de Queiroz. COlllandante Palhares, Paulo Egydi·o Martins.

Luiz Marcelo Moreira de Azevedo, que foi Presidente da CESP,

de São Paulo, pelo Sr. Bernardo Geisel. que morreu logo

seguida, naquela epoca da CPI: Gostaria que V. Sa. me di~

sesse O que expressa este pólo em termos de agravamento da

situação nacional do ponto de vista interno e do ponto de v~

ta da dívida externa.

O SR. DEPOENTE (Hel io Fernandes) - Do po,!!

to de vista interno representa o fortalecimento de um grupo

que possa por estes nomes que V. Exa. citou e pelos que dei

xou de citar: o General Golbery do Couto e Silva, o Sr. A.!!.

tônio Carlos Magalhães, o Sr. Juraci Montenegro, Magalhães. o

Sr. Luiz Vianna Filho e o Sr. Ãngelo Calmon de Sã - este u!

timo e hoje uma das maiores fortunas do BraSil, o maior pro

prietário de fazendas ·de cacau e de cafe do pars, homem que

em 76 dava um cheque sem fundos do seu banco de 382. milhões

de cruzeiros, o que naquele tempo representava uma quantia

mi-ra estã comprando uma casa no Rio de Janeiro por dois

Acredito que o jornaHsta Hélio Fernandes esteja dando uma

contribuição· de extrema valia para esta Comissão. Com res

peito ao Relatõrio Saraiva. seria posslvel que S. Sa. iden

tificasse ou nos relatasse a maneira como teve acesso ãs qu.!

to~ze laudas, o local onde as leu e de que maneira o nome da

pessoa que lhe autorizou a ler mesmo às portas fec'hadas. Re2..

salto que quero aqui respeitar a etica do jornalista,a quem

respeito muito tambem. Por isso, pergunto se ê possível V.

Sa. indicar este fato.

SR. DEPOENTE (He,i~o Fernandes) - Respo.!!.

derei a V. EXa.: impossível. evidentemente, identificã-h.

Sõ pude ter ac';!sso porque a pessoa que me fechou na sala, o

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado}

O Deputado Eduardo Suplicy tem a palavra para inquirir.

O SR. DEPUTADO EDUARDD MATARAZZD SUPLICY' -

cometido crimes contra Roma, mandou matã-los. Evidentemente,

ta-voz do P1analdo, Sr. Catlos ~ti1a - que disse que o Pau10

Figueiredo era apenas sôcio da Metalquímica - enviando '.:s

documentos provando que o Sr. Paulo Renato não era acionista

coisa nenhuijla, era sôcio comanditãrio da empresa. Ele ago-·

essas coi sas não serão apuradas neste regime, porquanto. se

Q foreM - e acho que o Presidente deveria mandar apurá-las

_ como diz V. Sa., ele sô teria uma de duas alternativas:

renuncia ã Presidência ou a pU'lição do filho. Mas quero e!

cerrar minha p"articipação neste encontro -COIII V. Sa. reafirll1l!!

do minha alegria pessoat a honra que tenho de encontrã-lo.Sã

encontrã-lo para ",im já' e UM dado de honra, além de satisf!,

ção espiritual e intelectual. Vejo o jornalista Helio Fer.

nandes com este esp.írito que vai da ironia ã firmeza de uma

denuncia pontificando na impr:esna' brasileira a duras penas,

arrastando seu jornal por estes anos todos sem o apoio nem

das chaMadas empresas nacionais para que possa se manter de

pê. O m.ilagre chamado JlTribuna de Impren&a" e o milagre da

coragem. E não ê preciso ter muita coragem para se v·iver

com dignidade. Quero, dizer, meu prezado jornalista, que se.!!.

ti nesses 'últimos dois dias, em Brasília, que o medo tomou

o nome de Ilprudênda~:_E., em nome do lIIedo, travestido de prl!

dência, pretende-se que esta Casa aja. ã guisa, como dizem,

de competência política, sem a dignidade que deve ter. Não

sei qual foi a decisão hoje de manhã no caso Juruna, pel a M,!

sa da Câmara, mas acho que ela não tem o direito de puni-lo.

se porventura estabeleceu qualquer punição a S. Exa. Se d!.

volvido em recurso o seu pedido a plenãrio, votarei contra.

porque considero inviol'âvel a tribuna, particularmente quan

do, inquinando responsaveis pelo desastre nacional. se tem

como resposta a punição do Deputado que se levanta e que pr,2,

fere aquilo que lhe dita a consciência, aquilo que lhe impõe

o dever e a responsabilidade para com a pãtria. O Gen. Ser.

pa, ontem. já' fez urna manifestação que afastou o clima de

golpe com que alguns pretendiam envolver este Congresso. T,!

nho a certeza de ·que seu depoimento finca mais uma estaca na

sua luta pelo restabelecimento dos valores morais, do respei

to ãs institlições püblicas, dos" valores da democracia. por.

quanto, repito, não foi a primeira vez que o vi em uma CPI.

Tenho-o visto ao longo da histôria dos meus nove anos de ma!!..

dato profligando, enfrentando, den"nciando, nunca o vi so

'fr:er nenhum tipo de processo, senão prisões injustas q-ue lhe

cairam sob:e os ombros e que servem dlj! medalha que serão le!!!

b~adas pelos seus filhos e netos ao longo da História do fu

tu~o deste Pa1s.

lhões de dõlares, um milhão de dõlares ã vista e um milhão re

dõlares em dois anos, com o aval do Sr. Castor de Andrade.Pt:Q

vavelmente a operação dessa casa não vai ser consumada, por.

que o Gen. Otãvi o de Medei ros chamou o Paulo Fi guei redo e 1he

disse que não podia fazer isso. pois haveria uma repercussão

muito ruim, o fato provavelmente iria ser publicado. Assim

sendo, ele não dev·~ri~ comprar uma casa por dois milhões de

dõlares'. O negõcio, que na quinta-feira estava praticamente

feito, ontelft, quando saí do Rio, jã estava começando a não

ser feito, ou seja, ia ser desfeito. [realmente uma bela

residência, não há düvida nenhuma, mas são dois milhões de

d5alres. A responsabilidade do Gen. João Baptista de Figuei~

do ê total, total, total e completa:.

O SR. DEPUTADO JD~O CUNHA - Eu lembraria a

figura de um antigo Senador romana, imortalizada pelos clã!

sicos, que, 'quando descobrilJ que dois de seus filhos haviam

eravai disputar a eleição di:reta, porque" como o candidato

o SR. OErUTMO JoM CUNHA - Gostaria de

anna Filho, que antes de 64 não tinha vete para se eleger d~

putado v'árias vezes -, está aí o Deputado Fernando Santana

que pode dar testemunho a respeito - ficava quarto, tercei

ro, segundo suplente,· raramente se elegia deputado na Bahia.

apenas uma vez ou outra. Ele vem desde a Constituinte de 46

IIIas ficava sempre quarto, quinto suplentes, repito. Então, o

seu filho foi eleito vice- governador, sendo que Luiz Vianna

jã era Senador, e o filho de Juracy Magalhães ganhou a sen.!

tôria biônica. Então. disseram para o Lomanto Junior:llVocê

o SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Envolvi

do em virios negõci:os.

perguntar também o seguinte: Y. Sa. fez uma afirmação - e eu

a caso - de que João Figueiredo e o maior responsãvel. T!:,

.nho a impressão de que estamos atirando em tico-tico, esque

cendo de atirar em Concorde. Gostaria de saber a que nTvel

vai a responsabilidade, segundo V. Sa. do Sr. João Baptista

de Figueiredo, que agora tem tamoem um filho envolvido em

um outro caso da CAPEMI.

Rõmulo de Almeida, que era tido como muito forte,esperavil.-se

que tivesse -uma votação muito maior. então jogaram o Lomanto

Junior na finica eleição direta que existia, ele acabou ganh~

do, elegeu-se e ficou interamente fora do 'e!iquema. Quando o

emissãrio do Gen. Golbery acabou de compor todo esse esquema

chegOlJ para S. Exa. e disse: "Olha, o esquema estã todo pro!!..

to, todo aceito, mas faltl\ um detalhe que não constlgui reso!

ver de jeito nenhum: "Não sobrou nàdil para o ]i;ngelo Calmon de

sã. 1l E aí o Gen. Golóery teve a seguinte fr~se resposta a!!

mirãvel: "Não tem importância, o ]\ngelo Calmon de sã não bri

ga nunca." Ele sabia realmente que o Angelo Carmon de sã jã

tinha recebido tanto~ tanta coisa, que não ia brigar de jei

to nenhUM, como não brigou. Ele conti.nua hoje Rlais ligado

ao Gen. Geisel. Então, respondendo diretall'lente ã sua pergu!

ta, o pólo de CamaC;ar.i, toda a indústria petrolífera da Ba

hia. tudo aquilo serviu para c~nsohdar uma parte do poder e

da co~rupção. Aquele pessoal que elll 1960, 61. 62, 63 IRor9-va

Bahia em um apartamento de sal a e quarto., como o Sr.An,t.§.

rfo Car:los Magalhães, que 1lI0rava numa rua di.stante, transver

sal, nums casa com du'as salas e dois quartos pequeninos, h~

je tem jornal, \lora em palacetes faustosos; o filho do Sr.

Luiz Vianna Filho e uma das maiores fortunas da Bahia. Este

e o aspecto inter:no. Em relação ao aspecto externo,agravou

"se cORlpletaRlente o problema de pagamentos da balança comer

cial e, luis ainda, com o envio de royalties, de dividendos

de juros das empresas do Põlo de Camaçari. Respondendo

V. Exa., todo esse: grupo faz parte da quadrilha que assaltou

o País eM todos os setores. Não deixaram nenhum setor expo~

to, ignorado.

O SR. DEPUTADO JOr.O CUNHA - Sim, em v~

rios, Gostari.a de saber como vê Y. Sa. esse enve1vimento de

João Figueiredo. Tenho para m·im que essa história de aper.

tar os calos dos Ministros e dos assessores e uma forma e,!!

fêmica com que os que se aconselham t,,;om medo têm feito jogo

nesta Nação. Acusam-se os Ministros e preserva-se sempre a

figura do Presidente. Assim como no interior, em que se a7.!!

sa o secretariado do Prefeito e não se toca no Prefeito.Mas

ê correto e certo que'esse secretariado e designado, como e~

se Ministério é -definido pelo conjunto de forças que o Pres!

dente preside e pe1as'"quais ê responsável. Queria saber cQ.

mo vê Y. Sa. este caso de Joio Figueiredo em relação ao rel!,

tório Saraiva, a responsabilidade dele.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Eu Ja

disse aqui taxativamente que a responsabilidade do Gen. João

Pigueiredo e total na nomeação do Sr. Antônio Delfim Netto,

porque, tendo sido ele a quarta pessoa a conhecer o Relatõrio

Saraiva, não poderia nomear Ministro o Sr. Delfim Netto.

O SR. DEPUTADO JOão CUNHA - Ele tem culpa

in vigill~ e in elligendo.

O SR.' DEPOENTE (Helio Fernandes) - [ evi.
dente. Quanto ao caso dos fihos, fi lõgico que ele sabia que

ate há' seis anos eles não tinham nada. Um deles, o PalJ10 R~

nato de Figueiredo, hoje e dono da Vega, corretora de valo

res importante no Rio de Janeiro; e dono tambem de uma Comp,!

nhia ~e Seguros. e da Metalquímica. O Curador Helio Gama,

que fez um inquérito exaustivo na CAPEMI, respondeu ao por.

deestarrecedora. IIli1S que hoje ao se falar em 382 milhões
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O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY

mo.

eu estou dizendo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

mas para nós ainda telllos de chegar até as provas.Acredito que

o jornalista Hélio Fernandes, por ter conhe.cimento às vezes

ate ell1 detalhes de coisas, podia justamente colaborar conosco

neste trabalho de investigação. Se o Ministro Antonio Delfim

Netto tiVer provada a sua inocencia, eu ficarei tranql1i10.mas

enquanto houver ind'lcfos sobre ele. sobre seu Secretârio- fie ..

ra1. Flãvio Pecara e outros, e ele se mantiver conivente co",

isso, telllos de ir até o fundo. Do que me leMbro de ter lido

no Relatório Saraiva. pergunto se o que estã ali chega a ser

uma prova irrefutãve1 ou e apenas um ind1'cio de acusação? C~

mo V. Sa. classificaria? De posse desse documento necessita..

ria, digamos, o 5NI dar alguns passos adicionais para provar

e dar chegar ã conclusão ou o que estã la ji ê suficiente?

O SR. DEPOENTE (He1 i o Fernandes) - Deputado

Eduardo Suplicy, 90X d,lS pessoas que são condenadas no mundo

todo o são apenas por ind'i'cios, por provas: circunstanciais. r
A1uito difici1. principalmente no campo público da corrupção.

o que se chama de prova, a assinatura. a garantia.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATAIl11111 SPLlCY • O f1~

grante.

o SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - r impossI

va1. Quanto a esse caso. por exemplo, da negociação de 1 bi

lhão e 400 milhões de dólares da d'lvlda externa. duas parc!:..

las com o lJagamento de 10%, e evidente que não há prova) ê l&,

gico. Mas todos OS ind'fcios, todas as circunstâncias levam

aos fatos: e impossível duvidar da corrupção em todo o Mini!,

teria do Planejamento de~de 1967 até agora, é iMpossTvel d~

vidar da pa: ticipação do Sr. 'flávio .pêcora, do Sr. Sergio F!.

ria Lemos, do Sr. José Amado Pinto Ramos, de todo aquele gr!!.

po que cerca o Sr. Delfim Netto sem e1~. próprio saber. O Sr.

Assis Paim declarou que não emitiu nenhuma letra no caso C!?

roa-BRASTEL - ele elllitiu 500 bilhões aparentemente - mas

e~ evidente que nenhuma empresa. nB'huma pessoa. nenhuJlla fir.a

vai conseguir emitir 500 bilhões de cruzeiros de titulos sem

o conhecimento do Banco Central, do Ministério da Faz.enda e

do Minist~rio do Planejament-o.. Isso não passa pela cabeça

de ninguêJll. ! evidente que o Ministro pode dizer agora:·Hão

isso foi t1tulo frio, ele emitiu.· E a fiscalização? O pr-ª.

prio Carlos Langoni, que deu ordens para suspender a fiscal.!.

zação. não deu ordem sozinho, o fez com o Ministro Galvêas e

com o Ministro Delfim. O que ouvi a respeito do Relatório

Saraiva em tribunal que apreciasse s8 aquelas laudas i! pou!

ve1 que o Sr. Delfim Netto não fosse condenado, lias não s,!

ria recebido em casas respeitáveis, em casas de hOlllens de ~.

Mas poderia sair inocente. ~ que o Relatõrio contem é ba!,

tante grave contra o Ministro, mas não existelll provas real

m~nte, respondendo com toda sinceridade a V. Exa. O Re1at,ª

rio não caracteriza prova provada, il"refutãve1, irrevogãve1,

indiscutive1, nada, realmente.· Os fatos são bem .alinhados

por IJma pessoa que vivia lã dentro, tanto ê v.::rdade que pr!?

curOIJ obter a conta azul numerada na Suiça, mas não conseguiu.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

O SR. DEPUTADO JG DE ARAOJD JORGE • Um ado.!!

do a t"tulo de informação. já que a lItatêria e o Relatório S,!.

raiva. Em 1975 tentei trazer a debate no próprio Plenário.
da Câmara este relatório. foi pO'sto em votação e, oóviame!!.

te, o Governo tendo maiori.a derrubou-o. Encaminhei então ã

Comissão de Justiça um requerimento baseado no § 4Q do arti

go 108, do Regimento Interno, subscrito por cento e quarenta

e ura Deputados, solicitando uma sessao secreta na Comissão de

Justiça para ju1 gaMento do Relatório saraiva. Hesse requer!

mento eu solicitava que comparecesse.m COJRO testemunhas os G~

ne.rais Sllvio frota. Azevedo Manso, fiúza de Castro e o jo!.

na1 ista Hel io Fernandes. Esse requerimento foi entregue p!.

ra relatar a um companheiro do PDS, que Ille procurou e me d!,

clal"OU taxativamente que tinha recebido ordens do Palácio do

Planalto no sentido de que o seu ,parecer não fosse dado s!

não no ültimo dia da sessão da Legislatura na Comissão de Ju!,

tiça, a fim ,de que fosse evitado debate I! o requerimento f o!

se arquivado, porque não interessavll aO Governo que o Re 1!,

t6rio Saraiva fosse debatido ou de1ê fosse tomado conheci me!!,

to mesmo numa sessão secreta. E tenho a informar mais o s~

guinte: que as pessoas que compareceriam como testemunhas, i!!.

clusive o jorna11S'ta Hélio Fernandes, estav!lm dfS:postas. ".!!.

ma sessão secreta, a revelar realmente tudo o que sabiaÍl

Era preciso o Governo solicitar.

ocorrernão que ela perca o elan, mas que algo possa

fhicamente com ela.

O SR. DEPUTADO !DUARDO MATARAZZO SUPLlCY • Pr!!.

ocupo um pouco, talvez. com os termos. como aconteceu com

De.putado Juruna. Para ele jã não precisamos mais de prova~.

o SR. DEPOENTE lHel;o Fornandos) • Ela tr~

balhava na de Paris.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY •

Ela traba1hoIJ em Paris, na ante-sala do Embaixador Antônio

Delfim Netto, por indicação•••

O SR. DEPUTADO JO]l;o CUNHA .. Mas,registrada

como elllpregada da Odebrecbt.

O sr. Df:PUTAD·O EDUARDO MI,TARAZZO SUPLlCY

ao âmbito da Comissão~ Mas, na medida .eM que esta Comissão i
ra pergontar-lhe a respeito de problemas de interesse naei!

nal, como a divida externa, - e IJ conversei com ela diVeE.

sas vezes a este respeito - e na .edida em que ela tem conh!,.

cimento muito próximo das coisas que aconteceram tanto na fI!!.

baixada Brasileira em Londres, quanto na Embaixada Brasileira

em Paris .••

Tenho, inclusive, o documento da Embaixada soltcftando ao It,!

Maraty que ela fosse' contratada por ,mais um perl0do. ocasião

em que foi negado. Tenho o depoimento tambêm sobre as razões

que levaram a essa negativa, ouvida de fonte do Governo. Mas

não sou o depoente. Todo o conhecimento que tenho do caso l!

va-me a crer que ela estã em condições de prestar um testemu

nho muito va1 ioso par~ esta CPI. Quero, pois, reiterar a s.!!.

gestão do Deputado João Cunha, de que ela sejã convocada.

O,SR~. DEPOENTE (Hêlio Fernandes) - V. Exa.

me dã licença um instante? posso fazer uma sugestão?

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY

Temo por algo pior, temo .••

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - E o que

Até sem querer fazer ironia, como disse o meu nobre amigo J~

ão Cunha, estã no momento exato, quando o índio está na ordem

do dia. Nada melhor, pois, do que convocar agora um Tupina~

bã. Ela deve ser convocada com urgência, porque se estã pe.r:

dendo O elall vital que a levará' a ser uma gr-ande testemunha.

Não neste perlodo.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Parece que sim.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

O SR. DEPOENTE (Hel io Fernandes) .- Acho que

a Sra. Harisa Tupinambã há quatro meses seria a testemunha mais

illportante que esta Comissão poderia ouvir. Repito, hã dois

meses a Sra. Ma~isa Tupinambã talvez fosse uma testemúnha im

portante. Que :esta CPI ouça a Sra. Marisa Tupinambã com

maior urgência. ou ela jã não será mais testell1unha preciosa.

pois não.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Poi!!> e.
O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SPULlCY

Ela não perderã o~ porque, tendo conhecimento em profundi

dade razoãvel de tudo o que'aconteceu com ela ,nesses ultimas

dois anos, ainda que ela mesma tenha cometido alguns erros na

sua vida ou nesses 'últimos quinze anos, seja lã quando for. !

xatamente por tudo o que aconteceu ganhou Ull1a consciência da

import~ncia da natureza polltica de todos os fatos; vem leva.!!

do isto cOJII muita seriedade; vem escrevendo um livro sobre a

divida externa, diferente daquele 'que hoje ti um documento pr!,

ticamente proibido e que, se viesse a ser publicado. repres~

taria o pagamento de mais de quinhlmto$ milhões de cruzeiros

a quem com el a fez um contrato. Mil-S esse 1ivro não e e não

serã permanentemente um segredo. Eu mesmo Ti. nesta CPI.por

ocasião da presença do Ce1. Raimundo Saraiva Martins, duas

laudas e meia desse livro que tenho em mãos. ressaltei aspec

tos' que achava poderiam Ser Tidos sem representar problemas .!:.

xa tamente sobre o Re1atóri o Sa ra i va. Acredi to que, exa tame!!,

te em. virtude dessa conSCiência que ela ganhou e de muita r,!t

flexão. hoje está disposta a colaborar com aquilo que enxe.r.

ga como interesse da Nação. n a é" efetivamente, hoje, uma

testemlJnha importante. Acredito que esta CPI e o Congresso

Nacional devem inclusive estar atentos para qualquer ameaça ã

sua prõpria vida.

O SR. DEPOENTE ( Hêlio Fernandes} - Perfeito. Isso lt~!.

o SR. OEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY

.0 SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY

A sugestão de V. Exa. já foi feita ã Mesa, no sentido de ser

convocada a Sra: Marisa Tupinambã de 01ive~ra. Estou de ac0E.

do em que seja programada sua vinda. Sei que houve a preoc.!:!.

pação de alguns membroS da CPI sobre se deveríamos convocá-la

ou não, na medida em ,que isso poderia envolver aspectos da

vida pessoal de certas personalidades, o que talvez fugiria

o SR. DEPDENTE(He1io Fernandes) - Veja V.Exa.

que estou aqui desde às nove horas, não sabi a de nada. mas

não tinha a menor dúvida de que depois. inclusive, das decll!

rações do Deputado F1ãvio Marcllio, e sabendo que na pior das

hipóteses o resultado estava três a tres, o Presidente da Ci

mar:a desempataria por, uma advertência: o discurso já estava

censurado, o que o Governo queria não obteria de maneira a1g],

lU, que era o envio do proce!>so 11 plenário para que então se

arrastasse realmente. Como disse o SenadotNilo Coelho que

tomou posição il mais elogiãvel na questão, chamando ate para

ele mesmo a questão: MEu mesmo jã disse coisas muito mais

graves do que O Juruna. lI Então, eu tinha a certeza de que a

Mesa da Câmara não mandaria para o plenário. Quanto ã ques

tio da fonte, V. EXa. compreender'ã perfeitamente que e impo!,

Sl've1 responder-l he.

o SR. DEPUTADO JDM CUNHA· Doputado Eduardo

Sup1icy, queria fazer apenas um adendo para uma informação que

obtive hoje, falando om a Sra. Marisa Tupinambã de Oliveira.

Ela disse por telefone que estã disposta a vir, e jã estã co!!,

vocada, para depor sobre o Relatorio Saraiva. E informa ta!!!,

bem que o Deputado Herbert Levy recebeu de1 a uma fotocõpi a do

Relatório saraiva em 1977, que"' tem cartas trocadas com o no~

so colega a esse respeito. Face a essa informação, gostaria

de, através da sua palavra. reiterar o pedido de que a oitiva

de Da. Harisa Tupinambã se realizE' imediatamente, dentro do

c~onograma da CPI, porquanto ela se declarou hoje impaciente

para trazer uma pi1ha de documentos que esclarecem o fato.

Deputado Herbert Levy e mais um que tinha uma fotocôpia do R~

latório Saraiva.

fez com a obrigação de eu ler sem tomar nota. de nada, nada,

nada .. eU estava dé calça, camisa e mais nada, nada, não

tinha lugar nem para botar uma caneta. um papel, nada, nada,

nada. A pessoa sabia também que eu jã havia 'sido preso vã

rias vezes para dar fonte de informações e. jamais o fiz, pc!:

que isto e a alma do traballo do jorna1ista~ O jornalista que

trai' a sua fonte de informações, que a entrega, e como se ti

vesse perdido o próprio patrão. A fonte de informações para

o jornalista ê muito mais importante do que o próprio patrão.

O patrão ele pode conseguir outro. se tem meritos o patrão a

tê nem vale coisa alguma. Mas a fonte de informações e
força, e a razão de existir do prõprio jornalismo. Garanto a

V. Exa., serei capaz ate de jurar pela honra do Sr. Antônio

Delfim Netto. que tudo o que eU disse ê verdade. Tudo, real

mente. Fui fechado numa sa1cl. onde li o Relatório Saraiva, em

1977, fui o primeiro a levantar na imprensa brasileira a sua

existência. o que não me foi proibido, porque antes levantei

a questão, então amigos meus providenciaram. O grande pro,:,

blema do Rellt:õrio Sar~·iva. como eu disse aqui. ê que ficou sã

em mãos mi 1i ta res. Em determi nado momento, ofi ca1mente. só

um civil tinha o Relatório Saraiva. ou seja, o Ministro do

Exterior. que, por déferencia, era o Ministro Azeredo da Sil

veira. Como eu di !!>se tambeM aqui, o Re1 atõri o Sara; va e h~

je, digamos assim, ficou - e isso ninguém mais vai destruir

.. como um slmbo10 da corrupção. Mas ele ê deste tamaninho en

relação ã corrupção de cem bt1hões de dólares que e a dTvi

da externa brasileira. Se V. Exa. examinar a dlvida exter.

na brasileira ponto a ponto. comprovarã que toda ela, de uma

forma ou de outra, ou da corrupção convenci ona 1 ou da corrup

ção indireta ou da corrupção não convencional, é toda ela pr!?

duto da corrupção. Respooi:!:ndo ao que disse ao Deputado João

Cunha, não tenho conhecimento da decisão da Mesa da Câmara,

mas não tenho a menor dúvida de que não levarã a plenário

probl ema do Deputado Juruna, porque o que o Governo quer ex!

tamente e. que vã a t>,enârio para que se arraste por dois,três

quatro meses, e todas as: provocações serão feitas.

Posso confirmar que a decisão foi tomllda no sentido de apenas_

mve~tir o Deputado Mário Juruna, que enviou uma carta ã Ms..

sa dando explicações sobre o porquê da sua indiganção naqueTe

momento.
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respeito dessa matE!ria. E aind'a agora na CPI da Olvida Ex

terna o Cel. Dickson Grael confessou que o Cel. Saraiva lhe

disse que os diplomatas Guy Vasconcelos e Fernando Fonto,!!

ra foram os primeiros a suspeitar de assessores do Embaixa

dor Delfim Netto, procu\aram o Saraiva mais tarde e o banquei

ro Jacques de Broissiard em Paris, foi tambem feita uma reE.

nião em casa de um dos diplomatas com a presença do adido mi

litar Sarail,~a a pedido do ban'queiro francês.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MÀTARAZZO SUPLlCY

mos promover esse sujeito. 11 t evidente que isso não acont,!

ce. t impossi'vel obter aquel a confissão que fal ta para a!

gumas pessoas.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY

Entre os diversos casos que mencionou, relacionados ã dívida

externa, um foi o episódio Anthony Gebauer, Wil1'iam Rhodes

e o que o substituiu.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Não, o G§

bauer era coordenador; agora o coordenador e o William "Rhod~

gios. querem que a nova ordem econômica financeira mundial,

que pretendem exista no mundo daqui para frente. continue b,!

seada na exploração do primeiro mundo em cima do terceiro mu.!!

do. E isso'~o que eles querem. E nesse sentido o Sr.Wi1liam

Rhodes esta agindo de uma maneira, digamos, mais competente

- do ponto de vista deles, evidente - do que o Sr. Anthony

Gebauer, que tem uma fúria por dinheiro que parece até'

Antônio Delfim Netto brasileiro. t incrívell

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY

SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Ag~adeço a V. Exa. o aparte.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes l-Deputado

NBs ouvimos isso aqui. Deputado.

SR. DEPUTADO JG ARAOJD JORGE - Veja Então

V. Exa. que em relação ao problema do Relatório Saraiva não

h.â absolutamente duvida alguma a respeito do envolvimento do

tãota r-noS como esse grupo 'conseguiu um desenvolvimento

Vimos pela televisão que em Washington. na reunião do FMI,

havia uma grande recepção proporci onada pelo Brasi 1i nvest,

presidida pelo Sr. Mârio Garnel·o. Talvez V. Sa. possa rel,!

Assi.s Paim 'Cunha mostra que houve. alguma coisa muito seria e

com respeito ao Banco Central, e, particularmente .. de respo.!!.

sabilidade dele. V. Sa. tambem mencionou o caso do Sr. Arma.!!.

do )'l;lvaro Leal e dessa empresa onde trabalham dois filhos do

Sr. Jose Flãvio pecora. Perguntaria, relacionando Coroa-Bm.!

tel e a nova empresa. Expanding Consultoria. se V'. Sa. sabe

qual o mecanismo que de fato funciona nessas diversas 1iga

ções entr~e uma pessoa como o Sr. Armardo,.)'l;lvaro ~eaL,e,o G,Q.

verno - a Secretaria-Geral do Pla~ejamento ou o prôprio Mi

n'istro. Como se dâ o processo de pagamento de comissões

A 'última questão que tenho refere-se ao depoimento do Sr.

Assis Paim Cunha. A. filtima entrevista que ele deu. public,!

da nos jornais deste fim de semana, dã a entender que, ao co.!!.

trârio do que expressou aqui o Sr. Carlos Geraldo Langoni .p,!

rece que a sua queda tem muito a ver com a questão da Coroa

Brastel. pelo menos se agravou muito. Não acredito q'Je te,;,

nha sido suficientemente forte para o Sr. Langoni sair do

Banco Central o fato de querer que o deficit público no ano

que vem fosse de 1% e não 0%. que a inflação fosse de 80% e

não 55%. Estas são discordâncias. Entre quaisquer dois ec,2.

nom'Ístas poderia haver tal discordância de previsão. Só por

causa disso que ele dhse aqui. mas ele não afirmou ·que tive~

se sido pelo caso da Coroa-Brastel. A Ultima entrevista de

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPllCY

como a sua empresa financeira de repente começou a crescer

de forma fantastica. Foi ele sair um dia da ANFAVEfI, da Pr!:.

sidência da industria automobilística dita nacional 

verdade e toda estrangeira: - ir para o Brasilinve.st e

outro dia a empresa passar"a ser Uhla potência?

o SR. DERENtE (H~lio Fernandes) - O Sr. M.§.

rio Garnero não pode deixar de ser ouvido.

Encaminho ã Mesa a sugestão para que ele seja convocado e 0E.

vido.

SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

grande, em relativamente pouco tempo. tendo na sua Vice-Pre

sidência, se não me engano, o.Sr. William ~imon, que foi

Secretãrio do Tesouro dos Estados Unidos. Parece que o Br!

silinvest ou o Sr. Mãrio Garnero têm alguma contrapartida no

que diz respeito ã coordenação do lado brasileiro. Então, ta!
vez V. Sa. tenha algumas informações a respeito.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Muitas.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Estou chegando â concl usão de que esse também deveria ser

um dos nomes a ser inquirido.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Mas e evi

dente. O Sr. Mario Garnero não pode deixar de vir a esta C,Q.

missão. Ele, provavelmente, não dirâ nada, porque e ate e!

tremamente habil. muito simpãtico. Não existe aventureiro

algum que não s9ja hãbil e simpãtico, não se pressupõe um

aventureiro no mundo financeiro que seja agressivo, que ande

armado com três revõlveres e tudo o mais. Não existe isso.

Tem de ser como o Sr. Mãrio Garnerú , que ainda usa aquele

colarinho preso, elegantíssimo. mas e o protótipo do elemen

to da multi nacional infiltrado nos países subdesenvolvidos. O

Sr. Mario Garnero e multinacional ate dormindo. Ele era

o Presidente-Coordenador de toda a indústria automobilística

ele fO~ o P~esidente da ANFAVE}, quando a industria automobi

lística precisava de um homem como ele realmente. t eviden

te que o Sr. Stevenson não iria emprestar o seu nome. pois.

na verdade. e quem controla a Brasilinvest, para o Sr. Mario

Garnero dar pulo da noite para o dia. Acredito que o Sr.

Mário GarnerO' não vã dizer nada aqui. mas ê um elemento que

deve ser ouvido por esta Comissão para sabermos, inclusive,

Quando esteve aqui presente o Sr. Carlos Geraldo Langoni, ex

Presidente do Banco Central, perguntamos por q,ue houve a su~

tituição e ele nos respondeu apenas dizendo que a sa'ida do

Sr. Anthony Gebauer foi por razão do Morgan, que .. resolveu r,!

tirã-lo da coordenação, não explicou exatamente por que

Wil1iam Rhodes entrou. Perguntado sobre se foi pago algo p~

soa1mente a Anthony Gebauer, ele negou. Gostaria de lhe pe!:,

guntar se poderia n05' dar al guma informação de seu conheci me.,!!

to sobre exatamente o que se passou. V. Sa. mencionou br.!!.

vemente, mas pode detalhar o que se passou' com um e com o 0E.

tro, com o novo; se está havendo uma coordenação' por e1e,sen.

do paga urna comissão e em que termos?

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - A respo~

ta do ex-Presidente do Banco Central ê evidente que so podo!

ria ser esta. Não passaria pel a cabeça de V. Exa. que o Mo.!:

gan, que e o tercei ro banco na ordem de crêditos - entre a~

pas - com o Brasil do setor bancãrio privado ... o prime-i

ro ê o Citybank, o segundo ê o Chase. o terceiro e o Morgan

abriria mão, tiraria o seu coordenador no Brasil da d'ivida

externa para colocar um outro de outro banco? Isso não pa~

Sil pela cabeça de ni nguem. evidentemente. O que acontece e
que o ex-Presidente ~o Banco Central, aos trinta e nove anos

de idade, não pode queimar o seu futuro, não tem condições!

inda de se jogar contra este Governo porque ainda não sentiu

que este Governo estã no chão.· No dia em que ele sentir que

este Governo esta no chão, ele se jogajrâ contra ele, evide!!.

temente, e aparecerã triunfante no bojo do Governo que sur

gir. O Sr. Roberto Campos era Embaixador em Washington, d1

Sr. João Goulart. em 1964. Quando houve a Revolução de 31

de março e o Golpe de 9 de abril dentro da Revolução, ele a

parece como 19 Ministro dentro do regime presidencialista ...

Foi a primeira vez que aconteceu isto na História da Repübli

ca: um regime presidencialista com um 19 Ministro fortíssimo.

Então, é logico que o ex-Presidente do Banco Central está na

expectativa. Todo mundo so pêrcebe que a ditadura estã po

dre no dia seguinte ein que for derrubada. A que está aí api!.

rentemente estã podre. estã caindo a qualquer momento, mas 2.

gora ainda estS no poder. Entao, o Sr. Geraldo Langoni com

tudo o que fez, e claro que não se vai jogar de frente contra

esta ditadura e contra os grupos multinacionais. r logico,

i evidente, porque ele agiu sempre ligado a eles. Quanto ã

atuação do representante do Citybank, ela esta orientada num

sentido diferente do Sr. Anthony Gebauer. O sentido do Sr.

William 1.hodes 'é obter o menos pos.s'ivel de negociação em te!!!

'po e em prazo, ou seja, a moratória unilateral ou á morat§.

ria declarada - e devo dizer a V. Exa. que defendo há longos

e longos anos a moratõria formal, a moratõria declarada.
Pa'ls não tem condições de pagar o que não deve. Mas, em a-

tençio a certas coisas. admitira com uma carência de 10 anos,

sem juros, congelada a d'ivida e mais uns vinte ou trinta anos

para pagar. Talvez isso possamos ~reexaminar. Mas eles não

querem isso, assim como o Governo queria o caso Juruna

P1enãrio para prorrogar o mais·possível. O que eles querem

não é que o Brasil amortize ou pague. Não. O que eles que

rem e o Brasil colônia. e o Brasll subjugado; o que eles qU!

rem ê Canjâs, ê todo o ouro do Brasi 1, todos os mi neri os,

toda a indústria; o que eles querem 'é que o Brasil continue a

exportar milho iI: cento e dez dólares a tonelada e compre

mesmo milho a cento e noventa, dõlares a tonelada; o que eles

querem e q.ue o Brasil exporte a soja por um preço baix1ssimo

e quando entra no mercado mundial a soja norte-americana,que

e uma soja de entressafra. os americanos puxam o preço lã p!

ra cirrA., e chega a quase seiscentos dõlares a tonelada.e nõs

vendemos a nossa por cento e vinte, cento e trinta. gera1me.!!.

te atraves da Anderson Clayton, da Sambra e da Cargil. três

multinilcionais. o"quê' eles querem e isso: favores, privile-

do Ci tybank.

O SR. DEPUTADO EDUA.DO MATARAZZD SUPLICYSr.

prom,Q.

Suiça,

car dois anos como adido - volta ao Brasil e não

Eles serão solicitados a comparecer.

O SR. DEPU1lO0 JG DE ARAOJO JORGE - O

Sr. Delfim Netto. Quanto ã conta azul no banco da

vi do a General, a brigadeiro. ou a almirante. Não hâ nenhum

caso. No cas·o do Cel. Raimundo Saraiva Martins, deu um es

talo em alguem que disse: "Puxa, esse s'ujeito jâ fez uma ca.!:

~eira muito grande, j5 foi a Paris e tudo o mais, então V!

Sup1i.cy, sô para terminar •.•

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Srs. Deputados, queria lembrar ã Câmara que a ,CPI ...

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY

E porque hã diversos inscritos e estou procurando ser breve.

O SR. PRESIUENTE (Deputado Alencar Furtado) 

HS diversos inscritos e os apa~tes não são admissiveis qua.!!.

do o Deputado estiver inquirindo.

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Só para

terminar esta pergunta. Levo ã apreciação de V. Exa. dois

fatos para exame e que o conduzirão a conclusões bastante ,!

proxi,madas da verdade. Primeiro: por que o Ministro Antônio

Delfim Netto processou o Deputado Francisco Pinto quando

acusou de corrupto no caso do, Relatório 'Saravia e agora am!

açll - dizem ate que já enviou o pedido ao Ministro da Ju~

tiçá para que envie' o competente pedido de processo ao Proc.!!.

rador-Geral da Repúbl ica - processar o Gen. Fiuza de Castro

e jamais me ~rocessou? r evidente que este e um dado alta me.!!.

te elucidativo. E lõgico' que o Ministro não está me poupa.!!.

do pelo prazer de me poupar, ele gostaria de me ver no infe.!:

no, lõgico, evidente"· Segundo. em trinta anos, se V. Exa.

mandar fazer uma pesquisa, nenhum Coronel nomeado adido mili

tar na França cumpre os dois anos ... porque ele só pode fi

como se referiu o jornalista Hélio Fernandes, o próprio ba.!!.

queiro Jacques de Broissiard se negou a conJ;inuar a acei

tar entendimentos ou discussões a respeito, porque jâ se c,Q.

gitava, inclusive, de comissões de sessenta milhões: em rel,!

ção ao financiamento de Tucurul. Esté e"um escândalo que

não tem tamanho. Mas, como disse também o jornalista Helio

Fernandes, dentrt:l do montante da divida externa brasileira.

que vai a bilhõesde dólares. isso parece uma coisa insignifi

cante, mas comprova a maneira como este Governo que aí estã

li irresponsável. Mas. na medida em que um Deputado usa com

dificuldade a 1ingua portuguesa e emprega a palavra ladrão

deve ser punido. ficamos a perguntar que homens são esses que

procedem dessa maneira. Se fôssemos ao Morais ou aos lé'xi

cos brasileiros, que designação poderíamos dar a tipos tais

envolvidos em negociatas ou soó tais suspeitas? Digo ta.!!!,

b~m que não interessava ao Governo o escl arecimento do Re1,!

tório Saraiva, a provfl a'i estã: o Relator do PDS teve de r!

ter o seu parecer atê o 01 timo dia da sessão da Comissão de

Justiça para que o emitisse sem possibilidade de debate e p!:.

dindo o arquivamento do requerimento.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

~ porque há diversos inscritos e estou procurando ser breve.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

·Srs. Deputados, queria lembrar a câmara que a CPI. ..

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Dickson Grael afirmou. que conforme lhe disse o Cel. Saraiva

houve uma comsisão de seis milhões de dólares, referente

financiamentos para a, Usina de ~gua Vermelha em São Paulo,

, depositada em nome do Sr. Delfim Netto, Vilar de Queiroz

outros assessores.
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véas, o Pecora, o Langani, estava a Chagas Meireles, a !ler

man Wey, todos, enfim. Isso jã às duas horas da manhã, ai

começaram a falar: 1l01he, você vai ficar com a Coroa-Laure~

no. 11 A1' ele disSQ: ilHas eU não tenho um tostão, eu não po~

50 ficar." "Não, não J:em problema nenhum, você vai ficar e

o que voc:1 precisar nos damos a voce. 1I Então, quando V.Exa.

lIe pergunta. como 'ê fei to o pagamento disso a frase chave

a se.guinte: Nos d~ullos a você. "O que você precisa, Assis P!.

im'l Não tem problema nenhum, não, você fica 'com a Coroa-~

reano, nós ~recisamos e tudo o 'mais. H Mas ele nunca viu o

Gen. Golbery. Foi tudo tratado, o Rooerto Laureano começou

a Conversar com ele, mas demorou uns três ou quatro dias

ele recebeu outro telefonema do Delfim Netto, que, natural~.!'

te, estava sendo aper'tado pelo Golb'ery, que queria se livrar

então, o·negõcio em uma semana. O Assis Paim, que era Ulll

modesto bal conistü, que se t~an5formou com eSforço e com tr,!

balho no dono de uma cadeia de lojas, que vivia com sacrifl

cios, realmente precisava vender. precisava anunci.ar com mui_

to esforço para passar a sua mercadoria, de repente entra no

lIercado financeiro a todo pano. A1 perdeu totalmente o se!!,

50 de realidad'e, entrou para valer, começoU a cómprar ' tudo

quanto era empresa que ofereci UI a ele. V. Exa. ~erã na r!,

lação das eMpresas dele que são umas vinte. Se V. Exa. ch!,

gasse para ele. e dissesse: "Olhe aqui. Pailll, você quer co!!!,

prar a elllpresa Marcovan" , por exelllplo, uma das que ele co!!!.

prou e. atnda não pagou, porque foi em cima", "Você quer com

p~ar?" Ele dizicil: HEu compro, quanto ê?" Comprava, pofs,o

dinheiro era frio, nos ê que pagaMOS. E foi cOlRprando, co!!!.

prando, comprando. O grande problema ê que ar Velll Ullla parte

não muito bem explicada, que o -tangoni cOJReçou a levantar

aqui, mas tenho a impl'essão de que ê uma Jogada para livrar

o grupo do poder em troca de livrar o Assis Paim. O. estou.

1"0 começou porque aí, o Assis Paim começou, não mais Coroa

Laureano, IUS a Coroa-Brastel, a lançar t'itulos no mercado.

Foi lançando ate chegar a um vol ume de titulos no mercado de

três bilhoes de cruzeiros diãrios. Tres bilhões de cruzei

ros diários: E tinha uma aceitação no mercado muito grande,

porque ele foi pagando 170% ao ano, 180, 190~ chegou a pa-

gar 230% ao ano. Depois disso ainda ganhou U1ll banco comer.

cial com Uma agência em São Paulo, uma agência em Brasilia.

ullla agência no Rio, inauguração ã qual compareceram o Mini~

tI"O Delfim Netto, o Ministro Galvêas e o Sr. Carlos Geraldo

Langon;' Evidentelllente, o investidor desprotegido ao abrir

um jornal e ver uma publicidade, uma fotografia de três Ml

nistros poderoslssimos indo ã inauguração de um banco do St'.

Assis Paim, acredita que aquele sujeite que está lançando ti

tulos tem credibilidade. Como a desvalorização do dinheiro

é llIuito grande, o próprio Governo empurra essa desvalori;:ação

porque ele precisa. O Governo, hoje, não pode mais abrir mão

da caderneta de poupança, então cada dia lhe dã mais vant~

gens, porque a -divida interna brasileira vai fechar prov,!

velmente no fim do ano entre trinta e quarenta trilhões de
cruzeiros. Então. o Governo precisa de dinheiro de qualquer

Illaneil"'a. Começou-r;e a lançar dinheiro no Mercado e aí hou

ve O caso do estouro da Del fin, com o qual ele não tem nada

a'i ofereceram a Delfin a ele, e ele tentou ficar com a Del

fin, porque aT seria uma especie de consolidação total do

grupo. Mas o Sr. Jose Lopes dê Oliveira, num documento pri

vado, particular e secreto que eu publiquei., enviou esse d.Q.

cumento ao Presidente do Banco Central dizendo que era co!!,

t~a a absorção da Grupo Delfin pelo Grupo Coroa-Bras te I ,elr.

e~a a favor da conclusão de um interventor, pela liquidação

extra-judicial, e eles aT fica1"allt ~sem condições de contrari

ar'o Presidente do Banco de Hab~,taç~o~ que podia inclusive ~

dir demissão e deixar todos eles numa situação ",uito difrcil.

E a1' 9 negócio nio foi feito. O negócio não tendo sido fel

to, transpirou que o Grupo Coroa-Brastel estava em dificu!

dades. lio mercado financeiro, quando surge uma notlcia como

essa, 0$ lUis afoitos' jã sairam há muito teJllpo, 05 mais le!!,

tos ê que ficam, saelll no final "com prejulzo, são esses inve~

tidores que estão "grftàndo, não conseguiram sair, e ele foi

emitindo. Ele lançava três bilhões de. titulas, mas tinha de

dois a três bilhões também de titulas que venciam diariamen

te, era Ul'la espécie de moto-contínuo, ele tinha de ir lança,!!.

do e resgatando. Desde o mOMento em que parasse a ponta da

!.missão, ninguem mais comprava, ele não podia resgatar, foi

esta empresa de consultoria para as mais diversas operações,

seja o caso de Coroa-Brastel, seja o caso de qualquer empr~

sa que deseje um emprestilllo junto ao Governo, fechamento de

um contrato de compra ou de venda, 'e assim por diante?

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Esse cas ....

Coroa~Brastel começa .- e ai vai outro nome para a lista do,

Presidente da Comissão, Deputado Alencar Furtado ~ com uma

pessoa que tambeJ:1 T}ão ,pode deixar de ser ouvida por esta C.Q.

~issão, que se chama Gen. Golbery do Couto e Silva, que

o ponto central de todo o escândalo Coroa-Laureano. Laureano

-Brastel. Brastel-Assis Paim, Pêcora-Armando Leal, Expanding,

COlleXP?l"t, e tudo. O Sr. Assis Pai", sô disse agora, mas

problema e o seguinte - contando mais detalhadamente, porque

conheço de tal maneira o assunto que daria para fazer uma e!.

posição de dez horas," - o Sr. Assis Paim e um homem de ci!!,

qtlenta e três anos, com uma operação na vãl vula mitral, não

fez safena, e que ate os seus trinta e -e1nco anos fol Um ter

rivel trabalhador, empregado. E, de trinta e cinco anos p..!

ra trinta e seis anos" começou a abrir lojas - a Brastel. a

Srastel Feijão com Arroz, 4 ,outra de eletrodomésticos - foi

cres'Cendo, crescendo, chegando a ter vinte e sete lojas e ei

tabeleclmentos. Era UlIf treMendo trabalhadat, realmente,

aquilo que estava colhendo era o produto do seü trabalho. Ele

era um terr'ivel trabalhador. r~pito, um sujeito simples, até

mais do que simples, era simplõrio, timidlssirno. não se apr,2

XÜlllava de nenhUlItll, autoridade, mas acontece que era colega de

i.nfincia do Sr. Flãvio Pêcora, que figurava ~a Brastel rec,,"~

bendo salârio como funcionarlozinfio. nu.a época eM que tam

bém o Delfim era um funcionariozinho, todos eles erallll funciE..

nariozinhos, recebendo salariozinnos. 11: medida que o Sr.Flã.

via pecora vai subindo na escala da fa.l1ia entre aspas, no

sentido da Mãfia - ê evidente que o Sr. Assis Paim vai col.Q.

cando o Sr. Flávio Pêcora numa situação melhor. Não pOdia.fi

cal" sõ COMO empregado, um homem que de repente i Ministro i!!,

terlno da Fazenda e dépois Ministro interino do Planejamento

vai sendo colocado em U1na situação melhor. Ate que chega o

cuo da operação Laureano-Coroa, qUê era um sujeito intimís

simo do GeR. Golbery - o Gen. Golbery devia muito a ele, ele

tinha ajudado muito a S. EXa. e vice-versa, e ao seu fl1ho,o

LaureaDo chegou a ter a sua corretora, a Corretora Laureano,

em um ano, como a firma de mais movimento no Rio de Janeiro.

Mas o Sr. Roberto Laureano fi exatamente o contrãrio do sr.

Assis" Paim, e um sujeito de uma audácia fora do comum. deve

estar fazendo quarenta anos agora, começou a querer fazer u-.

ma fortuna cada veZ mais colossal, querer dominar tudo e ai

CORleçou a incomodar o Gen. Go1óery, que gosta de fazer oS

seus negócios, as suas negocfatas, ele ê sócio do Edmond S~

fidiê, outro que deveria depor aqui tambem, ele vive no BrL

s11, estã sempre aqui, faz grandes negociatas, recebe comi!

são no Brasil, e' Diretor do Banco Cidade de são Paulo. Por

que nio pode depor numa Comissão? Pode, sim, pode natural me!!,

te. Então, o GeD. Go1óery jã ~stava muito irritado porque

o Sr. Roberto Laureano es.tava criando problemas. Ele e um

jogador terrível, cada vez comprava mais ações da ELETROBRlts,

um dia aq'lilo deu uma baixa e ele perdeu uma carroça de di.

n'beiro, ficou praticamente. a zero. Então, o Golbery combl

nou com o Delfim e o Flãvio Pecora passar a Coroa-Laureano J!.

ra o Assis Paim. O Pecora foi o encarregado de fal ar com

Paim, que ficou assustado: KMas e um negócio muito grande,

e tudo o mais." Até que ullla noite ele estava na sua cobert.!!

ra, na Lagoa Rodrigo de Freitas, quase perto do tünel, qUi1!!,

do o telefone toca, era mats ou menos meia-noite e meia, um

calor terrlvel; "Aqui, e o Hinistro Delfi.m Netto H. Ele, e!!,

tão, bate o telefone e a: sua mulher lhe pergunta quem era.

"E. Ulll chato ai dizendo que e o Ministro Delfim Netto. 1I
Pa~

sou um minuto, o telefone toca outra vez, ele atende e o sE.

jeito diz: "Nio desliga não, e o Ministro Delfim Netto. 11 Ele

at viu que era o Ministro Delfim Netto realmente. que lhe

deu aS instruções na hora, dizendo:" Olhe aqui, você se ve~

te ÍIIIIIediatamente, vai ao Santos Dumont, tem um jatinho esp!:.

rando você, você vem aqui para Brasília que nós estamos no

Banco Central todos esperando você, porque nós precisamos f~

zer aquele negócio que o Pêcora f-a,lou com você." Ai ele te!!,

tou: "O pêcora falou, mas .•• " lINão, vã ao Santos oumont, p~

gue o jatinho e venha ~qui ao Banco Central." Ele, evident~

_ente, pegou o jatin))o, veio a Brasl1ia, chegou aqui no Ban

co Central, mandaram logo ele subir, estava o Delfim, o Gal

do afilhado, que jã estava sendo muito incômodo. Fizeram,

O que aconteceu. Em uma semana ele foi oflrigado a 1ançar os

titulos, que- foram chamados de tTtulos frios, maS não eram

ti'tuloS' frios, porque tanto o Langoni, tanto o Galvêas, ta,!!

to o Meireles, como o Herman Wey, quanto o Delfim, todos s.!,

biam, tanto ê verdade 'que confessaram. é público e notório

que mandaram suspender a fiscalização na Coroa-Brastel, três

tIIIeses antes foi suspensa a fiscalização pelo Banco Central.H..!:!

je ninguem pode. admitir, como eu já disse aqui J que uma eM

presa lance 500 bilhões de cruzeiros em tltulos frios e o

Banco Central nio sabe, o Mini;tro da Fazenda não sabe, o M!
ntstro do Planejamento não sabe1 Isto foi o que levou ã qU!

bra total do Sr. As~is Paim. A jogada que estã em curso e,

da qual não tenho r~al prova mas e uma jogada que estã em

curso, e botar a cur pa toda em cima do Langoni, dizer que ele

foi demitido por cajJsa disso. O Langoni est'ã forçando mas,

não está vendo jeit~ de sair disso, porque estã tão co.prom!,

tido com tudo que ~ão pode negar. O Assis Paim, estã apavQ.

rado, tão apavorado', que ji fez t,res dOcumentos em cartório,

aconselhado ... pelo seu advogado, 01". Célio BerJllludez. fez tres

depoimentos em cartório, depositou no Cartõrio de títulos e

Documentos, porque ettã com medo de ser morto. O negócio e

de Mifia realllente, não ê sã jogada de defender, botar a cul

pa em cima do Lang'õnf', porque ele jli saiu e tudo o l'1ais

tal, o fez maravilhosamente. Hão tenh.a V. Exa. nem ninguém

aqui nenhUMa preocupação sobre o futuro do Sr. Carijos Lang,2,

ni, que era apenas UII professor da Fundação Getüll0 Vargas e

hoje ê um homem que teR! uma vida tranqllila, lIesmo que viva

até o a.no 3000. r o que eu sei $obt'e o caso.

o SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZO SUPLlCY

Agradeço a V. 'Sil. as respostas. Encerro as Minhas questões

apenas reiterando ao Presidente requeira tntiell a convocação

do Gen. Golbery do Couto e Silva. Antes, que ,sejalll convoca"

dos o Sr. Mário Garnero e o Gen. Golflery do Couto e Silva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

No caso do Deputado Suplicy, na prãtica encaminhamos para

votaçã~. Se nio há nenhum incoveniente, submeto ã discussão

a proposta do Sr. Deputado Suplicy, a respelto da convocação

do Sr. Mãrio GarOero e do Ge;. Golbery. (~.) Não h~

vendo nenhum voto discordante, estã aprovada. Pela ordeM de

tnscrição, tem a palavra o Sr. Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADD EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Queria apenas UII

e.sclarecimento da Mesa, para saber se jã está' aprovado o r~

querimento de convocação da Sra. Hariza Tupinamba de Olivei

ra ell reuniao anterior; se não o foi que seja colocada ell

votação.

o SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} -

A secretãria informa que na ültima reunião que tivemos: foi

aprovado.

O SR.· DEPUTADO EDUARDD MATARAZZO SUPLlCY

abrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOS't FOGAÇA - Sr. Presidente,

ca~lssilllo jornalista e ilustre Depoente Helio Fernandes,

compa~ecimento de V. Sa. a esta Comissão l?arlamentar de I!!

quêrito tem o mérito de indicar-nos caminhos para o ap-rofti!i"

damento das investigações I porque V. Sa. leva o objetivo

maior do jornalismo âs suas extremas conseqOênclas: a info!

lIaçio acima de tudo. Se inforlllação pudesse s-er caracteriz,!
da como poder, V. Sa. seria neste Pa'1s um homem extremamente

poderoso. E ê nos valendo desse seu extraordinârío poder de

i.nformação e habilidade profissional como jornalista que qU!

relftos, digamos assill'l, inquiri-lo llesta Comissão Parlamentar

de Inquê.rito. Inforll'laçôes qtJe tenho dão conta de que esti

em andamento eJlf nosso pals um lllecan15mo de burla da central1

zação cambial, que veM sendo hoje posta em prática pelo Ba!!,

co Central r pelo Governo brasileiro - aqui estou tentando v,!

ler-me das inforlllações de V. Sa. iI respeito do assunto,

tellll algum conhecimento a respeito: atraves de uma conta e.!,

pecial que algumas instituições financeiras e bancos comerci.

ais est~angei~os localizados. como filiais, em nosso Pais,são

contas denominadas, não oficialmente, de contas. em dólares,!.

t~avês: dessa conta espedal maciças quantias de dinheiro em

espécie, dólar em especie, estão· sendo remetidos do Brasil

ÇJara os Estados Unidos'l A o-per-ação se processa da segui~te m,!.

neira: alguns clientes preferenciais desses bancos estrangei
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~os, aliãs clientes especia11ssimos, abrell uma conta em d.§.

lar nas agências dos bancos estrangeiros localizadas em UMa

cidade brasileira. As taxas de juros pagas nessas operações

aqui no Brasil se situam e.ntre. 6 e 7%. Esses clientes se ct:!!!

p~ometem, então, a retirar o dinheiro nos Estados Unidos, ver!.

cido o prazo de um ano. O dinheiro segue por via de malote,

passando primeiramente pelo Paraguai e chegando, posteriorme,!!.

te, aos Estados Unidos e lã as taxas de juros no Mercado e.!

tio em cerca de 11%, o que propicia o lucro nessas operações

de 4 a 5%. Consta que há empresarios paulistas, empresãrios

brasileiros, que estão utilizando esse tipo de operação e que

alguns bancos estrangeiros estão procedendo desta forma.

. pergunta que faço a V: Sa., jã que e um homem que estâ orie!!,

tando esta Comissão com o seiJ manancial inesgotãvel de infor

mações, e se sabe dizer, primeiro, se e procedendo esta i!!,

formação; quais os bancos que estão assill op~rando e a quem

dever'iamos inquirir r,ara inves~igar mais a tundo, porque,sem

düvida alguma. trata-se de uma sangria dolorosa de dõlares p!.

ra o nosso País e que burla, inclusive. uma decisão recente

do Banco Central, que centraliza todas as operações cambiais.

para, inclusive. resolver um problellla de segurança nacional

do nosso País. que e hoje comprar petrõleo para o dia segui!!,

te. jã que as nossas reservaS petrolíferas foram totalmente

consumidas pela iressponaabi1idade do Sr. Delfim Netto. Como

se trah de uma questão es~reitamente ligada ã nossa dívida

externa, estreitamente 1i gada ã própria soberania e pró

pria segurança do Pais. pergunto a V. ::ia. quais as inform~

ções que tem a respeito.

O SR. DEPOENTE (Hél io Fernandes) - ESsa op!.

ração jã veM sendo feita antes mesJIlo da centralização dilter

llIinada pelo Banco do Brasil, porque os bancos aTllericanos p!

gllft 10% de remuneração e mais 3% ao ano. ou seja. 13% de r!.

lQunEração. Aqui eles cobram 5.8, 6% então dã uma margem UIl1

pouco maior do que disse V. Exa, raais ou menos 7 a quase 8%.

e Muita gente estã fazendo essa operação. V. Ex~. ficaria I!!

tarrec1do com o montante de dõlares que tem saldo do Brasil ..

AntigaMente a grande fonte de sangria dos dõ1ares brasileiros

era através do subfaturalltento e do superfaturamento. o dõlar

;li ficava lã fora. não chegava ao Brasil. Para que V. Exa.

tenha uma idéia da escassez de dõlares no Brasil. basta d,!

zer que desde maio de 19BO não entra um dela r no País, sõ

sai. Por isso aquelas famosas reservas de 8.9 bilhões de d.§.

1a~es que o Minttro Delfim Netto costumava atirar no rosto

dos brasileiros rã acabaram. Essa operação jã vem s~ndo fel

ta hã uns três ou quatro anos ... Não sei porque muita gente

não se refere. a elas, pois são feitas com o conhecimento.com

a autorização e com a cUlllplicidade das autoridades econômico

-financeins do País.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Seria o caso,

então, de esta Comissão convocar, para escl êlrecer o assunto,

as autorfdades do Banco Central ligadas ao setor de oper!

ções cambiais •.•

O SR. DEPOENTE (Rél io Fernandes) - E evi den-

te.

o SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - ... para info!.

Jlarem qual o grau de conhecimento que tem o Banco Central ~

s~s operações que constituem uma absoluta sangria de divisas

ji que o dólar e a moeda cOJn a qual comercializamos no Ifterc.!

do internacional e que constitui, neste 1II0mento, até: uma am!,

iIlça li própria segurança do Pais. Pergunto mais a V. Sol.: se

, essas operações que estão sendo feitas têlll um lilllite.

O SR. DEPOErtTE(Hêlio Fernandes) - Nenhulll liM,!

te:

o SR. OEPUTAOO JOS~ FOGAÇA - Hem para baixo

nem para cima?

o SR. DEPOEHTE (Helio Fernandes) - Qualquer

quantia de d6lares pode ser enviada daqui para o exterior

e não com contas numeradas oU contas "azuis". são contas no

.Citybank. , no Chase, no Crêdit Lyonnais, no Deutsch Bank. ta!!,

to da Alemanha, quanto na França, quanto dos Estados Unidos.

Não telll limite e não sio contas numeradas, são contas no!

mais. O que a estarrecedor, po..r exemplo ê que o depoimento

do .ex-Presidente do Banco Central foi de uma candidez terr!

ve1. E eu não gostaria de dizer que a Comissão não tirou do

S~. Langoni nem um por cento do que el e poderia ter dado

esta CPI. Ele deveria ter sido espremido porque. na verda

de" veio a Brasflia passear. Não serã o caso do Sr. Ernane
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(jalv~as, que e mais frãgil. apertado, menos maleãvel. Quando

for ouvido o Ministro Delfim .Netto, esta Comissão ter'ã de e.!

tal'" muito bem preparada ou . S. Exa. sairã daqui como herói

nacional.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Aceitamos a crí-

tica. Levamos em conta a sua opinião.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - O

Carlos Geraldo Langoni. na verdade, não disse nada.

depoimento foi pratic·ãmE!J'Jte em branco.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Seguindo nesta

mesma linha de raciocínio, sobre a questão de ?perações fin~

ceiras no Pals. o jornal de V. Sa. tem publicado. com basta!!,

te ênfase. urna operação financeira de alto vulto neste Pais

pr:aticada pelo Sr. Nagi Nahas. se e assim que se pronuncia o

seu nOlle, cidadão. empresãrio, investidor em ações de u comm.2,

dities" •

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Segundo.

ao que sei, expulso dos Estados Unidos por causa dessas oper!.

ções de "commodi ties ".

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - verdade que

esse cidadão recebeu do Governo brasileiro uma autorização

para crédito externo no valor de 15 bilhões de cruzeiros

que todo esse dinheiro foi jogado na Bolsa de Valores?

O SR. DEPOENTE tHêlio Fernandes) - O crédi

to foi. de vinte e dois bilhões de cruzeiros.

O SR. DEPUTADO JOSE FDGAÇA - Corretn, o in~or.

l'IIante jã estâ inflacionado.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Foram 22

bilhões de cruzeiros jogados todos no mercildo de opções

ações. Ele e associado do Societê Generale; ele tem. hoje.

O banco chamado "Sogêrale ll
• Ele col:Jcou as duas primeiras l~

tras de Societ'ê e as tres letras de Genêrale. que dá o nome

ao Banco "Sogerale". Ele esperou dois anos. quem lhe deu

autorizzação, pessoalmente, foi o Carlos Langoni. Dizem

e evidentemente nao posso provar. mas afirmo e garanto porque

ê verdade - que o Langoni recebeu, em troca da carta-patente

que não podia dar porque o Sr. Nagi Hahas em nenhum pa1's do

mundo seria diretor de banco ou de corretora - cinqüenta mi
lhões de d61ares.

O SR. DEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Esse senhor tem

ligações também com o Cityóank, através da Crefisul-Citybank?

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Através

da SN Crefisul e da Aceite. Agora. por exemplo. eles deram

uma tacada fantástica e ganharam uma soma que não sei de

quanto foi nessas operações de Bolsa, no que se chama merc!.

do futuro, que funciona de sessenta em sessenta dias, que te!.

mina agora no dia 11 de outubro. Escrevi três artigos de

primeira pãgina, na segunda. terça e quarta-feiras. sobre e

1e. FN Cítybank., Pedro Conde-BCN, todos os grupos que estaV<lll

associados, massacrando o mercado. porque. na verdade, o mer.

cada não tinha dinheiro para e'!frentâ-los. .Então. quando 50!

iu o terceiro artigo. na quarta-feira, no meslllo dia, ã no!

te, ele pegou um avião. toi para Paris e na quinta-feira, p~

la manhã, jã em Paris, estava controlando as Bolsas de São

Paulo e do Rio de Janeiro por telefone. Fugiu daqui porque

estava ;;;;;rtado com os artigos. E o Pedro Conde-BCN publi

cou, elll "O EStado de S. Paulo", matéria paga de vinte e uma

linhas. na quinta-fei ra. a qual arr~sei compl etamente. re,!

pondi na segunda-fei~a, ontem. arrasando completamente o P~

dro Conde-BCN, que ti outro a,ventureiro também ligado ao Nagi

Nahas. Na hora da partil.ha dos lucros eles sempre brigam.

ê a terceira associação que fazem. O Sr. Nagi Nahas age mui

to no exterior e estâ-se transformando num dos maiores acio

nistas particulares da PETkOBRJl:S. por exelllplo, nos ü1timos

quinze dias comprou m~'is de quinhentos milhões de ações da

PETROBR;!tS. Começou a comprar há vinte ou trinta dias, qua!!,

do ô: ação da PETROBR-XS estava a quatro cruzeiros e oitenta

centavos e o mercado. ontem, fechou com a açã~ da PETROBR1iS

a dez cruzeiros. sã ele .levantando. puxando. E a CVN dizia

que não pode fi!lzer nada contra el e porque estava comprando,

não estava vendendo, estava levantando o preço para cima

não para baf~o, aquilo não caracteriza aanipulação. Esta foi

a explicação da CVM~ Mas ê. sem dúvida nenhuma, UM aventure!

1'0, ura aventureiro da pior especie, que não deveria ter rec!

bido ~elll corretora. nem 6anco para funci·onar no Brasil.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Parece-nos que

esse setor de bancos co.erciais e instituições financeiras de
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origem estrangeira, atuando em nosso País. têm causado um

desserviço, um estrago imenso às finanças nacipnais. esta

ê uma moe.da de dois lados, mas os dois lados são ruins, são

negatiVos. Por um lado. porque compromete o País. avoluma a

sua dlvid~ externa. São autorizados empréstimos externos vul

tosissimos para depois serem jogados' na Bolsa de Valores

produzir uma oscilação artificial das ações em prejuízo dos

chamados investidores regulares.

a SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes} - Perfeito.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Então, a'i est...

mos diante de uma moeda de do1s lados, s6 que os dois lados

são negativos. Parece-me que isso tem a ver diretamente com

os objetivos desta Comissão Parl amentar de Inquérito.

a SR. DEPOENTE (Helio Fernandes} - Sim. lõ-

gi.co.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA· Reputo isso

denúncia de V. Sa. como da maior importância e para a qual

challlo, a atenção.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - No merc.!

do capitalista diz-se que no mundo todo a bolsa de valores

ê o termômetro da situação. Quando o pais vai bem. a bolsa

de valores vai bem; quando o pal"s vai mal, a bolsa de v~l2.

res vai mal. Ora, o Brasil estã ã beira da inSolvência, na

pré-falência e a bolsa de valores estã em alta há quinze di
as. Altas. mas ell! 'alta desvairadamente. todo dia bate r,!

corde de vo1uII1e de negõ~ios. Nos 'últimos dias, no Rio de J,!

neiro, têm sido negociados cinco, seis. sete, oito bilhões de

cru~eiros. e, em São Paulo. o dobro. porque lã eles arranjo!

ralll um negócio também que e altamente criminoso, !nus que

CVH e a Bolsa não tomam providências: 'ê o que se chama

segundo tempo da Bolsa. No Ri~ de Janeiro e em são Paulo as

bolsas sempre funciona~am de lO h 30 m ãs 13h. ~s 13 horas

fechavam. Agora. eM São Paulo, inventaram o segundo tempo:f!.

cham às 13 h•• vão almoçar, voltam às 14h e a bolsa funciona

de 14 ã~ 15h. e no Rio de Janeiro não funciona. Então, evi

dentemente. sozinhos no mercado de São Paulo aqueles grandes

investidores, aqueles grandes aventureiros fazem o que qu,!

rem, botam as ações onde eles querem. No dia seguinte, qua.!!,

do a Bolsa abre no Rio de Janeiro. tem de equiparar-se aos

preços do fechamento de são Paulo. Então. eles massacram .0

investidor comum que não tem condições e fogem da Bolsa.

única finalidade da Bolsa funcionar ê para permitir que as

ell'1presas consigam, no mercado acionario, captar o mais bara

to para o funciona~ento das suas, empresas nacionais: Outra

coisa que não deveria ser permitido ~ que elllpresas estrangei

ras, empresas lIlultinacionais recolhesseM capitais no merca-

do brasileiro ou na Bolsa brasileira. A Bolsa seria para

fornecer recursos as empresas rigorosamente nacionais. Hão

sou, por exemplo, contra a venda do capital estrangeiro. Mas

e evidente que nãohã possibilidade de fiscalização nenhuma

do capital estrangeiro no Brasil, porque quase todas as aut~

ridades são comprometidas com esse capital. Esse capital ê

altamente generoso caril quem e generoso com ele. Compreende

Y. EXil. 'Z

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Uma outra per

gunta, jã que esta ãrea das operações financeiras de bancos

estrangeiros me parece de importância capital e V. Sa. e por.

tador de um volume substancioso de informações: qualquer ci

dadão brasileiro comum que des;jar· comprar ORTNs. a quem se

di~ige? Hão vejo eM lugar nenhum, em nenhum banco ou em n!,

nhuma instituição financeira: IIVendem-se ORTNs lI
• As ORTNs

são privilegio de quem'l Ou seja, quais são os bancos deale.;·s

aqueles que têll autorização governamental para comprar. pa

~a adquirir e para repassar ORTNs, esse papel que hoje ê

causa cent.ral. diga.mos assim, desse processo de endividamen

to brutal que tem hoje o setor publico'Z Uma das denüncias

que ~ecebi, numa carta a "mim enviada por uma fonte que não

tenho a necessidade •••

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Perfeito.

O SR. IÍEPUTADO JOS~ FOGAÇA - ••• de aqui tr~

z~r a informação, 'é a ,-de que um dos dealers do Banco Ce!!,

tral do Brasil e o' chã~ãdo Lloyd Bank of London, que e, ju!!,

h'mente co'm outra meia düzia de bal'1c~s';'o portad~·~ ·;x~iusivo

do direito de colo~ar aRT"s no lIle~cado financeiro. Quais as

informações que Y. Sa. tem sobre essa exclusividade que

quase praticamente dada a alguns bancos estrangeiros em no.!
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado} -

Estâ feita. a permuta.

O SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA - O velho

COM o Deputado Fernando Santana. que tell necessidade de sair

mais cedo.

encerro. aqui, a minha participação. Agradeço sobremodo

pa~ticipação do ilustre jornalista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado} 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Flãvio Bierrenbach.

O SR. OEPUTAOO FLAVIO BIERRENBACH - Sr. Pr.!õ

permutasidente. peço permissão a V. Exa. para fazer uma

lhões de cruzeiros - um emprêstimo suplementar, como ele ch~

mau - pelo telefone. Vinte e cinco bilhões: de cruzeiros

vejam bem. Apesar de toda a desvalorização. vinte e cinco bi.

lhões de cruzeiros ê muito dinheiro, realmente e foram leva,!!.

tados pelo telefone.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Sr. Presidente,

o antigo Banco Novo Rio, atravês de uma generosíssima assi~

tência financeira, no valor de novecentos e treze milhões de

cruzeiros. Mas o que acho mais ecandaloso ê a forma como i~

so está sendo pago. O grupo Multiplic, para se tornar sócio

do L10Yd Bank of London, por exemplo, portanto, um banco e~

trangeiro, para se associar ao capital estrangeiro, recebeu

do Governo brasileiro novecentos e treze milhões de cruzei

ros, isso em 1978. A prfmefra parcela desses novecentos

treze milhões de cruzeiros vencerâ em 1984, em dezembro, no

final do an~ que vem. sendo que essa primeira parcela.é de

quinhentos e oitenta e três milhões de cruzeiros, correspo!!.

dentes ã soma do saldo devedor total do grupo Novo Rio. Os

encargos sobre essa parcela são aQsolutamente nada, .!!.i..!!.i!,ou

seja, zero de correção monetaria e zero de juros. Isso si.a

nifica absoluta doação financeira do Governo brasileiro ••.

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Total

absoluta.

so Pais? Qual o envolvimento que tem o Lloyd Bank com grE.

pos ligados ao Banco Central ou ao Governo brasileiro?

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Eles tr!

balham através de bancos que têm filiais no Brasil. gr,a,!!.

de problema e que o Governo, atravês do Banco Central, esco"

lhe; as empresas~ como que vai dar um presente. E!!,

tão, escolhe uma empresa de V. Exa., escolhe uma empresa mi.

nha, escolhe uma empresa do Deputado, escolhe qualquer uma.

Não há nenhum critério. nada.nada. I: como o critério de co,!!.

cessão de estações de televisão e de rãdio AM, de FM. O G.2.

verno dâ para quem quer. O GO'ierno não quer saber se a pe!.

soa ê analfabeta. se e desmoralizada. desonesta ou se tem um

passado terrivel.

O SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Ele deseja S!

ber se a pessoa não ê da oposição.

O SR. DEPOENTE (Hêlio Fernandes) - í'ois ê, !

xatamente.

reano.

O SR. OEPUTADO JOSE FOGAÇA - ••• de onde sul:

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Não hâ nenhum

cidaaão de oposição q~e tenha direito de concessão de rãdio

ou televisão, neste Pals.

O SR. DEPOENTE (Hêl ia Fernandes) - Isso

nesta vara de condão ou nesses verdadeiros presentes de p!

pai Noel que o trio econômico fez em relação â empresa Bra,!

tel, quando chamaram o Sr. Ass~s Paim Cunha a Brasil ia, para

lhe entregar, de presente, a empresa Coroa •••

O SR. DEPOENTE(Hélio Fernandes} - Coroa La!!

50

fal tada.de e conhecimento: ê o empobre~imento na~iona1 por

de um projeto. nacional, de todos os governos nos Ü1 timos

anos. Muitos erraralll por não saber, muitos erraram por

SR. DEPOENTE {Hélio Fernandes} - Perfeito,'é

amigo jorna1.ista Helio Fernandes fez realmente uma exposição

que contribuiu 'de maneira extraordinãria para a formação a

te de conhecimento desta Comissão, coisa que. aliãs, aqui.

sempre nos batemos: que esta Comfssão deveria iniciar fazen

do, provavel~ente. ate UM curso de propedêutica, isto e, ch!

mar pessoas que pudessem nos dar o máximo de informações

de conhecimentos. jâ que não somos especialistas, para d~

pois podermos enfrentar os cob;as, como tangoni e outros tais.

Naturalmente, a sua contl'"ibuiçâo é muito importante nesse se,!!.

tido. Mas não queria ",ais me prender a esses problemas que

aqui Já foram muito argüidos. Houve uma coisa que me cham',u

I13Ui.to a atenção: aselaçà'o que o noôre jornal,ista fez dos

preju;zos que o Brasil sofre, eu não diria na venda. na e!!,.

trega •••

a palavra.

O SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA - ••• d. uma

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Vou re!.

ponder a V. Exa.: defendo que o grande objetivo desta Comi,!

são deve ser o de levantar as razões do. eJl'lpobrecinlento naciQ.

na\. Não estou querendo que' a Comissão não faça investig~

çio sobre corrupção. Não, a corrupção deve ser investigada •

Mas o que acho mais illlportante do que qualquer coisa não

a corrupção do Relatario SaraiVa. nio e li. corrupção localiz~

da de 50 milhões de dólares aqui, de- 30 .i1hoes de dõlares

ali. O problema ê o que V~ Exa.• abordou cora inteira propri!5.

lista enorme de minérios que fui anotando e que a soma final.

segundo as suas palavras, alcançam cinco bilhões e quinhe!!,..

tos milhões de dõ1ares. por ano, de prejuízo. Vejo a1' uma

das ralzes fundamentais do processo de alienação. do proces

so de endividamento e do processo, digamos. de colonização do

Pah. Infelizmente, esse hâbito das concessões foi quase que

permanente na Hist6ria do Brasil. As classes dirigentes, a

tê hoje, não tiveram capacidade de realizar o projeto bras!

leho, digo um projeto brasi.leiro em termos capitalistas. No

inlcio, as estradas de ferro fora," dadas em concessão: são

Paulo Railway; a Great Western do Nordeste, que passa até

lã pelo Cear; do nosso Presidente; na Bahia, a CheIRin-de-fer.

Por outro lado, no setor de comunicações tambem quase tudo

foi a base de concessões e permissões: Light, Western. No

setor de mineração está pior porque vem de séculos. Então.

acredito que o processo ,de empoorecimento e de miséria do

povo brasileiro resulta de~sa orientação a1iena~te de todas

as classes que houve no País co.m raras excessões. Raros fQ.

ram os governos que, a nosso ver. defenderam realmente o p!

trimônio deste Pals, e quando o fizeram geralmente cairam.

Gostaria. somente para que esta Comissão pudesse ter mais el,!!.

mentos. de. formular a seguinte questão que o jornalista He

1;,0 fernandes responde rã ou não. ou poderâ depois nos mandar

os elementos: como V. Sa. chegou a este cálculo para cada ti

po de minerio como tungstênio" berilo, l'ltio. magnesio. etc

. etc, cuja diferença anual alcança essa soma fantãstica de

cinco e meio bilhões de dalares1 Eu lhe faço essa pergunta

porque creio que se~ã um subsldio muito importante para e~

'ta Comissão e talvez até para a origem de outra comissão

respeito do setor de minérios, quando oportuna.

Conheço ao SR. DEPOENTE {Hel io Fernandes}

O SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - ••• uma vez que 15_

fundo essa operaçã,o.

O SR. OEPUTAOO Jost FOGAÇA - Como um banco

estrangeiro estã sendl? subsidiado por doações generosas do

Governo bras 11 ei ro.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - A Mult!

plic, inclu~ive, está sofrendo UM processo judicial agora,

do antigo Grupo Carlos Lacerda, do filho de Carlos Lace!

da, Sergio Lacerda.que considerQJ-$1e;ado nessa operação.

O SR. DEPUTADO JOSE: FOGAÇA - A Dahmec.

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Não,

Datamec ê outra coisa.

O SR. DEPOENTE (Hélio F~rnandes) - Não exii

que não dar para um gr.upo brasilei,r01 Deram para um grupo

estrangeiro. \

SR. OEPUTAOO JOSE: ·FOGAÇA - Mas ê questão

de se perguntar: qU·~l .~ ·critêr·io add'tado para tanta generosi

dade .••

te. critlirio.

Novo Rio.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - •.. para um gr!!.

po chamado Multiplic. associado ao Lloyd Bank, que hoje

uma das mais poderosas empreus financeiras que operam no

mercado do Rio de Janeiro e em todo o País, obviamente.A o.!!

tra parcela, no valor de trezentos e trinta mi:1hões de crE.

zeiros, serã paga da seguinte maneira: prestações semestrais

a partir de 1986 e encargos de 12% ao ano. não capitaliz.[

veis. Portanto, não incide juro sobre juro. V. Sa. seria

capaz de confirmar essas informações?

O SR. OEPUTADO JOSE FOGAÇA - Não, essa.

'0 SR. DEPOENTE (Hel io Fernandes) - A Oa tamec

está com um processo contra a Caixa Econômica, também fi o Se!
gio Lacerda e o Grupo Novo Rio. O Sergio Lacerda estã com

um processo contra a Multiplic London Bank. porque. na verd!

de, estavam em dificuldades e pleiteavam do Governo uma aj.!:!.

da, e o Governo, na verdade, nã.o deu nada. nada. deu essa a

juda para o grupo mul"inacion~l, de mão bl'djada. Hâ uns cinco

ou seis anos, novecentos milhões de cruzeiros era muito di

nheiro, hoje, talvez, não seja tanto, porque, inclusive ..

Multiplic London Bank está tão prôspera que os seus negócios

dominam o setor de ~. o setor de ORTN, a Bolsa. e uma das

grandes corretoras que operam na Bolsa do Rio; e são Paulo,

comprando. vendendo, financi ando; el a faz todas as operações

e altamente próspera, mas começou com o beneficio - que o

Governo não quis dar para um grupo brasileiro. Já não discu

to se deveria dar ou não, mas, desde que resolveu dar, por

ses novecentos e treze milhões de. cruzeiros, hoje, valeriam

cerc~ de vinte bilhões de cruzeiros1

O SR. DEPOENTE {Helio Fernandes} - LSgico.

O SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - E: quase como e!

sa doação que trinta dias antes do estouro do grüpo Coroa-

... Brastel foi feita para o Sr. Assis Paim Cunha pelo Banco C~~

tral. Uma doação. não há outra palavra, sã que uma doação

feita com dinheiro que não ê deles. não ê dos Ministros,

dinheiro do povo brasileiro.

O SR. DEPOENTE ~Helio Fernandes) - Ele mesmo

declarou no seu depoimento que levantou vinte':!: cinco bilhões

de cruzeiros pelo telefone em quinze minutos - vinte e cinco

bilhões, está no seu depoimento. Levantou vinte e cinco bi

da

falou

- Incl usi veO SR. DEP'OENTE {Hêl\io Fernandes}

o SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - V. Sa.

zes, fica apertado - caucionou um bilfião de ações

PETROBR';S e cento e trinta mil hões de ações do Banco do Br!,

·5i.l, com a Hultiplic -London Bank. Caucionou porque estava

em di.ficuldades, tanto que tem de pagar agora. no dia 9 de

outubro, oito bilhões de cruzeiros de juros ao MultiplicwLo!!,

don BanI<. Por isso dizem que ele fez essa operação. Tem de

pagar agora. no dia 9, oito bilhões de. cruzeiros.

O SR. DEPUTADO J.osE FOGAÇA - Eu mesmo jã fiz

uma denúncia, nesta Casa, pela documentação que recebi a re~

peito dessa empresa Multip1ic. que ê associada do Lloyd of

London. Então, ê mais um fato, mais um caso que tem vincul!

ção direta tambem COIR a questão dll operação financeira de

bancos estrangeiros em nosso País. O Governo brasileiro e!

taria praticamente fazendo doações financeiras - não ha

outra palavra, talvez esta seja a ünica palavra adequada p!

ra explicar o que estã acontecendo - doações financeiras

que revertem em beneficio de bancos estrangeiros que operam

em nosso Pl!l;s.

dado com a maior facilidade. Empresas dealers enriquecem da

noite para Q dia. Hã casos d~ empresas. como a Multiplic.que

é associada ao London .Bank, que hâ uns oito ou nove anos CQ.

meçou com capital de um milhão, não tinha nada, nada; e, hQ.

je, ê uma potência, e foi onde o Sr. Nagi Nahas. quando fi.
cou aperta.do - porque ele faz operações de todo tipo: j.Q.

ga na Bolsa de "Commodities";; joga na Bolsa de Valores; vai

para os Estados Unidos, de onde fai expulso, saiu ate nos

jornais, inclusive; vai para a França, faz negócios e, às v!5.

ultrapassa o limite es'tipulado pelo Governo brasileiro, por

que a Multiplic-london Bl!lnk- jã era uma associação de 50% -

50% e e proibido pela ·'lei brasileira. A lei brasileira só

pe-rmtte que o grupo estrangeiro no mercado financeiro det!.

nha 33% do capital. Eles fizeram uma associação de 50%. Não

ligam, inclusive, para a lef brasileira, pois controlam quem

faz a lei no Brasil, que deveria ser o Congresso, mas, na

verdade não ê. Não é. porque, i nc1 usfve agora, como todos ~

tamos vendo, hâ lIeses o Governo inventou o decreto-lei, ma!!.

dado para o Congresso, mas com vigência imediata. O Congre!.

so jã discutiu o 2012, o 2024 e agora o 2045, eles vão sendo

recusados, mas estão todos em vigor. porque entram em vigor

da data da publicação.

giu o grupo Coroa-Brastel.

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes 1. - Perfeito.

O SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Pois essa diiVid~

esse espírito dadivoso e generoso dos nossos Ministros da

~~ea econômica parece que não ocorreu só com o Sr. ASsis Paim

Cunha, o empresário da ~ultiplic também recebeu, de mão bei

. jada,t o grupo financeiro da familia Carlos Lacerda, que era
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ver se o Ministro ten~~ ,me proc.essar, !'lias isso não acontece.

Congratulo-me com V. Exa •• respondendo ã sua pergunta. por

. que ace~tou no ponto exato:' esta COMissão. que começou COIIIO

a mais importante que o Congl'esso Nacional ji teve em qua1qter

Epoca, tem de terminar também como a comissão rna'is importante

tocar no problema. quando começaram a tocar no prob1eJRa mui

tos 'cal'ram, outros não ligam. t: a caso, por exemplo, do JIla!!.'

gllnês, qued! revoltante, realmente. Então, eU diria a V.Exa.

e dei ao Presidente Alencar Furtado os dois artigos em que

estão relacionados eSses minerais. são 5 bilhões e' meio

queria acrescentar a V. Exa. - numa lista de minérios e na

outra tem filais ou menos dois ói1ftões e pouco. Dá' mais ou

menos B bilhões de dõ1ares, em c'â1.:u10 de 1981. Tive o tr~

ba1ho de fazer esse levantamento apanh.ando o preço que oBa!!,

co Central, através da CACEX, publ1cava como tendo recebido

pelos minerios com o preço dos minerios rea1!'11ente lã fora.Hã'

u~ le.vantamento exaustivo, minucioso. V. Exa. verã, por exe!!

p10 quanto ao Htrio, que. o Brasil fi o sexto produtor do mu.!!.

do; bãrio. o Brasil e o terceiro produtor do mundo. Todos os

minê'rios e a posição do Brasil em relação ao mundo. Tudo i!

to foi fe.ito COM grande esforço, realmente. Creio que V.Exa.

realmente acertou no alvo. Esta Comissão ê. sem düvida n!,

nhuma .. a luis importa'nte. Hã dez anos venho insistindo,

me 1emb~0 de que escrevi varias vezes que se fosse preciso f!

cnar todas as CPIs e ~anter sô uma aberta, esta CPI deveria

ser a da divida externa~ porque esta CPI ê que arruina o p!

I\s~ mas a cOKllssão não tem de. se prender a pequenos casos,

lógico que a corrupção tem de ser apurada. A corrupção co~

t~i.bui para o en"lenenarnento da alma, de tudo, para o desc~

50, displicência, ningueM quer mais trabalhar, o próprio G~

verno esta pagando em LTK, l2.~ ao mes, então, co.o se vai

querer trabalhar? Pega-se 1. 2. 5 ",l1hões e se coloca no

~, compra-se em tltu10s do GOl/erno. Quem ap.iei! 5 milhões

de cruzeiros ganha 500 mil cruzeiros nUllla caderneta de pou

pança, sem pagar Imposto de Renda, selll pagar nada e ainda tem

dedução. Este dinheiro que o Governo toma de todas as fôrm.!!

las da população não e. empragado em fins reprodutivos, mas,

sim, em Mordomias, como o EdifTclO do Banco Central, aqui em

Brasllia~ no qual. segundo todos sabem. gastou-se. na época,

2 bilhoes e 600 ll'Iilhões de cruzeiros e depois tiveram de fÊ.

zer um dentro do outro, porque foi necessãrio reforçar a"

da~ por andar. A primeira carga que colocaraM caiu, ficaram

apavorados. Esta mordomia, evidentelllente, amolece todo o l!!!.

peta do cidadão brasileiro de traba1fiar. Depois vem o Mini!

tro Delfim Netto e diz. descaradamente, desaforadamente, que

a salvação do Pa'is ê o Decreto-le.i nQ 2045. porque corta. na

verdade, 15% do sa1ãrio real do tralia1hador. O trabalhador

que ganha 40 lIIil cruzeiros vai perder 15% reais - 20% do INPC

.. e vai passar a 9anh'ar 34 mil cruzeiros; aquele. que ganha

80 mil cruzeiros vai perder 12 mil cruzeiros e passar a 9!

nnar 68 nti1 cruzeiros". Com este salário não pode comprar CQ,

mida~ não pode se tranportar, não pode viver. E1é 1eva,V.Exa.

sat·e muito bell1. não so aqui mas na Bahia. eJll todo o lugar,

no m1'ni"'o ullla hora para chegar de casa no trabalho e do tr!,

balho para casa. Isso a empresa não lhe paga. Então. vem o

Mi.nistro e diz que esse decreto é a sal vação da inf1 ação? A

sal vaçio do Pa'is, da inflação e de tudo ê a demissio do Sr.

Antônio Delfim Netto, de toda a familia De1firn Netto que e!

ti no poder',que o Gen. João Figueiredo não tinha condições

não podi'a nomear. Vou revelar um dado aqui na Comiss5"o:quaE,

do o Ge.n. Geisel foi escolhido, um dos seus Ala10res amigos

era o Mal. Adhemar de Queiroz. Um grupo de quinze caroneis

p~ocurou o Mal, de Queiroz e lhe disse: "Olhe, Marechal, e!

bmos sabendo que o Ministro De1fiJll Netto vai continuar no

cargo com o Gen. Geisel. Nos e~tal'llos assustados, todos os

co,roníHs naciona1i::tas. por isso, foram todos preteridos, no!

nhum foi a general. todos acabaram passando para: a Reserva

selll se'rem promovidos. ' Nõs estamos preocupados, queríamos que

o Sr. pe.rguntasse ao Gen. Geisel se ê verdade que o Ministro

Delfilll Netto vai continuar como Ministro do Planejamento." E

o Marechal I\dhelllar de Queiroz, muito 'intimo, muito Rlais ve

lho do que o Gen. Geisel perguntou-1h.e: "Geisel, ê verdade

que o Minbtro Delfim Netto vai continuar como Ministro do

Planejamento no seu governo?" E o Gen, GEisel deu a seguin N

te resposta: "Adhemar, para punir este Delfim Netto nem

AI .. S são suficientes. 11 Já: publiquei isso vã rias vezes.

vez em quando pUb1icol de novo pan chamar a atenção

dez

De

para

do Congresso Nadonal. Ela não pode ser uma frustração para

o povo brasileiro. ela não pode transformar os ladrões de 0E.

tel1l. de antes de ontem e de hoje nos herõis de amanhã. Por

isso esta Cqmissão precisa chamar as pessoas certas, COM i,!!

terrogatõrio duro para que respondn o que saibam realmente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana) 

Ainda eJ!ll torno de minérios, que interessam do ponto de vista

de recursos para o Pals, o jornalista Fernandes poderia nos

informar se tem conhecimento de que a Serra de Carajãs foi

simplesmente transportada para Pittsburg nos Estados Unidos,

e ate hoje não usaram nem um qliinto do mangan·ês. retirado?

O SR. DEPOENTE(Hêlio fernandes) - R~a1menteJ

esta e ullla das concessões que eles querem. Como e,u disse

no inlcio do meu depoimento, não interessa aos grup'0s inter.

nacionais a ~enegociação nem a mOI atoria unilateral.

O SR. DEPUTADO FERNANoo SANTANA - A minna per.

gunta e a seguinte: Carajâs jã foi praticamente t~ansportada

para OS Estados Unidos. A sua reserva era estimada, no in'1

cio da sua exploração, em 30 milhões da toneladas. Tenho i.!!,

fo~mações de que essa .reserva fá foi praticamente toda levo!

da para os Estados Unidos.

SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Não, ainda

não foi.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Ou estã qU!

se em fase de esgótamento? Que esse manganês importado estã

sendo colocado como reserva estrategica, que as aciarias dos

~stados Unidos não estão usando esse manganês? Segundo iE.

fo~mações, os Estados Unidos se transformaram no Ilaior dete!!.

tor de manganês do mundo. Se ele necessita de "X". importa

5 ou 10 "X.. , conservando o restante como reserva estratêgica.

De sorte que transferimos a Serra do Navio para os Estados

Unidos a. troco de nada, Segundo o "Jornal do Brasi1 1l
, entre

1953 e 1983 a diferença do preço da tonelada do manganês elt

portado foi apenas de. dois dólares.

O SR. DÊPOENTE (Hêlio Fernandes) - V. Exa.

se. re.fere ao manganês do Alll'apá'l

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Exatamente.

O SR, DEPOENTE lHel io Fernandes) - Não ê o de

Ca~ajâs?

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Não. Ref!

ro-me ao do Amapâ, da Serra do Navio.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Quando

falei sofire o Amapã, disse inclusive que o Sr. Azevedo Ant~

nes tinha feito, eM trinta anos, uma das maiores fortunas.não

do Brasil. mas do mundo. Ele ê citado entre as grandes for.

tunas do mundo. Disse tambêm aqui que o Governo brasileiro

~ecebe 4% de royalties do manganês do Amapá. mas sem saber

de qu~, porque ninguêm tem dados .sobre a tonelagem que ê e,!!!

barcada, que e recebida, a quem e endereçada, nada. Quem for

ao Amapá h.oje, verâ crateras enormes. Agora I!fuerem transfo!

JIlar o Amapá em Estado: Já devii!m tê-lo feito. há trinta anos

quando deram a concessão do manganês.

(APARTÚNTE NÃO IDENTIFICADO) - Não foi tran.!.

formado em Estado porque a ICOME não deixou.

O SR. DEPOENTE (Hêlio Fernandes) - Exatamen

te. Agora aque1 as reservas jã devem estar no fim.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Queria di

zer ainda que a Bahia, que tinha a19umas reservas de mang!

nês, hoje jã est:ao esgotadas. E 'hoje há uma industrial

SIBRA, que estã importando manganês do Gabão. As nossas r!,

servas, fo~a a de Carajâs. principal era a de Minas Gerais.

que tambem foi esgotada a troco de nada, a de Serra do Navio,

que foi dada B empresa do Sr. Antunes. ficamos com uma rese,!:

va em Mato Grosso, em Urucum, de duzentos mi 1hões de tone1~

das de manganês. mas de baixo teor e com grande quantidade re

dnzas, que para chegarem aOS centros de produção das aciar1.

as do Pal:s têm de percorrer dez.esseis mil qUilômetros, por

que não podem ser levadas de caminhão para São Paulo; têm

de descer pelo Rio da Prata, passar perto de Buenos Aires e

subir pa~a São Paulo e Minas. Veja que a estratégia brasi1e1.

ra foi levada a depender de um -manganês de baixa qualidade

que, para chegar às nossas aciarias, precisa percorrer dezeE.

sei.s mi.1 quilômetros. Eu' m.e dou por satisfeito. Agora me

foi feita uma pergunta que ~ãp sei de onde, partiu que,

despeito de jã ter encerrado, vou formular: V. Sa. tem dados

a respe·ito do ouro que ê exportado do Brasil oficialmente,

ou mediante contrabando'?

O SR. DEPOE~TE (Helio Fernandes) - Desde D.

João VI o Brasi 1 fornece ouro aO mundo. Já fiz viiri as denü!!.

cias sobre isso. Na Amazônia e no Amazonas existem mais de

cel! campos de pous~. "E~ quilômetros asfaltados em plena fl~

resta sobem e desceJl aviões carregados de ouro. Este e um

Pãis imenso. as autoridades brasileiras ainda estão presas

a UIIl conceito de cinqDenta anos atrá's, Até o próprio Go1b~

ry, que tem um livro sobre geopol1tica que, parece. nem ele

leu. ainda estã preso ao conceito de que a independência n!,

cional depende das fronteiras. Ora, a independência dos paI

ses nio ê geogrâfica,lIIi1s econômico-financeira. Um pais que

não tem inde~endência econômico-financeira nâo tem indepenc®

cia para coisa alguma. Há cinquenta anos' se aprendia isto

nas escolas: o pa'is se limHa, ao norte, por tal paí's; ao sul

portal pais; a leste. por tal pais; a oeste. por tal paTs.H~

je. isto jã não tem importância alguma, porque. sem descer

aqui. atravês de m'isseis. eles radiografam todo o solo e sub

5010 brasileiros. Antigamente: o Mr. Link tinha que vir aqui

pedir licença e dizia que não havia petro1eo. Mas hoje. de

qualquer maneira, apesar de dizerem que não temos petrõ1eo. o

Brasi 1 tem 27% do petrõ1 eo que consome, enquanto a França, a

Itália. a. Suiça e a Alemanha federal não tem sequer uma gota,

O SR. DEPUTADO FERNANOO SANTANA - E o Japão.

O SR. DEPOENTE (HeHo Fernandes) - O Japâo sã

tem japonês; não tetn nenhum minério. nenhuma riqueza. A uni

u, coisa que aquele pals possui são cento e trinta milhões de

japoneses, população igual a do Brasil. Sõ que o Japão r jã

caminha para ser a segunda potencia do mundo. enquanto est!

mos caminhando para se.r ullla potência IIdelfínica ll
•

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - A última <0-

1õnia do mundo.

o SR. DEPOENTE t!-le1i.o Fernandes} - Mas não .vai

ser assim. Creio que iremos reagir.

O SR. DEPUTADO FERNANDO S.ANTANA - Espero que

não. Agrad~çO muito ao jornalista Hélio Fernandes a sua ate!!.

ção. pedindo-1he desculpas por ter de me retirar. Mas nos ar.

tigos que serio tleixados poderemos verificar esses casos.

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Vou deixar

tudo com o Presidente da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Antes de conceder a palavra ao Deputado Flãvio Bierrenbach,

queria lembrar ao depo·ente e â Comissão.a abrangência da i!!.

vestigaçao. quando a CPI jii Ouviu o depoimento do Embaixa ..

dor Oswaldo Meira Penna, do economista Lúciano Coutinho,do

Elllbaixador Jose Botafogo Gonçalves, .do Ce1. Raimundo Sa.raiva

Martins, do Prof. Dércio Garcia Munhoz. do Cel. Dickson Grae1

do Sr. Paulo Davidoff, do Sr. Paulo Nogueira Batista'Junior,

do Sr. Carlos Geraldo Langoni, do Sr. Celso Furtado. do Sr.

Carlos Lessa. do Sr. Hêlio Fernandes e, amanhã, ouvirã o Sr.

Josê Carlos Madeira Serrano. Jã temos convocados o Sr. Oi~

VOI' Setubal, o Sr. Di1son funaro, o Sr. Benedito Moreil'a. o

Sr. Rubens Barbosa, o Sr. Joe1mir Betting, o Sr. Inâcio Ral!

ge1. o Sr. Ricardo .Bueno. o Sr. Llluro Campos, E, como fut.!:!.

ros convocados. temos a Sra. Maria da Conceição Tavares,

Sr. Antônio Carlos lengruber, o Sr. Mãrio Henrique Simonsen,

o Sr. Mario Gomes. o Sr. Otávio Gouvêa de Bulhões, o Sr. R~

berto Campos, o Sr: An:õnio Ermirio de Moraes, o Sr. Jorge

Gerdau. o Sr. Abtlio 'dos'Sa[ltos Diniz, o Sr. Hélio Rabe10. o

Sr~ Carlos Eduardo de Freitas, o Sr. Fernão Bracher. o Sr.

Paulo Lyra, o Sr. Edu~rdo Carvalho. o Sr. Josê F1âvio Pecora.

o Sr. Carlos Viacava, o Sr, SÉirgio Freitas, o Sr. Paulo P.Q.

ça. o Sr. Gilberto Carvalho, o Gen. Andrada Serpa, o Senador

Te.ot?nio Vilela, o Sr. Alexandre Kafka. o Gen. S'flvio Frotta,

o Sr. Carlos Richbieter, o Sr. Ministro Saraiva Guerreira'. o

Sr. Ministro César Cals. a Sra. Ma~isa TupinambS' de Oliveira,

o Gen, Euler B;:ntes Monteiro, o Sr: Andrade Pinto, o Sr. Vi'"

lar de Queiroz, o Sr. Fernando Fontoura, o Gen. Adyr Fiuza de

Cast~o, o Embaixador Guy Vasconcelos, .() Gen. Sebastião de Ca.§.

tro, o Sr. Assis Paim Cunha. o Sr. Armando i'tlvaro Leal, o Gen.

Danilo Venturini, o Gen. Golliery do Couto e Silva e o Sr. M,[

rio Garnero. Evidentemente, no curso da investigaçã'o,outros

depoentes serão convocados.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGA~A. - Sr. Pr.e~i_1e~~e,

peço a palavra pela o!'dem. Eu gostat:',1a de saber se o nome

do Gen. Lêo Etchegoyen consta dessa lista. Ao que me consta

a sUa convocação também teria sido aprovada por esta Comissoo.
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.nas suas mãos, e ele dividiu o.Brasi1 em Pais administrAtivo

e Pals de Segurança r:lcional. A Segurança Nacional ficou

com o Mini.stro Orlando Geisel, que criou os DOI-CODI, criou

a repressio. criou a operação OBAH em são Paulo, criou todo

o sistell1a repressivo, aquele siste.a de terrorismo que durou

de 1969 a 1975, quando se excederam em São Paulo e Matara".

então, o jornalista VladiMir Herzog e o operário Manoel Fiel

filho. Obrigaram o Gen .. Geisel a posar de democrata, que

não era o que ele queria, .as era o seu temperaMento. Na

verdade, não era a convicção, mas era o te.peraMento. Ele foi

a são Paulo e adMitiu toda aquela hist6ria que V. Exa. conn,!.

ce. Então, responden~o-lhe rapidamente. tudo começa realme!!.

te elll 64. Não ê que antes de 64 o Pal's fosse uma maravilha,

UII milr de rosas. Hio!.. nada disso, evidente.ente. Hâ lIluitas

pessoas que já' fizeram autocrl'tica sobre o seu comportaMento

de 1961 a 64. O documento do Luiz Carlos Prestes fazendo

autocr'itica 'é llagístra1, realmente. de autocrítica perfeita,

na qual ele diz que os COMunistas ~empre coraeteraIR o erro de

pensar que estão no poder quando se estão aproxil1ando da tri

lha do poder. Quando eles estio..se aproxiaando do poder

t'ensalll que jâ estão no poder. E e sabido que UM 1I0vimento

.a1 conduzid9 de esquerda leva a uaa ditadurill de direita. ao!

sill com,:, UI! 1l0villento mi.l conduzido de direita pode levar a

-uma ditadura de esquerda. Por isso hoUve a abertura nos

nossos teMpOs~ a barril. a panela d~ pres-sio ji estava fica!!.

do muito perigosa. Entio, houve: a obriga-çio de fazer a ab:er

tura, porque. senão, .iria acontecer COIRO em outros paTses de

ditadura corrupta e prolongada. Toda ditadun baseia-se ell

-dois pont·os: a corrupção ou a violência. Quem não qUl!r. ser

corrOMpido ê violentado, quem ;io quer ser violentado e cor.

rompido. Hão há' outra opçio para a ditadura~ seja ela de,

esquera ou de direita. As duas ditaduras. os dois extremos

se encontrilm. Então, embora a História brasileira não co;.!.

ce em 64 .. e evidente. todo esse prob1e'IIIa que e'stamos vivendo

hoje COMeça elll 64. Entâo, a repressão cresceu, a inflação

que era de 100% em 1964 hoje e de 180%. Ma.s quem pode gara.!!,.

ti,: que E mesmo de 180% ou ê mais com todos esses expurgos?

A, situação do Pals. hoje. ê muito lIlais grave do que eM 1964.

vender por qualquer preço; os profissionais liberais sempre

trabalhavam por qualquer preço. O importante era sobreviver.

Tinha-se a i.pressão de que aquilo nio poderia durar MuitO

tempo. Hão era possTvel perdurar ,aquela situação. Mas dE.

rou. Veio66. este País ê realmente sui generis. então cri,!

~os Utll modeío inteiramente surpreendente, que ê ul'la ditadura

fixa, com UIIl ditador rotativo. quer dizer, a ditadura podia
tudo. menos reeleger o ditador. Entio,em 1967, o Mal. Cas-

tello Branco, que tinha ficado sõ 3 anos, não pôde ficar Mais,

;jã tinha. sido prorrogado o seu mandato por 1 ano, com o Co!!.

gresso inti.idado, acuado. com a votaç~o e.patada. O Congre,!

so ficou Mais de ulla hora e meia parado, esperando. ate que

chegou o Depuhdo Luiz BronzeadO, da Para'iba. que, dize., jã

havia. votado, votou novamente e desempatou a votaçio, pror

,:ogando o Mandato do Mal. Castell0 Branco. ate 15 de Março

de 67, quaJ'do entrou ell vigor a Constituição, empurra.da por

ele pela goela do Congresso, que nio tinha condições de r~

sistir, evide.nte.ente. Mio ê ullla Constituição promu1gada,e!.

bo,:a tenha sido votada pelo Congresso. Na verdade, ê u.1.

Constituição violenta, co110 a 'constituição de 37 e COfRO d!

pois farh a Juntill. Militar, elll 69. E. 1967, assumiu Costa

e Silva e a situação ficou pior atnda, piorou, piorou, piorou.

Veio o Ministro De1filll Netto, veio o Ministro Andreazza,

sttuação foi pt~rando•. mais a\ndai morreu em 69 o Gen. Costa

e Silva, os gen,erah todos se devor:aram, todos queria. ser

o substituto de S. Exa.:. colocara. u.a Junta Militar, que

ficou 3.0 diu e não conseguiu resolver o problema, ate que

no dia 27 de outubro de 1969 escolberaKl o ünico general que

não queria ser Presidente real.ente - diga-se isso a beM da

verdade, ell no.e de UM general que ocupou a Presidência da

~epGb1ica e que nesses an05 todos, sell1 fazer nenhum favor _ a

ele, foi o Mais obscuro e o mais obscurantista de todos os

governos brasileiros n~ Histôril da República, que foi o GeR'.

Garrl$tazu Medici. Ele era o 1inico que não queria o poder,

depois: gostou tI.bem. Mas não queria o poder, porque era t,!?
tall'llente inCOMpetente, e ele sabia disso. O sonho dele era

ser Presidente da CBD naquela época, Confederação de Futebol.

Este era o seu sonho. nunca pensou em ser Presidente da Rep,ª"

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Nio, ele :.ão consta da relação. V. Exa. sabe em que sessão,

quando da minha ausência, foi aprovada essa convocação?

O SR. DEPUTADO FL~YIO BIERRENBACH - Foi no

dia elll que prestou depoiment~ o Cel. Dld:.son Grael.

O SR. DEPUTADO JOSr FO~AÇA ~ Porque .1. foi

citado no depoimento do Cel. Diclson Grael.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ..

A Secretârfa nos informa que não foi procedida i votação do

reque~imehto. Mas, atendendo a V. Exa •• submeto-o ã consid,!.

,:,ação da COl'rlissão. Hão tendo nada a agafr qualquer dos pr,!

sentes, a convocaç'ao 'estã deferida. TeM' a palavra o Sr.Dep..!!

tido Flívio Bierrenbach.

O SR. DEPUTADO FL~YIO BIERREHBACH - Sr. Pro.!

dente, Sr. Jornalista Hélio Fernandes, habituei-Me, desde m!

nino, a consideri-10 nio apenas C0ll10 jornalista, Mas ta.be.

co.o u.a instituiçio do jornalispo b·rasileiro. Hoje, quando

tenho a prilaeira oportunidade de ouvi-lo. quero confessar-.e

encantado COM o seu depoiMl!!nto. que fa~ juz li sua fama de

cor:agem clvica. de coragem llora1. co. ullla enorme soma de i..!!.

forRlacões. Creio que tudo aquilo que Y. Sa~ disse poderia
ser condenudo e. um livro que se poderia chamar "História da

Corrupção no Brasil ConteMporãne:o." V. Sa. nos deu hoje vi

rias. lições e uma orientação para o desenvolvimento dos tr!

ba1hos desta CPI, puxando, assim, o fio de vãrias meadas

Mostrando, com muita clar-eza, algo que se constitufa numa

preocupação geral da COJllissão,.que ê o probleMa das.provas,

dos documentos .. E e,,;dente que, se depentiesse de provas, de

documentos. ate Hitler teria sido absolvido no Tribunal de

Hurell1berg. Telllos aqui hoje UM conjunto imenso de indicios

que, realmente, se não ê suficiente para que se condene !.

prio~i, os culpados - porque o nosso senso jUrídico abomina

condenações onde .. pessoa não tem o. direito de defesa -

suficiente para mostrar l todo o Pals os responsâveis pelo

que ocorreu nesse desventurado Brasil. O seu depoiRlento

de tal maneira, auto-ex'plicativo, que, na realidade. teria p~

cas perguntas a fazer. , Eu me limitaria a formular duas 1.!!,.

daglções mais para saJl;er a sua opinião pessoal a respeito de

determinados fatos. Creio que de tudo o que ocorreu de gr!

ve neste Pais. nos. u1tillos anos, nada foi tão grave quanto

a deterioração da nossa consciência cr'itica. V. Sa. disse

hoje, vãrias vezes. que diria coisas que deixaria os Dep,!!

tidos estarrecidos. E verificou que não ficamos estarrecidos.

POr: quê? Porque jã nos habituamos a tudo isso. A consciê!i.

cia crl'Uca do brasileiro está' deteriorada a tal ponto que

essa deterioração contamina a todos nôs. Porque sabemos que

o escândalo de hoje e .aior do que o de ontem. mas que am2.

nhi vamos ter .um escândalo maior do que o de hoje. Quer di

zer, isso teM acontecido no Brasil conte~porâneo nUM volullle
crescente a tal ponto que i! corrupção no Br~~;i 1, que há ai

guns anos, não faz muito tempo, era chamada de mar de lama,

pode chamar-se de oceano de dejetos. E isto que, 1amentavel

.ente, temos visto, ê ai que se operou realMente a grande

anestesia no espírito dos brasi-1eiros. Eu lhe faria duas

perguntas. Gostaria de precedê-las de uma raj-ldlssima expe

sição a respeito do .eu ponto de. vista pessoal. O golpe mi

1itar de 1964, segundo alegaram aqueles que o fizeram. foi

dado para que se ac~basse COM l! $ubversio, com a corrupçao e

co. a infh9ão. Quero lhe perguntar: como começou tudo 11

501 Qual foi a gênese de tudo isso? Tenho para Mim que

gr:ilnde responsável, o primeiro, o Illaior deles, foi o Mal.Ca!

tello Branco. que tem sido muito po1pado pela História con~

por~nea. Vejo IIluitas .pessoas dizerem: "Ah, se o Ma1.Caste10

B':lnco est1vess* vivo. as cof!,!\'ls não estarialll -assil1.· Acho

que hi "Uma certa benev,olência histõrica, de pequena perspec

ti.va, elll ~ehçio 'a essa figura que, na lIinha hu.i1de opinião

e l figu~a tllais negre9~do ~a Histõria do Brasil .. porque ele

foi que. iniciou tudo hso. foi ele quem rasgou a Constftui

çi'o; foi ele queJ; fechou o Cong~esso; foi ele quem cassou os

Jlandatosi foi ele quem, 3D dias depois do golpe, fez um aco!.

do, de investimentos com o go,erno dos Estados Unidos, onde o

B~JSil a.b~ia mão da sua sobe~ania, da soberania do seu Poder

4udiciSTio. Aquilo que hoje. se rep,ete. em relaçio aos aco!.

dos COII o FHI, ê coisa velha, de 20 anos, o Brasil ji abriu

.to di competência de julgar lit1'gios de interesse em relação

~o Governo brasileiro e às empresas privadas norte"aMericanas

quando leterlllinou que nesses litígios, neSlU lides, o foro

competente seria o dos Estados Unidos da Amêrica do Norte.

Acho que o Mal. Castello Branco, com o seu conselheiro habi

tual. Gen. Vernon Wa1ters. realmente fOl o prl~eiro respo.!!,.

sãve1 por tudo o que aconteceu neste País. A primeira per.

gunta que lhe faço ê a seguinte: como começou tudo isso?

a SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - O que

V. Exa. disse ê rigorosamente o meu pensamento. Depois de

combater durante três anos. violentamente. o Governo do Mal.

Castel10 :ranco e do Sr. Roberto Caapos- porque o Sr. Vernon

Walters organizou o golpe e depois foi ellbora - escrevi no

dia da morte do Mal. Humberto Castello Branco URl artigo que

quebrava um tabu no Brasil - ~alvez eo alguns lugares - de

Rio se escrt!ver contra mortos ••• Escrevi Ulll artigo no dia elll

que o seu corpo estava 'sendo velado no Clube Militar, no Rió

de Janeiro. Escrevi o ü1t.;mo artigo porque considerava que

era c2 Minha obrigação. E por causa desse artigo fui confin.!.

do e. fernando Noronha. onde passei 30 dias', Mas não Me. ar.

rependo de jei to nenhUM.. b.$ .es.as drcunstinciu escrev~

r:ia o !ResMa a~tigo~ que- nio considero, inclusive, o artigo

Ma1:s violento que ji escrevi ne. contra o Mal. HUflberto Ca!

tello Branco. O artigo mais violento. que escrevi foi no

dia seguinte da lIIinha cassação. Realmente. esse foi u. arti

go que considero até um bOIll artigo,' e violento. reall1ente.fui

cassado - V. Exa. ê muito moço e nio se lembra - e eu

era candidato a Deputado. Federal pelo Estado da Guanabara.p!

lo MDB, do qua1 fui fundador, na ele.ição do dia 15 de nove!

bro de 1966. E no dia 12 de noveMliro, tres dias antes da

eleição, como todos 0$ institutos de especializados em op.!

ntao publit:a e as ve1ftas raposas do entao Estado da Guanab,!

~., hoje Estado do Rio de Jani!iro. capital, dava.-llle a maior

votação do Estado da Guanabara, o Mal. Castel10 Branco me

Cassou no dia 1,2 de nove.bro, três dias antes da eleição. Ta~

to que costumo dizer que exist:1II todos os tipos de c~ssação,

tnc1usive a minha. que ê uma cillssação pelo IBOPE - fui ca!

sado pelo IBOPE. Se o Governo achasse que eu ia ser derrot,!

do, deixaria que fosse derrotado pelo povo. porque. era muito

, Pio~, e eu ai não teria defesa. Méls tudo o que V. Exa. diz

subscrevo integralmente, jã escrevi durante 3 anos. Acho que

todo o processo de decomposiçio da vida pUblica brasi1eira,da

Vida po1ftica. da vida econômica. da vida financeira, da vi

da militar, da vida adlllinistrativa e. conseqtlente.ente. da

Yida social, su~ge com o Mal. HUMberto de Alencar Castel10

Branco. que, como V. Exa. disse muito bem.é: preservado c0l!l0

se fosse uma grande figura. Ele, inclusive, começou traindo

todos os camaradas. Havia um pacto entre eles de nenhum g~

nera1 ser Presidente da·.Rep6blica e ele foi procurar o ex

Presidente Jusceli·n~ 'Kubitscheck, na casa d~ Deputado Joaquim

Ramos e fez um acordo com o Pres i dente Jus cel i no Kub i ts chek.

Na verdade, ele enganou os call1aradas generais. enganou fi JU!

celino, porque ele foi escolhido pelo Congresso - o Jusce1i

no recamendou, fIZ Ullfa reuntão - e ete foi escolhido então

P~esidente da RepIiblica, entre aspas, em 9 de abril de 19~4,

no dia eM que publicou o ato sem nGmero,que só passou a ser

o Ato n9 1, quando em 1965 fizeralll o Ato nQ 2, acabando com

Os partidos. Então, aquele qUI! nio tinha nümero, passou

ser: o nQ 1, evidenteMente. EI1 julho, ele t'ralill o prãprio

Jusce.lino, cassa"a o seu mandato. tendo de ir para fora do

Pals. Y. -Exa. realmente deu .uma dt-Ilumstra.ção de conhecime.!!,

to·da situaçio, acerta-ndo. completamente ao dizer que tudo'

isso cOlleçou com o Governo do Ha1. Humberto Caste110 Branco,
que tinha horror ã adlllinistração. Foi a primeira vez na Hi,!

t6riaRepub1icana Brasileira qúe. um Governo presidencialista

teve um PriJleiro Ministro.J o Sr~ Roberto Campos~ Se,por ac~

so, o H1.1. Castell0 Brinco tivesse escolhido um PriRleiro "'!
nist~o voltado para o interesse nacional e estiveue inter':'!.

Sido na preserVillçio das rlqueZils nacionals, o Pais teria da

do pu'los de p~ogresso. Mas ele escolheu UtII hOlllell ligado às

Multinacionais, o S~. R05erto C4~pOS. Evidenteatente, aquele

processo em que vinha o País - e que V. Exa. falou .uito berro

.. de- deterioração, de ,inflação altl$Sillla, 'piorou. A rece.!.

são de 64 a 67,bateu o recorde. V. Exa. passava no Rio de

Janeiro. em,São Paulo e todas' as empresas estavam ellJ liq"id,!

ção. porque o industr'ial ou o cORlercfante, não estava int~

r:essado na relação custo-preço ou na ,:e1ação preço-custo, e,!

tava interessado em sblireviver. Ele queria vender po,: qual

quer preço; tinha de vender por qualquer preço; o co.e.rcio

tinha de vende~ por qualquer 'preço; o industrial tinha . de

bllca. Como todos estavam se devorando, o Governo acabou
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Mas terminaria dizendo a V. EXil. - e isso tem muito a ver

tallb'ém com a decisão d'a Mesa da Câmara hoje no caso Juruna 

repetindo o qu'e dfsse" o Gen. Serpa .. ninguem lIIais vai dar

golpe. militar neste País. Pode ser que estejam acendendo o

estopim de UMa gue·;,"rã-:c"ivil. E posslvel ate que estejam !

cendendo o estopiM de uma guerra civil. repito. coisa pior

que pode acontecer ao Pa'is. mas ninguem mais vai tomar o p,2,

der pel ilI. força neste País e vamos acabar conseg.ui ndo a el ei:':

çio direta pelo voto do povo com a Constituinte.

O SR. DEPUTADO FL~V10 BIERRENBACH - Sr. Pr!

stdente. Sr. Jornalista Helio Fernandes. uma ultima pergu!!.

ta: dizia-se antigamente que todos os caminhos levavam â R,2,

.a: H~je ji foi dito aqui que. se puxareM um fio de linha

da roupa de qualquer grande corrupto neste Pa'is. o Ministro
DelfiRl Netto fica nu. Gostaria de lhe perguntar - e V. Sa.

ac-abou de dizer - que foi o Mal. Castello Branco quem i na,!!. o,.

gurou' -15 praxe, ao arrepio da Constituição. de nomear um Pri

.meira-Ministro eM Pal's presidencialista - e sendo certo que

essa praxe continua. tanto assiln que o Primeiro-Ministro h,Q.

je não ê chamado de Primeiro-Ministro, mas, sim, de Supermi

nist'ro - o que mantêm este homem no poder?

O SR. DEPOENTE (Helio Fernandes) - Agora,no

final. V. EXil. me faz uma pergunta inacreditavelmente irre~

pondtvel. Diria com a maior sÍlllplicidade, cOJa a lRaior tra!!,

quilidade e com a Maior sinceridade, que não sei o que ma!!,

tem solto um homem que devia .estar preso há muito tempo. Não

sei CORlO ê que se mantem no poder, todo poderoso, um homem

que jã deveria ter sido del'llitido há muito tempo. Como eu

dtsse no inicio do meu depoim~nto. 90% dos crimes no mundo

todo não são apurados com pro~s documentais. Eles partem

de indicios. de circunstâncias de provas circunstanciais, e

vai-se puxando. pu>:tando, até q e se chega â confissão de um

ele menos forte. is" .j~es sentimental, ãs vezes mais frãgil.

nio tio seguro quanto o sujeito que está lã no alto. e se

chega ã conclusão. Evidentemente. que, se fôssemos pedir

provas para condenar todos os cul pidos, seri a UM absurdo co!!,

pleto. Para isso existeM as provas"'indiciais. as pro'vâs ci.!.

cunstanciais que os t~1bunais aceitam tranqUilamente. O "!
nistro Antônio Delfim Netto, o chefe da firma Antônio Delfill

Ne.tto S.A•• que ê uma ramificação da Mãfia dos Estados Unida;

no Brasil. p"articipa de todos os negocios escusos no Brasil

participa do empobrecimento naci~nal e: do enriqueci.ento das

.ultinacionais. Isto e o lIlais grave. Devemos cem bilhões d.e

dolares - tirando o,s cinqOenta bilhões de dõlares das usinas

nucleares .. por culpa dessa quadrilha que assaltou o POder.

que assal tou o País. Respondendo a V. Exa .• esta e a primei

ra vez que vou dizer isso hoje aqui: não sei que'" mantem

Ministro Del'fira- Netto. Não sei"'. realme.n.te-.. -_.! ,UII absurdo.

Os Illilitares estão contra o Ministro Delfim Netto, tanto os

..ilHares jovens, quanto os militares mais velhos; a classe

trabalhadora esti violentamente contra à·"t'I~nistro Delfim Netto;

a classe .édia baixa estã contra o Ministro DelfiM Netto; a

classe lJIedia media esta contra o Minist'ro Delfim Netto;

classe media alta está contra o Min~stro Delfim Netto; os ri

cos estão contra o Sr. Delfim Netto. po'rque 3 ou 4% da popu

laçio que concentra hoje toda a riqueza do Pais não pode nem

gastar esse dinhetro porque o Pals estã numa pré-convulsão s~

cial. Então. estio furiosos também co~ o Sr. DelfiM Netto.

Então, o Sr. Delfim ,Netto ê hoje o homem Illais odia.d.o do P.!

1'5. o hOlllem mais ·desprezado doi Pals, o honelll mais humilhado,
"do Pats. mas tenho"·a .impressão - e tenho de dizer isso can

o coraçio sangrando - que vai terminar o Gove~no junto com

o Ge~. João Figueiredo. o que não ê nada ,surpreendente. lias

e lamentável.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Muito 0-

brigodo.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Sr. Relator, Deputado Jacques D'Ornellas.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas) ..

Sr. Presidente, Sr. Jornalista HêliQ Fernandes, esta CPl,

Ü que pese termo; tido apenas 1% de t~c.e~so na inquirição 'di
SR. Langoni, foi perlllanenteme-nte obstaculizada, porque a sua

o~igeRI foi de requeri mento fi rl'ftado em" 1l!'I:t'lJ9 ...no i nici o desta'

sessão legislativa. O PDS bloqueou .. a sis'temat'icalRente. colE,.

eou out"ra CPI no lugar desta e, inclusive, na sua instituí

ção, quando foram designados os Ktembros do PDS para a CPI.

o PDS' procurou, por um artificio de pressão espúria. inclus.!
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Ve. deter a Presidência desta CPI. E as Oposições, pela sua

conseqüência, pela sua comElatividade e patriotismo, consegu':'

~am desmontar o sistema de pressão que o PDS armou, procuraE.

do ter a Presidência da CPI. E evidente que o roubo no no~

50 Pais e muito grande. os ladrões são demais. o numero do!:.

les e incomensur'ãvel. Mas isso vai ser derrotado, evidente

mente, não com urna CPI. tambêm com esta CPI, mas, acima de

tudo, vai ser derrotad'o com. a mobilização popular, com todas

as camadas da população brasil~ira. Al. sim, esse sistema

de ladrões e de corruptos que i~felicitalll o nosso País sera
\

der~otado definitivamente. Outra questão é sobre uma cita-

çio que o jornalis~a '"fe·z aqui. eu gostaria apenas de resolver

UIIl problema de curiosidade. Em fins de 63. ness'a. epoca mais

ou K!enos. eu estava fazendo UMa ca":lpanha, era Sargento da a-

tiva. para o Clube dos Sargentos ·do Ex~rcito. onde eu era

candidato a Tesoureiro, e fui preso na Paralba, no 159 Reg!

Mento de Infantaria, pelo Cel. Ednardo D'Xvila Melo, que foi

Justamente o responsãvel pelos ass·assinatos citados aqui, de

Hanoel Fiel Filho e de Vladimir Herzog. Voltando da Para!

ba, fiquei preso taMbém no PIC. na PE, ao lado do jornalista

Helio Fernandes. Naquela oportunidade. éramos presos porque
queríamos a reforma de base, queríamos ~~ processo mais dem~

cratico. queialllos. inclusive". a exoneração dos generais gol

pistas - o Gen. Costa Branco era um deles. ele e o Gen.Kruel

estavam no comando do Quarto Exercito. Questionamos esta

questão e falamos com o Juscelino, falamos com as autorid!

des, falamos com 9 Chefe da Casa Militar de Jango, da Casa

Civil e tal. As denuncias que fazíamos do Golpe em marcha

sempre nos levavam ã punição. !ramos transferidos, presos,eE.

fim, tudo isso. Parece que as razões,parece, eram diferen~5

Estavamos lutando por reformas de mais deMocracia, por mais

participação popular. evidentemente, no processo de luta do

povo que vinha ao longo do tempo. ~ jornalista Helio Fe.r.

nandes estava preso. parece-me, por criticas ao Governo do

Jango. Gostaria de saber qual a razão daquela prisão. Estãv!

1Il0S em salas separadas., O"jornalista. como tinha prisão ate,
privilegiada, estava no Estado Maior e eu, como sargento, e!.

tava no ·cafofo". Enfim. gostaria de saber qual foi a ro!

zão daquela prisão em 63. Apenas para satisfazer uma curio

sidade. t:: só, Sr. ··Pr"ês·id.ente.

O SR. DEPOENTE (Hélio Fernandes) - Gostaria.

de explicar a V. Exa. que eu não estava preso no Estado Maior.

O que acontece ~ que eu tinha direito a prisão especial. Eu

estava numa cela igual ã de V. Exa. : V. Exa. se lembra: na

entrada tinha um cartaz grande. um poster. COIII um dedo ap0E.

tando. PIC"Pelotaõ de Investigações Criminais. Eles pegaram

UMa cela de três por tres, pegaram UrA papel e cal caraAt na po!.

ta It prisão e'speciaP. Mas eu não ,estava ,·~m prisão de Estado

Maior. estava na mesma prisão e. qu.e V. Exa.estava, sã que

eu tinha direito li prisão especial, embora a lei defina o que

i prisio especial. sem grade. tem de ter janela. tantos m~

tros e tudo JlUl.is. RIas eu estava ell uma prisão de três por

t~ês. Ai o Viana Moog disse um dia quando fui prestar depo!

lIento: "Desculpe, mas não temo'! prisão especial, por isso o

Senhor estã preso nesta cela." Agora a explicação d~ por

que fui preso em 63. Expliquei aqui no in'icio que uma das

lRinhas 137 prisões ilegais, todas ilegais - nunca fui pre

so legalmente - que essa de 63 foi porque publiquei uma

carta do Ministro Jair Dantas RHeiro. então Ministro do Exe!,

cito, espinafrando o Governador do Estado da Guanabara que

era o Governador Carlos Lacer.da e. el e OIandou esta carta so

pa,:a onze generais, nos quais ele tinha total confiança.

um desses generais. nos- quais ele confiava totalmente. deu

me a carta e publiquei, como publico, e ate publiquei, o que

acredito fez o Ministro Jair Dantas RiEleiro ficar mais furi~

so,por que escrevi embaixo assim: "Todos os documentos rese!.

vados que chegam a.?, ~b.inete do Ministro fico sabendo vin~

te e quatro horas depois." ! evidente que era uma forma de

provocação. ,:ealmente, ele mandou me prender. fiquei quatro

dias incomunicãvel, fui julgado pelo SupreMO Tribunal fede"

~al. enquadrado na Lei de Segurança Hacion"a1. pediram quin

ze anos de prisão para mim e quase pego os quinze anos. por

que· o julgamento ficou quatro a quatro.depois ganhei de ci!!,

. co a quatro com o voto" de desempate do M1 ni s tro Ri bei ro da

; Costa•• Est~. A razio da rAinha prisão em .63. Mas devo diz;i

",a Y. EXI... Y. Exa. não pergu-ntou, Iftas vou dizer .. que etf

~~taYa fazendo ullIa oposição violent'lssima. Aliãs,selllpre fiz
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oposição. Acho que jornalista e oposição, o resto ê super

mercado. Jornalista e de oposição. Pode ser ate que eu e~

tefa errado .. não tem importância - mas tem que estar na

Oposição. Não estando na Oposição. alguma coisa e:::;tã errada;

ou estã num emprego publico ou estã recebendo de alguem.Jo.!.

nalismo e oposição; e quanto ;ais violenta melhor.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques DI Ornell as) -

Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE (r"eputado Alencar Furtado) 

Sr. Depoente, V. Sil. prestou inestimãvel serviço aos nossos

trabal hos j forneceu-nos uma gilma de documentos importantes,

honrou.. nos com um depoimento que ê "do séu estilo, corajoso e'

honesto. A Presidência dos trabalhos agradece a V. Sa. No

entanto, em razão da atividade que V. Sa. exerce no meio jo.!.

nalístico, da ;gaTlla de informações que alimenta a sua vida .de

jornalista, pelp relacionamento que, ~o longo de todas as l.!!,

tas, tem mantido com 'as 'áreas civil e militar, essa Preside!!,

cia pediria a V. Sa. que a subsidiasse permanentemente nos

seus traba1lios, no' cúrso dessa 'investigação, exatamente po.!.

que, temos a certeza, sempre atul izado que ê com os aconteci

mentos que digam respeito ã coisa pública brasileira. poderã

enriquec~r-nos com sua colaboração. Tem a palavra. pela o!,

demo o Deputado Jose Co1agrossi.

O SR. DEPUTADO JOsE COLAGRDSSI - Queria f,!

zer UIU pergunta ao jornal ista.

O SR. PRES1DENTE (Deputado Alencar Furtado) ..

A Presidência deferira seu pedido. Apenas queria esclarecer

a V. Exa. que os deputados se inscrevem sempre, para que não

sejamos surpreendidos 'como fui.

D SR. DEPUTAOD JOSE COLAGRDSSI - V•. Ex.. me

perdoe, mas achei que ia terminar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alenc~r Furtado) ..

Tem V. Exa. a palavra. antes d: terminar:.

O SR. DEPUTADO JOSE CDLAGROSSI - Antes de

terminar essa interpelação ao jornalista Hélio Fernandes,go!.

ta,:ia de fazer"lhe uma pergunta sobre uma certa previsão de

futuro, uma vez que, ao invés do Deputado Flãvio Bierrenbat..h

acompanho o jornalista. sou seu amigo pessoal h'ã trinta ~nos.

acoMpanh.amo-nos em muitas lutas, no Rio de Janeiro. Sei que

por sua-experiênCia, pelo que tem feito na vida pública br!

sileira, teria. talvez condiçõeS' de dizer, no impasse em que

es.ta Casa se encontra .. não illlpasse quanto ã solução. qua!!,

to ao ,que eia farã - mas hoje o que se percebe ê que t2,

dos os problemas de responsaóilidade do Executivo, tenta

Executivo jog~r em cii.a do Legislativo. Fazem.. se previsões.
I

funestas, de .grandes catãstrofes que ocorrerão no Brasil. c!.

so este Congresso ~ãõ-a'ssulRa a responsab{lidade de punir

população pobre deste Pais, aprovando um decreto e se respo!!,

nb'il izando por erros que o Congresso não cometeu, uma vez

que nunca foi ouvido sobre po1'itica econômica. que e de tE,.

tàl responsabilidade da Revol~ção. No entanto. quando se ma.!!.'

da um decr.eto ,i~possivel de ser aprovado por esta Casa. o,!!.

ve-se dos ministro~ que catastrofés ocorrerã~~~y.!.!!tL_..

ter'â suas mercadori as presas nos-l'-ortos ;-tentando, de mane!

r:a incrível: pressionar o Congres·so. que ji respondeu uJIla

vez soberanemente. recusando UJO decreto e que recusarã outro.
certamente. Meu velho amigo Hélio Fernandes, minha pergunta

.~ a seguinte: qual e a sua previsão a respeito de que cert,!

lIente a Câmara recusa rã o 2.045. O que V. SA. acha que oco!.

rerã com a econOMia brasileira nestp ", .. n1
O SR. DEPOENTE (Hêlio Fernandes).:. Deputado

Josi . Colagrossi. Illeu amigo hã"lIIais de trinta anos, nunca ti

ve a 'menor duvida de que o Congresso rejeitara tranqÜilamen

te o Decreto-lei 2045. Sobre isso não tenho a menor duvida.

Disse tambem aqui. antes de conhec~r a dec.isão da Mesa da CE.

mara, que elij. resolveria o problema do.Depu·tado Mârio' Juruna

sem mandar o projeto para o Plenário, que era o que o Pa1ãcio

do Planalto queria. porque desejava' que o caso se prolonga!

se por dois. três ou quatro meses. até criar: uma situação i!!,

contornãvel. Eu disse que a . Mesa resolveria e não acontec!,

ria coisa algullla. O De~reto-lei" 2045 seri recusado" pelo Co!!.

gresso e não acontecerã coisa algullla. Ninguém mais tem fo.!.

ça neste Pais para ir, c:-o'ntra o povo. Mesmo que tivesse. se

. o Congresso fosse fechado por te~ recusado o Decreto-lei 2045

ainda assim deveria enfrentar: as circunstâncias e ser fech!,

tio CODl honra. antes de ficar aberto com desonra. ~ ditadura

"lli~asi1eira escolheu u. caminho diferente do de todas as o,!!.
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Esti encerrada a sessão.

(lei tura e aJ'.rovaçio da Ata, da Sessio Ante -

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado)-

. , .
multilaterais. O crl[!seime-nto da importância dos r.lercados fi

nanceiros il)ternacionais no financiamento externo dos paí

ses em desehvo1vtmento proporcionou maior disponibi1idade~

recursos em bases mais dinâmicas, a;umentando. de outro la-

do, a participaç~o" relativa de emprestimos a taxas de ju-

ros flutuantes na drvida 'daqueles pafses. deixando-os sob

est~ último aspecto - mais expostos ~os risco~ de flutuação

no mercado internaci anal. Aqui eu abri ria um parênteses .51".

Presidente, para esclarecer um pouco melhor esse c~nceito.

Quer dizer, os mercados financei ros internacionais passam, a,·

desenvolver mais dinãmieamente nesse perfodo, e com isso in

traduzem o sistema de taxas f1utuan·tes de juros - e teMOS

o LIBDR no mercado europeu - e !lIeS~O nos Estados Unidos - e

o Prime Rate nos. Estado!; Unidos, que é a taxa dos clientes

·preferenciais americano$. Isso, eVidentemente, dinamizou o

processo de captação de recursos por esses bancos. Ou seja.

nU1ll3 época em que fa.tores, como a inflação mundia} crescen

te, vinhafl impedinélo que taxas fixas pudessem ter a reJRune-

toarão adequada. esses mercados se desenvolVeram ã base de

taxas flutuantes; seja para depósito de um mês, seja para

depósito de três. meses, seja para depósi to de seis meses .E,!l

·tão, a liquidez foi-se orientando p.a~a esse tipo de merca

do: e eles passaram a ter essa prepoderante importância na

recic1agém desses recursos e no fornecimento desses empris

timos aos países deles carentes, mormente os palses em de

senvolvimento. t de se notar, entretanto, que tal mudança,

de estrutura não representou uma opção desses países tornad.Q.

res, mas. sim, o uni"co acesso ã adic~onalidade de recursos

objetivada. Não ê que ,os países em desenvo.lvimento, os tOIll.!!.

'dores de recursos em larga escala no mer,ca.do internacional

ti vessem a faculdade de escolher entre o recllrso de agen

cias governalllentais a taxa fi xa ou o recurso do Banco Mun

dial ou do Banca Interamericano de Desenvolvimento fambélll a

taxa fixa e deixasse_ da: fazê-lo para tomar o recurso a ta

xa flutuante. Simplesment~ os recursos das agênci1\s govern!

IIcntais e dos organismos multilaterais pratiCi1111entl t'stagn!

ralll eM teTl'os relati vos, enquanto esse flercado ganhava c~r-,'

po e crescia a essas taxas flutuantes. Entio: ali o caminho

era realmente adotar essa po1ftica ?e captaç3'o. O c~escime.!!

to da dívida, na fase sob anãlise, veio acompanhado por uma

evolução favorável dos prazos é margens. os chamados ~

~. Acho que aq'u'i valeria explicar, porque- usaremos esse

t~rmo daqui para a frente. o seguinte: ,os bancos captam' no

mercado a uma taxa bãsica. ou seja, eles tomam um depósito

de seis meses e pirgam' integ'ralmente por esse depósito de

seis meses. sem que isso forneça qualquer remuneração ao

banco. A remunera~ão do banco pela c~ptaç~o desse depõsito

de seis meSes e pelo .repasse em emprestinlos de um, dois,

tres, quatro, cin'co ou seis anos p reS5 upõe. ~ um 1ado,

risc.o do banco de obter tantos depósitos de sêis meses quan.,

tos forem J'lec~ssãrios na vida do empréstimo. ·Então, esse é,

.um risco de liquidez que o banço co~re dentro d~ sistema. E,

ale 'ainda teRl um segundo risco •. que é o d~ aplicação que

'tem com aquele cliente, se vai receber oU nlo de volta

que do petrõleo~ dando ao' Pars margeJlI de 'manobra ;.' 'l'a ope

rar ftlll circunstâncias adversas. ~adas as limitaçi'" n menor

'f1exibÚidade das fontes oficiais de credito, o cres·chlento

da dfvida externa durante. o período de 1968/73 teve IAafor

concenir'ação junto aos bancos priya~os internacionais. COM

isso, a participação de emprestiMos e financialllentos· de or

ganismos internacionais - e, neste caso. esclareço que se

trata de organiz"ações como o Banco Mundial, Banco Interame

rJcano de Desenvolvimento e outros tipos de organizações, do

gênero - e de agências governamentais - e aqui estamos fa

lando de agências ,f{n'ancei r;s de 'fomento ã exportação do ti

po das existentes. do Eximbank americano, ~o EX1~mbank do j.!

po~es e de outras organizações simi1~res nos parses ind~s 

trializados - foi red.uzida, de cerca de 44% ·da dívida to-

~ tal, em 1968, para 23%, em 1973. De outro lado. os emprêsti

mos em moeda, partici,pantes em 29% do estoque total da d1vi

da em 1968, passaram a representar 64% ao final de' 1973. I~

so aqui ratifica a anãlise de que, nesse período. vimos ex,!.

tamente um crescimento do potencial do mercado financeiro

internacional, ou seja dinheiro d~ setor privado. dinheiro

de banc.:s privado:; e ur"a certa estagnação dos rc:c.ur:àOS pro
;

_venientes' de entidades oficiais de governo e' de entidades

nosentre 1968 e 1973, caracterizado por' elevada liquidez

qual se submeterão as argUi ções que a Comissio pretende fa-

zer.

o SR. DEPOENTE(Jasé Carlos Madeira Serrano)

Muito obrigado, Sr~ ·Presidente. Inicialmente. gostari~ de

registTrlr a satisfação pela oportunidade que me dã a COllis

, 'são Parlamentar de Inquéri·to. que investiga a dívida 'br~si

leira e o acordo Fundo Monetãrio In~et'naciona1 - Bra'si1 de

~ contr'ibuir para o eschrecimento de matéria tão t"eleJólante

para a economia brasileira. Em segundo lugar, gostaria de

pedir desculpas pela extensão da apresentação que farei

esta Comissão, com o escl~recimento de. que tentamos resumir

ao mãximo uma história que ganha corp'o a partir de 1968 .:

nos últimos quinze anos, portanto - e que, apesar do esfor

ço de sfnt.ese para ~ão cansar',e~se auditório. l:la ainda as

sim reflete um trabalho de conteudo relati vamente extenso.
, .

Mas a praocupação de informar, sobretudo documentadamente •
" ~

este depoi,mento, em benefício dos trabalhos da Comissão,nos

leva realmente ,a este tipo de apreserítaçio. ·em que não pou

pamos nenhuma etapa ,i ntermediãria na busca do esclarecimen

to. A contribuiç~O"' da poupança externa - e isto é um retro!

pecto da si tuaçâo entre, 1968 e 1982 - ao, cres ci ~nto econõ

mfco, sempre medida pelo déficit do balanço-de pagamentos
'em tran'!;ações correntes, é muito mais importan'te pelo seu

aspecto qualitativo do que pelo q~antitativo"namedida 'em

que ela comp1ementa a capacidade ,de i~lportar do País, possi

bilitando a realização plena do pot~ncia1 do seu parque pro!!.

~utivo. A experiência brasileira.de capta.ção da poupança e~

terna nos ultimos, dezesseis anos mostra que o Pafs passou

por trê!; perfodos claramente diferenciados no que '_conce,me

ã~ .. condições do mercado finanei ro externo e ã consequente

situação do ba1anç,o'de pagamentos e do próprio endividamen

to externo: Esses 'períodos podem ser resumi damente caracte

rizados da segui..nte forma: o p'rimeiro período, comprendido

mercados financeiros 'internacionais;,um segundo perío'do,cO!!!.

preendido entre 1974 e 1981, marcado pela crise da energia.

Tivemos os choqu7s do petróleo de 1973 e 1974 e os de 1979

e 198D e seus desdobramentos na elevação das taxas de juros

nos mercados fi~anceiros internacionais. Um terceit'o pl!r'fo

do, compreendi do entre 1982 e a época atual, marcado pelo

agravamronto da crise financeira internacional. Para m{'lhor

compreensão. aborda'remos cada um dos periodos em separado.

:0 primei ro per'fodo •. de 19.68 a 1973, marci!.·o crescente aces

so do Brasil e de muitos outros países ~'m desenvo1vimentoãS

fonte"!> privadas de crédito nos mercados· financeiros intern!.

cionais. Os capitais estrangeiros, sob suas vãrias moda1id,!

des, ingressaram,O'O País em quantidáde suficiente para co

brir os défici~s de-trans~ções correntes e ainda permitir a

IcU~Ula'ção de estoques de reservas internaciona.is. Com efe.i

to. o total do défi ci t do ba1 anço de pagaaentos acumulado

nesse perl0do de cinco anos foi de cinco bilhões e oftocen

tos e trinta e quatro milhões de dõ1ares, e o·capital to

tal, e. termos de ingresso no Pais .. ascendeu a onze bilhões

e duzentos e setenta nove milhões, o ,que nos proporc.ionou o

aumento de reservas internacionais,.J no perrodo~de seis bi

.1h"Ões e duzentos' ~ setenta e quatro milhões de dõlares.

acuwuhção de reservas inter~acionais é importante sob dpis

aspectos. E1II primeiro lugar, do.ponto de vista comercial

qualquer país tem que !star preparado para suportar even

tuais e temporiri as perdas de receitas de exportação ou au

mentos de importjlção. Assim, a primei ra razão para acumula

,ç~o de reservas e de natureza comerc1i.l, sendo o respectivo

~'componente fixado I ide.almente. ao n1ve1 equivalente a três

mes.es de importações. Em segundo iugar,. part1cu.larmente pa

ra um pa'is em desenvolvimento. tradicionalmente seu acesso

aos mercãdO"s financeiros internacionais p'rivados viu-se con

dicionado não só às suas pote.ncialida-des, aos projetos esp!.

cificos a desenvolver. como, significativamente, ao volume

de reservas internacionais. Nl:lsse'sentido, a acumulação ":e!.. ,

sas resen'as, em circunstâncias nor."i5 de mercado, garante

a, continuidade do processo de captação de 'recursos exter~

,nos. A partir dos a~os 70" constituiu o.merca?· financei ro

internacional I fonte mais illlpoJ!h,nt~ de: cred"ito externo

para os parses em -desenyolvh\ento. Tal ~CUIIS'~ação de. reser":

vas representou papel dI maior iatpor~inci11 nas crises di

1974/75, pri~iro ctroque do petróleo, e 1979/80.sr.~undo ch.2,

Congressocor:agem f'lsica e, sim, da bravura c1vica. Este

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado)-,

Declaro aberta a sessão e peço ã S1'"a. Secretãria que proce

da i lei tura da ata.

O'SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Peço que a Sra. Secretãria proceda ã leitura do expediente.

(leitura do expediente)

I Depoente: JOSa CARLOS MADEIRA SERRANO
Diretor da Área Externa do Banco Central

15' REUNIÃO, REALIZADA EM 5-10-83

tras ditaduras sul-americanas, COIIIO, por exemplo, a argenti

na, a paraguaia, a bólivhna, a peruana. No Brasil, desde o

ano de 1964, IIIanteve-se COIIIO um tabu não tocar no Legisl!.

tiva nelll no Judiciário. O Congresso foi mantido aberto, mas

sem valer coisa alguma. Quando foi preciso feehã ..lo, foi f,!

chado. Qua'ndo quiseraM fazer o AI-S, o Congre$so foi fech!.

do; quando o Gen. Geisel resolveu fazer as reformas de 1977,
c~ta~ os senadores biônicos, mudar a proporcionalidade do v.!!.

to e tudo o TRais, ele fechou o Congresso: Depois, reabriu ...o.

Então, o Congresso jS foi fechado virias vezes. Mesmo que o

Deputado tivesse a certeza de que o Congresso i ria ser fech!

do, ainda assim deveria votar contra o Decreto"lei 2045, que

e total mente inôcuo. A1elll do ma i 5, e UIl1 decreto sem nen huma

iJIIportância, não acaba com a inflação porque o sa1ãrio não ê

inflacionãrio. Já defendi r inclusive, ellt programa de tehvi

são, há menos de três ou quatro me<;es - agora estou proibi.

do novamente de ir â televisão, eu o Senado~ Teotônio Vihla,

os Deputados Miguel Arraes e Chico Pinto, como os canais: são

dados, como foi dito aqui, a t'itu10 d.e concessão para amigos,

não há nenhuma lista, mas jã não SOL: mais convidado a comp!

recer em prograllHts de televisão - lIIas declarei num progra-:

lU de televisão que o sa1ãrio mlnimo no Bras~il deverio ser

de cem mil c~uzeiros para incentivar o mercado consumidor i,!!.

terno, criando um mercado consumidor interno, e não um sal!..

r:io mínimo de trinta e cinco mil cruzeiros. Hoje nio acont~

cerã coisa a1guma'como'nada acontece rã ate a votação no dia

17 de outubro. Pode ocor:rer que sigam pela tangente e apro

vem o decreto por decurso de prazo, mas acredito que. as Opo

sições têm obrigação de fazer como no caso do Decreto-lei n9

2024, comparecendo em massa, dando uma nova lição ao Executi.

YO, mostrando ã opinião publica que o Congresso foi eleito IJ!
~e.tamente pelo povo e não tem JI'Iedo de coisa algul'lla. Não e a

te. de ter 'bravura cívica de resistir às aMeaças f'isicas de

u.. Executivo desmoralizado. Era o que tinha a responder

Y. Exa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtadn)

Srs. Deputados esta CPI que investiga a dfvida brasileira

e o acordo FMI~B'rasil informa a V.Exas.,ainda no espaço

'~,estinado aoExp~diente, que as requisições formuladas ao

Ba."nco Central. segundo inforMe' do Sr. Jose Carlos Madeira

seh:ano, jã foram objeto de pesquisas e levantalllentos e nos

, serão enca;minhadas ainda est~ !:emana, porque aguardam ainda

a assinatura do Presidente do Banco Central, Affonso celso',

Pastore. Temos o prazer de receber. hoje. um homem público

cujo depoimento será de grande impor'tãncia para os traba

Ohos desta CPI, uma,: vez que desde. 1~79 dirige a área exter

na do Danco Centr~l do Brasil, em cuJas o~erações a Comis

são pretende verticalizar 'sua invest;gdi(ão. O Sr. José Car-

. los Madeira Serrano e-economista. funcionáriO do Banco do

Btoasil, tendo desempenhado as funçõe; de gerente da Agencia

do Banco do Br-asil ell Buenos Aires e Santiago t, ain~a,

de, diretor de ullla·subsidiãria do Banco em Londres. S.Sa. do!.

sempenhou tambéM as funçõ,es de di reto r d~ AEROBR~S, eIll Lon

dres '-.deve ser essa a subs1d'iãriir - e da SiDERBRj"i.~. Convi

do o ilustre depoente a prestar o c~JRProJlliss'o r'~ imental,

COM todos de pé.

O SR. DEPDENTE(Jose Carlos Madeira sêrrono)-;'"

Faço, sob palavra de honra e sob IS penas da lei. a prome's-

sa de dizer a verdade do que sou·ber e Me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar f'trrtado)

Tem V.S~. a palavra para uma exposiçio preliminar, finda a
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vimento tornaram-se as maiores tomadoras da recur!:>os dessa

.dos prazos ••• Nessa época, o Brasil praticava prazos de do

ze anos. com seis de carência. Pois bem: Estamos falando

houve 1 O mundo industrialiudo utilizou-se, fUI\dametlta1me!}

ta. de três mecanismos para equilibrar a sua parte de bala!!.

ço de pagamentos. Eles reduziram o ritmo de crescimento das

fonte. A dlvida dos países em desenvolvimento pa~sou de. ma

nos de 100 bilhões de dólares. em 1973, para 450 bilhões de

dólar':'!;;. em 1981. e 500 bilhões de dólares, em 1982. Ou se

ja , entre 1973 e 1982. pouco menos de dez anos, vimos. a dí-

aUffi'.:.ntoso s.egundo choque de petró1eo foi as.sociado ;~o:;

das taxas da juros no~ mcrcddos intern1Jciol'1ais. O que tiv~

mOS. a oartir de 1979, foi es'Ja superposição- de dois cho

ques que tiveram efeitos. cu diria~ devdstador-='J do ponto

de vista das cont"ao;; externas br.)sileira5; O ano de 1979 l'~

gistrou oin1cio de um novo período de ;"nstabiliddde. Como

ele junho de 1974. Houve uma criso de confiança no sistema

fina.n~eiro internacional, levando' a prazos mais cur~os e a

uma elevação abrupta da taxa de juros. 1\ taxa praticada fu!!.

damentalmente no, mercado de Londres. que é a taxa interban

cãri a chamada libero a1cançou 14% ao ano em agosto de 1974.

Foi necessária a,intGrvençâo das autoridades oficiais dos

países desenvolvidos. mediante declaraçó'és de npoio aos ba!!.

cos. para evitar o' pânico e trazer o mercado de volta ã no.!:

ma'idade. o que não ocorreu agora. em 1983. t. uma marca im~

portante esta. Sr. Presi dente. ou seJa , em 1974 , em julho.

já com a falência de 'um banco alemão, o Rechstadt. banco

·bastante tradicional. bastante antigo na Aleml3nha. o merca~

do se desestabilizou completamente. Já havia ocorrido a fa

lência de um pequeno banco americano em fins de 1973. '2, de.

repente.. o prcjulzo que os bancos sofraram lã fora, em fun

ção dessa situação. levou a um encurtamento virtual dos pri!.

zos. Nessa época , o Brasil praticava prazos de 12 anos. com

6 de carência. Pois"bem, estamo:. falando de junho de 1974.

A ocorrência de julhO. a .falência desse banco , fez com que ,

a partir de agosto, <houvesse uma tendên~ia de encurtar.lento ,

levando os I?razos de 12 para 5, com 6. de carência. Isso re~

almente foi uma demonstração do estado de alarme que se in!õ_

talou no.,mercado. e obviamente os custos subiram. Tivemos o

agravamento da sftuação dos dois lados. Nessa época - 19741

1976 - o Brasil teve dJficuldades para captaçiio de recursos

externos e. pela primeira vez. desde 1967 , apresentou défi~

cits 910bais no balanço de pagamentos. Ante tal situação., o·

País teve de fazer uso das reservas acumuladas. reduzindo 

as de US$ 6.4 bilhões em dezembro de 1973 para US$4 bilhões

em dezembro de 1975. Como estratégia de ajustamento do ba

lanço de pagamentos e prefedndo não rocorrer a medidas re

cessivas para ajustamento das contas externas - como vinha

acontecendo em muitos pafses importadores de petróleo 

Brasil pptou: pela m,anutenção do cres<::irnento l:lo PIB median

te a execução de programas de investimento nos setores' de

insumos bá"s'\cos e de bl!ns de capital. na. áre.a de energia e

'de transportes. parcialmente financiados com poupança G{(te.r

na. procurando adequar a estrutura ~o Paí~ ao novo . quadro

mundial; pelo controle e slJbstituiçâo das importações I com

o obje.tivo de reduzir a vulnerabilidade do Pafs a choques

externos; pela manutenção do incremento e diversificação dos

cursos para desanvolvimento dos pr09ramas de investimentos

e substituição de importações. A esse. p~opõsitol cabe regi~

trar que no pa-ríodo mais abrangente - 1970 a 1980 - os in-

vestimentos efetuados nas indüstrias básicas e de benJ de

capital foram esti~a_dos em USS 38 , 6 Lilhões I il preços de

1980. Entre esses. os mais importantes foram os investimen

tos na indústria do aço (USS 17.8 bilhões) .petroqufmica(USS

5.7 bilhões). fertilizantes e fosfato" (US$ 2 , 5 bilhões)

metais não ferrosos (US$ 1 , 3 bilhões). Em termos de balan

ço de pa.gamentos. esses investimentos obti veram e10vada t~

xa ele retorno por SUil contribuição. já seja direta ou indi

retamente I ao cre;cirnento das exportações e pOUpiJnça nos

gastos d~ importação. As medidas governamentais para fina!!.

damento dos dê'fi ci ts do balanço de pagamentos COr.1 recllr

50S externos - remoção de entraves ao ingresso de emprésti

mos externos. adoção de medidas de incentivo e a.tuação do

setor publico como alternativa de captação - resultarilr.'l em

superãvits globais do balanço de pagamentos a partir de

lÇ,76 e aumentos sucessivos da'.i reservas int(~rnaciona;s,que

'atingiram quasE:: USS 12 bilhões em 1978. Os fatel'es fuvorã

veis ã obte.nção de n'ovo',; empréstimos foram ~ r:duçãc do di

ficit em transações corrente5 do País e a recuperação da

1iquitlez. no c:uroI'l\2rca.do. o que condicionou t1'..mbêm uma tc~

dênci <.l gl:!ra1 ã qU9da dos spreads e alargar:anto dos prazos.

exportações. com vistas a aumentar as receitas de divisas.

As condições favol'ãveis de li,quidez do merc~do financeiro

internacional a conseqUente queda nas taxas de juro!;

1975 permitiram que.Q País , medlante um processo de endivi

damento ~rescente no exteriol', obtivesse 0.$ necessãrios rc-

quede reequilibrar suas contas externas. Então. o que é

dores desses recurso~. Isso '"!uer dizer o seguinte: O Bra.

sil. a partir do momento em que se transformou o'um tomâdor

constante e <::onsciente de re,<::ursos éxternos. passou a admi

nistrar a captação. tanto para o setor püblico l como para o

!>e.tor prh'ado , sob patamares.. Para não ter que. examinar ca

so a caso, -fixava-se. assim: ns ó se admite hoje. para um.

empréstimo de 5 anos com 6 meses. um spread de três quartos

de 1% o maxima, independente~ente de ser um banco maior ou

menor. ou independentemente da oualificação do cliente". E!l

tão, essa parte dos'spreads sempre esteve. a partir de um

determinado momento. que se situa nessa ép·oca. entre 1968 e

1973. subordinada a patamares máximos. O'Banco Central I va~

mos dizer,' divulgava-a intel·namente • ..f como a-t autorização

prévia do Banco Central tem que existir antas de cada em

préstimo. fazíamos .. apenas' a verificação de se aquilo ~se ad~

quava a essa orie'nta"ção. Nesse período, d~ 1968 a 1973 , vi

mos a dfvida bruta crescendo de três bilhões, setecentos

setenta e nove milhões de dólares para doze bi·lhões.quinhe!!.

tos e setenta e um milhões de dõlares. As 'reservas" crescS,.

ram de 256 milhões para 6 bilhões e 415 milhões 'de dólares

e os coeficientes da afvida liquida exportação melhoraram

substancia1mentej caíram ã metade, entre 1968 e 197:7, assim

~om(l a parte do coeficiente da dívida pública. Passando ao

período compreen'di do entre 1974 e 1981, consi gnarfamos. de

imediato. que esse perfodo tem uma marca muito específica:

foi nesse perrodo que ocorreu a quadruplicação do preço do

petróleo. O custo media do barril passou de dois 'dólares e

cinquenta e quatro para dez dólares e cinquenta e três. Co

mo os países em desenvolvimento tinham dif;icu1dades estrut,!!

rais de adaptabilil.iad& ã nova situação, passaram a aprr:sen~

tar elevados déficits' comerciais. que se agravaram com

estratégia adotada pelos países industria1izadas l\Q sentido

suas economias, criar<'m restriçõ::s às importações e eleva

ram os preços de suas exportaçõas. Tudo isto. evidentemen

te. com efeito extr~m,amente negativo sobr~ o mundo elIl dese,!!

volvimento, que precisava muito do cres~imento das economi

as desses países para ampliar os seu!:" mercados de exporta 

ção. que precisava que não hovassc restrições às importa-

vida dos países em desenvolvimento crescer cinco Vele.5. de

100 para 500 bilhões de dõlares. De 1973 a 1976. reduziupse

significativamente o crescimento da liquideI. internacional.

em decorrência da diminuição dos d,;'.ficiÚ globais do bdlun~

ço de pagamento dos Estados Unidos. A. fal~ncia de algumas

instituições financeiras ~ entre fins de 1973 e meados de

1974 - associada aQS demais fatores conjunturais, ac.ürretou

uma crise de confian'ça no sistema financeiro internacional.

levando a prazos mais CUttos e a uma elevaçâ.o abrupta das

taxas de juros. A t<ixa praticada com o encurtamento virtual

ções para poder :~orrtar mais como o único caminho e, evi.

dentemente. que precisava pagar menoS palas suas próprias

importações. Em face da mais rnpida capacidade de i\jtlstanle!!.

to das naçõe:s industrializadas ã nOva situação e: da rigidez

estrutural dos países em desenvolvimento. experimenl:üram a

viltamento adicional de suas relações de troca. em decorrê!!.

cia da diminuição de preços de s!-,as exportações e da eleva

ção de preços de suas demais importações com o repasse de

elevação do custo do petróleo. Os superávits auferi dos pe

los integrantes .da Organi%ação dos Países Produtores de Pe

tróleo foram pagos. em última análise. pelos pafses em de

senvolvimento. O papel dos merca,dos financeiros internacio

nais, nesse penodo -que vai ele 1974 a 1981. mostra que

sistema financeiro promoveU a reciclagem dos petrodôlares ,

f'lnanciando os l:léfit-its dos países importadores de pe-trõ

leo. O mercado de euromoedas passou a atuar como principal

agente rio repasse des!:>~s recursos, e as naç.ões e'1\ desenvul-

risco e aumentamo ~usto ,desse dinheiro para o mundo intei

ro. A administração do endividamento .•. permita-me, Sr. Prg.

si dente. pul ar alguns trechos I pois, real nlente. serão dis

tribu-rda~ cópias. Não te'r"iam eles uma posição. vamos dizer ,

de grande importância e economizaríamos algum tempo. libe' -'

fando-o lJara as perguntas I que, ereto, c:.ão dI) int~ress'e da

Comissão. Então, aqui. quanto ã questão da administr.ação do

endividamento neS'.ie período. e.u chamaria a atenção para

seguinte fato: quanto aOS empréstimos de moedas outorgadas

pelos bancos privados internacionais, o Banco Central esta

belecia. periodicamente. em vista do comportamento do merc!

do. um patamar m5'ximo de custos financeiros para cada tipo

de opa·ração. evitando concorrência predatória entre os tom!

scu enp"âstimo. Então , d esses riscos corrt.!spúnclc I'lilJ [,"')i<p

.0 que vamo!'; mostrar, no curso dessa cX[losi.ç50 é que houve

uma val'iação. uma oscilação. uma flutuação nesse sprcad to.!!!

bém, ,durante o p~l,rodo que estamos analisando. de 1968 até

a901'8.. em funç50 de perfil brasileiro , em função de turbu 

léncias internacionais l incertezas. que atuam exatamente no

.gem que o banco cobra e que é variave1 em.função da dimcn~

são do risco. segundo a dimensão do crédito daquele tOr.1[l

dor. Essa margem que o banco acrescenta· ao bãsico depósito

de captação chama-se tradicionalmente. spread. Como o bah!!.

ço de pagamentos I no perfodo 1968/73. apresentasse !Lupel<ã

_v_~!s . bastante exp~~ssivos em 1972 e 1973 (acima de US~ 2

bilhões em cada exerclcio) ~ regulou pse o ingresso de capi

tais em moeda mediante prazos mfnimos de registro. que evo

luíram de 5 para 8. chegando a lO anos em 1973. mallten~o~se

a carencia em 6 meses. Em c~nsequ~ncia. o prazo médlo dos

empréstimos em moeda. que em 1970 era inferior B 2 ·anos.pa~

sou para mais de S nnas em 1974., ocorrendo uma melhora de

todo o perfil dos empréstimos. que. de 80% de amortjzações

previstas para o prime.iro ano, em 1968. passou para 17t, 'em

1973. Significa 'O seguinte: a partir do momento em que. re

almente. tfnhamos uma si tuação de superâvi t do balanço de

pagamentos e, portanto. carecíamos menos de recursos exter

nos. nosso poder negocia1 aumentou. Passamos a di,zer que sõ

ace1tãvamos empréstimos. externos que tivessem um prazo míni

mo de cinco anos e c~m uma carência mlnima de seis. Dep·ois.

passamos para oito anas. para dez anos ,oque significava

que qualquer tomador brasileiro de te,cursos tinha que obser.

var esse pr1lZ0 mínimo. assim como qualquer banqueiro, no e~

terior. tinha que fornecer esse prazo mínimo. O objetivo é

evidl'nte: aumentar o perfil da dívida. quer dizer. diluires

pagar.,entos ao longo de tempo, permitindo que a amortização

não constitua sacrifícios durante determinados períodos de

grande concentração. Essa ação, que é constante na acll1ini~

tração da dfvida exierna brasileira. mostra um fato bastan

te importante •.• Tínhamos aqUi o seguinte 'quadro: passou p~

ra mai s de ci nco anos. oc orren do uma me 1110 ra de to do o pe r

fil dos .. empréstimos; de 80% de amortizaçõf!s previstas para

o primeiro ano. em 1968. passou para 17%. em 1973. Em 1968

se se olhasse o qu~ tínhamos que pagar da dfvida externa,no

ano seguinte. verfarrtOs que tfnhamos concentrado em 1969.80';

dos pagamentos de principal. Realmente o 'perfil era concen

trado. Nossa capacidade de pagar esses 80% era, realmente.

nenhuma.. Então. a ro1agem dessa dívida era uma i~posição

desse perfil. Com esse esticamento dos prnzos mfnimos. em'

1974 veo.ciam apenas 17% da dívida. A dfvida aumentou no p!

rlodo e di1u'\u-se no perTodo. Entio) tirou-se aquela pres

são, iminente de um pagamento imediato. Todas essas afirma

ções. contam COifl ,anexO§.. com tabe1as, que procuramos. juntar.

para ilustrar sequencialmente. estatisticamente, toda essa

eVOlução. No tocante ao custo do dinheiro externo, o acomp!!.

n·hamento individual ,das ope'."ações de empréstimo em moeda r~

vela clara tendência. na fase final daquele perfodo. de re

dU7ir-se o spreild que se aplicava às operações contratadas

por tomadores brasilei.ros. que chegou à faixa de 1/2 a 3/4

de 1% a. BJ em 1973. E,ra essa a fai xa que se pagava , na épo

ca, no fim do período. que significava exatamente a interm~

diação banc5'ria de captação de depósito de fornecimznto de

empréstimo, ou séja. ti remuneração do banco em si. A ampli~

ção dos prazos e a redução dos spreads obtidns pelo Brasil.

durante o perfúdo estãe i1ssociadas maiormente ii ampliação

da liquidez internacional e ti au:::6ncia de turbulências nos

mercados financeiros· internacioHlls, O que queremos dizer e
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se viu, os. países. em desenvolvimento vinham financiando o

ajustamento de suas economias por intermédi o de emprésti 

mos contrat,ados a.. taxas de juros 'flutuantes - cujo total

devido MS bancos tntern'llcionai!i era de cerca de US$.139,1

bilhões, em 31.12.77 - , e dependiam da'não deterioração

dos termos de troca, de contínua expansão do comêr-ci o mun

dial e de taxas de juros reais em nivais reduzidos para

sustentação de SeU processo gradual de retorno ao equi lí 

bio. Aqui terfamos três element.os fundamentais, ou seja,

nõs. mundo em desenvolvimento. pre~isãvamos que nãa"houve~

se deter; or~ção dos termas de intercâmbio. que os preçOS

.!E!.e~ .para manter o influxo de recursos de acordo com as

necessidades do Pals.Porêm. a redução de liquidez nos mer

cados financeiros internaciorais observada a partir de

1979 e a grande necessidade de 1e .... antamento de reCU1'SOS e,4

1980 e ao longo do··,ano de 1981 proc.urou o Governo aprovei

tar seletivamente' algu~s investimentos dó setor público p~

ra antecipar o ing~esso de financiament'6s e empr~stimos

ele ~estinados, dentro de um process.o global que concil,ia

va o desenvolvimento de projetos li gados ao setor de ene!.

gia. ã produção p.ara Q.'exportação' ~ ã área de transportes,

com a geração dt! recursos externos necessários a manterdDs produtos de' ~)(portação brasilei ri! não carssem e não

ternos pelo Brasil exigil'am novas medidas. Ao final do

nos chr:ga.vt'lm contri!tarlas semfjte quando elas tivessem de!.>al

US$ 4.0 bilhões ao final do exercício de 1982. Deve-se ob

,servar qUf'lo o aperto de liquidez li ql1e o País foi submetido

não resultou unicamente do de·sequilibrio direto do balanço

tOIllO havia realmen~e um afluxo extraordinariamente grande:

de recursos ao país .nós. nessa época, ~lmp1ésmente cri amos

um cODlpu1sõrfo de. 50~. Quer d.izer, i·mobilizamos 50'; do 're

curso captado pelas empresas no exterior! o que tornava o

cUsto duplo .para. t!:ss,as elapresas e desestimul ava essa' c~pt!

çio. porque, ~eatlllente! era demasiadamente abundante o me!,

de pagament!Js. ~M; também dos cortês drásticos nas 'linhas

.de credito interbancária5 (queda de US$ 2,9 bilhões entre

jun'ho de dezembro de 1982) e nas linhas de 'crédi to comerei

ai; (redução de US$ 1,5 bilhões durante o mesmo período).

EtIl ultima anãlise. isto representou-~m estancamentõ abrup

to do fluxo de capital de giro externo necessário para' o

financiamento da economia brasOeira. A segunda parte des

sa apresentação trata das caracterfs-tica!> do endi'vidamc,!!

to. TeMOS. aqui, informações sobre a evolução da dívida r~

91'strada. que a'tjnge o total de 69.653. 5 em 31 de deze!!,

bro de 1982, com uma posição de reserva de 3.994. que nos

fornece uma dfvida lfquida de &5.659. L Quanto a esta df

Vida registrada, 9u'eremos ap,enas salientar que. se trata da

dívida com prazo 'superior a 360 dias. Ou' seja. as dívidas

com prazo inferior a iSso. que são dívidas de linhas de

créditos comerciais, de importação e exportação. essas li

nhas. pela sua própria dinâmica. pela velocidade com que

se sacam e se pagam, não são objeto de um registro no Ban,

co Central. Então, estamos falando de dívidas superiores 11

360 dias. Essa dfvida tinha a seguinte composição: 76% de·

empréstimos ·ell moeda; 11.5% provenientes de entidades in

ternacionais e agências 'governamentais - e5tamos falando !.

qui, de n.anco r~undi_al, BID e·Ti.Souros de Gove ..nos - B.G %

'de financiamento d; importações e 3,9~ de títulos (bônus).

,A partir de 1974 ~ .at€ 1978. o setor pübÚco ampliou, sua

participa.ção no endividamento exte'rno em cerca de qilatro

vezes., No fina) d.e 1982., a dívida publica correspondia'46,

8 bilhões de dólares. representanao 67% do total, situação

não muito difere.nte de 197B: 63.3. A dívida privada absor

veu o restante de 22,795 bilhões. que equivalem. em nume

ros re dondos. a 33%. Os sp Te ads medi os ap re'5 c.nta ram cons

tante crescimento de 1974 a 1976. em ra.:zão da insegurança

existente no mercado e depois do primeiro choque do petr[..

leo. O spread médio, nesse período. variou de 1,4%. eM

1974. para 2,1%. elll 1977. COIII pequenas variações. essa si

tuação se prolongou até o início de 1978, quando a1cançou

.a media de 2~. 'A partir daí, iniciou-se uma queda que foi

até o primeiro trimestre de 1980, quando pagávamos 0,8%,

pelas razões jã explicitadas anteriormente. Houve l posteri

otmente, súbita reversão de tendência, iniciando-se rãpida

subida. que faria, registrar ,1.8% no final do mesmo ano. o

que prosseguiu. e.1981. até estabilizar-se 2.2%. mantendQ.

se o mesmo nível durante 1982. Em 18 de abril de 1979, foi

estabelecido o deposito compulsõrio de 50% sobre os ingre~

~os de emprêstimos e'moedas não sujeitos a credenciamento.

isto e, empréstimos de setor privado ou empréstimos de or

ganizações Multi,laterais, por que o credenciamanto de ope

cração o Banco Central fazia uaa a uma pal'a o setor públi

co. Então. tfnh.cllltos um controle individual da operação do

jã

M.'xo dos patamares e dentro das normãs estabeleci das.

setor publico. Quanto ao setor privado, as operações

capacidade de importar do País. ASSinl, pass.ou o G~verno a

fil"mar protocolos qUE! eng10bllvam. ~o caso de 'cacl', ,.. ais. fi.

nanci arnentos de importações e emprestimos elll moeda. Note -. ,
se que. para evitar prejufzos ã fndustria nacional. as im~

portações amparadus por tais protocolos s'empre foram obje

to de aprovação na Carteira de Comercio Exterior do Banco

'd? Brasil', incl.usive com base em "acordos de pa'rticipação

firmados com a industria nacional'". Quanto ao perfodo com

preendido entre 1982 e .a época atual, deve ser olhado em.

primeiro 1u9ar. segundo a cris~ financeira internacional e

suas repercussões na economia brasileira. O ano de 19B2. f«

lQarcado por uma serie de choques externos. qUe agravaram a.

situação do balanço de pagamentos. A recessdo mundial, os

niveis ainda altos d.e juros exterR'Os, a desvalorização das

moedas européias e do' iene japonês e o virtual fechamento

dos mercados de uma serie de países em desenvolvimento ti

veram efeitos drãsticos sobre as exportações brasileiras,

tanto de pr-odutos primãrios como de produtos' manufaturados

que cafram em ~S$ .3.1 bilhões com relação a 19B1, ocorrên

cia verificada pela primei r;,; vez em mais de uma década.

pequeno s'uperãvi t ~a balança comer~ial. de USS 71:10 m'i lhões ,

resultou de reduç,ões drásticas de impl'Hta,ções e, e5pecial

mente, de 'reduções -nos gastos com petrõ,leo. O serviço da

dlvida - incluindo despesas de juros dé US$ 12.6 bilhões 

combinado com o resulta-do da balanç; comercial,provoco~ um

deficit em conta corrente muito elevado, de US$ 14.8 bi

lhões, eM 1982• .Hó primeiro semestre de 1982. as.condições

ainda normais de operação do mercado fi1"!anceiro internaci_q

nal concederam ao Brasi 1 acesso relativamente, fãcil ao me.!

cada. em sua busca de recursos nece,ssãrio!> para financiar

o balanço de pagamentos e para o ajustamento da economia

do PaIs às crescentes t"estrições impostas tanto pelos al-'

tos nlveis da taxa de juros como por quedas nos preços dos

seus principais produtos de export~ção. Apesar dos proble

,"as decorrentes da renegociação pela Polônia de sua dlvida

externa. da insolvência de alguns países da América Cen-

·tral e da guerra do Atlântico Sul nos primei ros seis me-

ses do ano, foi possível ao Brasil captar recursos exter 

nos ã média mensal ,de US$ 1.5 bilhões. Se e~te ritmo tive!.

se sido mantido ria segunda parte do ano teríamos financia

do intei ramente o dêfici t tJe pagamentos de 1982. Entretan

to. com a irrupção da crise mexicana. em agosto de 1982..

lima drástica reviravolta oC,orreu no mercado financeiro in

'ternacional. resultando numa redução abrupta do fluxo de

recursos aos países em desenvolvimento. No último tl'imes 

tre do ano, a tomada de emprestimos externos caiu a 1/4 da

méqia mensal observada no pr~meiro semestre. Isto é,. de

1,5 bilhões de dólares, média mensal nos primei ros seis

meses do ano de captação. caíMOS, no último trimestl'e a um

quarto disso. a me~os de 400 milhões. de dõlares por mês.P!

ra sobrepujar os problemas causados, por restrições de li

quidez de curto prazo, o Governo decidfu acelerar o proce~

so de ajustamento da economia brasileira, enquanto buscava

pres.ervar a credibilidade externa do País. conseq~entemen

te, em vista da Pilra1isaçâo do mercado, o Governo ~ratou

de implementar ~II\ p-rograma de ação coordenado com os prin

cipais bancos internacionais. com os bancos, centrais e com

os governos dos principais paises industrializad" •. Neste

contexto e ã luz do' objetivo de hO?t-a-r prontamente" todos

0$ COlllp romissos ã medi da que se fossem' vencendo. foram ef!t

tuadas vãri as operações consi deradi!s indispensáveis p'lilra

;uperar o impacto da crise interna~ional: As challlitdas op!.

.rações de empréstimos-ponte forneceralll os recursos necessl

rios para cumpri.r os compromissos mais urgentes. ao tempo

ciar suas dfvidas. Entre 1979 e 1963 (até 31 de julho). 96

paises recorreram ao ~undo Monetári,o Internacional. Há uma

tabela ell\ que s,e listam esses 96 paises. O ara5il no Con 

texto Internacional dI! 1979 a 1981 - políticas adotadas. O

segund... ·choque do pet.,õ1eo. agravado pela elev.'l.ção da ju

ros no mercado financei ro internacional. colocou novamente

a economia brasilei.ra em ~esequi1fbrio, l'ogo após ter lo

grado absorver o impacto inicial do prhneiro choque do pe

trõleÇl. de 1973i74. A opção de solué-;onax os problemas br2.,

sileiros ao menor custo social foi a alteTllativa adotada

pelas auto ri da oo.s "; até mesmo quand~.fatõres exõgcnos pass,!

rall1 a dificul~ar a -perse'guição desse objetivo. Se eln 1978

as ,hlportações de petrõleo representavam 3(},O,% do total

das lRlportações (US$ 4,1 bilhões) •.em 1981 atingi ram 48 %

das illlportações (US$ 10.6 bilhões). O déficit do ~ba1anço

de pa9amento em transações cot"rentes passou de US$ 6 bi

lhões. em 1978. para US$ 11 bilhões. em 1981. A estratigia

àdotada pelo governo para reequii1bru a balança cOl"ercia1

concentrou-se em três objetivos básicos: aumento de eXlJor

tações; substituição do petrõleo impot"tado; e apoio ã agri

cultura. Isso conduzi u a alguns resultados parciais jã em

1980. quando o déficit comercial foi contido nos mesmos nl

veis do observado n'o ano anterior. Polltica de C.aptação de

Recursos Externos' (1979/81). A despeito da adverso efeito

c"njunto dos fatores moncionados. foi pos~íve1 ao Brasil

'administrar sua' dl\'ida externa medfante pol1tica de capta

çio adequada às condições d,o mercado. financeiro internaciQ.

nal. De 1974 a 1979 foi suficiente a adequação de prazos e·

houvesse a subida dos preços das importações brasilei ra.s •

Precisávamos de uma contínua expansã'o do comércio mundial

e também de taxas. de juros reais no mercado financeiro in ..

ternacional. Não tivemos nenhuma dessas três coisas. A fi-

xação dos preços para o petrõleo para o ano de 1979, deter

minada pel a OPEP, no final de 1918. deveria obedecer a~ um

cri teri o de aumen tos grad ati vos e iri MS trais. Porem p<TO

blell\ills internos de ordem política. e econômica levaram

que os pafses membros da OPEP não só ultr~passassem aquele

teto preestabelecido corno também antecipas!>em os reajustes

do petrõleo. Alem disso, ao preço estabelecido do petróleo

os pafses produtore!> passaram a incorporar sobretaxas espe

ciais. Oe.ssa formai o petrõleo. que em dezembro de 1978 e

ra vendido a um preço médio de US$ ~2.44 o barril, passou

I ser vendido po~ ~S$·29.46 em dezembr~ de 1980. Ainda em

1979. as taxas de juros do mercado 'financeiro internado 

nl.1 iflici'avam,uma escalada que atin~iria seu ponto máximo

,em meados de 1981, quando Se regititraram taxas de ZO,OOXa.

I. e de 17 .44~ ~."8. para a Prime-rate -dos Estados Uni dos e

plra a UBOR. respe-ctivamente. no mês de junho. Em termos

de taxas médias anuais. a Prime americana pas.sou de 9,7 t

111 1918 para 12.65% em 1979 e 18.83% em 19B1, quando se i

nfcfou O declfnio que culminou com.a média de 10.72% para

Os primei ros 9 meses de 1983. A adoç~o, pelos EUA, de poli

ticas Illonetãrias restritivas acompanhadas de déficits fi~

cais contribufram para a manutenção das altas taxas~de ju

.raS e redução nos nfveis de investimento. Em conseq"y'ência

di recessão generalizada reduziu-se o-comercio llIu~dial- as

~xportações globais caíram de US$ 2.034 bilhões para ~S$

1.,884 bilhões entl'"e 1980 e 1982- - reduzindo-se para1e1ame~

te os preços relati'vos dos "produ'tos primários face aos

bens de capital e' insumos industriais. resultando na dete

rioração dos termos de troca dos pafses em desenvolvimen 

to. O reflexo negati vo de tal situação se fez senti r em tQ.

dos os pafses desenvolvidos ou em desenvolvimento, capita

listas ou socialistas. Inumeros viram-se forçados a renego-
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cada nessa ejioca. E esse objetivo, vamos di'ze,r, de neutra

liza'r ou dificultar a entrada desses recursos externos no

volume em que vinham tinha tudo a ver com o controle da p!
se monetiria e o 'combate ã inflação. Dessa forma, como de

cisão de Governá. foi reduzida a p'ressão sobre a demanda

de empréstimos externos. Em conseq~,ência, o !e..!.e~, para Q.

perações 63 - e~tava num nlvel de um e um oitavo em julho

.de 79 ~ reduziu-se 11 três quartos de 1% até março de 1980.

Quando o País vóltou a freqUentar os mercados financei'ros

internacionais mais, intensamente, em face do segundo cho':"

que do petróleo ~ já estamos falando, a1. de 1980 em dian

te' - os spreads experiment?ram rapido crescimento, em vir

tude das conseqUe,ncias do congelamento dos ativos irania

nos em fins de 1979 pelos Estados Unidos, da í.ntar.venção

'da União soviética no Afeganistão enl princípios de 1980,

o 'q.ue se traduziu em incertezas para o mercado. Apesar da

natural 'resistência do Banco Central em ceder ãs pressões

do mercado, evitando tanto quanto posslvel o reajustamento

nos spraads máximos admissíveis, estC! assim se comportara,

Então, tivemos uma evolução. de julho de 1979. da 63, que

era um a um oitavo;' em, agosto de 1979 a março de 1980 caiu

a três quartos, de abril de 1980 a maio ~ 1980 voltou

um e Ull1 oitavo: en,agosto, jã estava em meio; em setembro

jã estava em um cinco oitav(4': em outybro em dois; outubro

de 1980 a janeiro de 1982 foi a dois e um oitavo e dois. e

um quarto.; e para. o setor publico o limite mãxinlo fi..coü em

dois e um oitavo, ~o lilllite praticado até hoje . .Quanto ao

perfil da dfvida, as operações de emprãs,timos enl moeda, P!

ra as quais se obtiveram maiores prazos a par'tir ':,' nove~

bro de 1978, quando o prazo lIIínimo foi elevado p~' .oito

anos. 'eralll os que mais pressão exerciam sobre o esquema de

amortizações, dado o seu peso relatiyo no endividamento:I~

to signi/ica que o maior volume ~e operações a oito anos

pesou mais na composição geral do perfil da dívida:do que

,o Jnenor número de empréstimos de a.gências governamentais e

de organismos. que: têm. em geral, um'lprazo bem maior e cu

?O pes'o relativo é bem menor na composição dessa dívida.As

conseqüências benéficas dessas medidas para o perfil ~o e!!.

dividamento logo fi'zeram ..sé sentir. Em 1982, o total das

lllllortizações par~ o s quatro primeiros anos equivaliam

50% contra 60% em 1978. Aqui apresentamos, nas duas folhas

seguintes. os indicadores do endividamento, a dívida não

registrada, países de onde se origina a dívida e a distri

buição da dívi da por ramo de ati vi dade do devedor, a assi1.

tência financeira do Fundo Monetãrio Internacional no perl

odo de 1979 a 1983. No perfodo de janeit'o de 1~'79 a julho

de 1983 a assis"tência financeira do Fundo t~onetãrio Inter~

nacional foi estendida a 96 países~membros. atingindo um

montanU globtll de 28,4 bilhões de Direito::; Especi::lis de

Saque. A intensa busca de recursos do organismo reflete

.~ificu,ldades.g\7lf1er'a}.itadas de balanço de pagamentos por que

passam os países em desenvolvimento. o; quais foram os to

rnado'res da'quase totalidade dos creditos concedidos. Ovo

lume de recursos obtido pelo Brasi,l no perfodo, Direitos

Especiais de sa~l.I'e. um bilhão e seJscentos, oc",pa a quarta

colocação ent-:e os ~paíse's tomadores, sendo precedido pela

rndia, Iugos1'iivia e Turquia. Ainda seguem a esses comentã

rios alguns outros comentários sobr:e o aumento da demandü

de recursos do Fundo, o que teve impacto na cai xa -do Fundo

'na prõpri a liqui dez do Fundo Montetãri o, que se vi u 1evádo

il t~Rlar empréstimos da Arábia S'audita. do Banco Para Com~

pensaçôes Internacionais, enquanto se discute o áu.ento

das cotas do fundo Monetãri o para que ele tenha rea11!lente

c~ndições - e não tem no 1!10mento - de realmente intervir

no sistema Rlonetã'rio internacional. A parte III desta,e,xpE.

sição, Sr. Presidente, se refete ao programa d~ financia 

mento brasileiro. E'stamos aqui nos referindo já a 1983

salientando que a defi'ni.ção de um programa que assegure o

fluxo mfniJllo do~ recursos externos necessãrios ao func!on.!

mento da econoll1ia brasi1ei ra em 1983' torna-SI! uma medi da

'indispensive1 diante "da crise que ;e instalou no final de

1982. Mo que se .refere aos bancos intern.acionais. estabel~

ce.os ÇOIll esses bancos quatro projetos: o Projeto I se re

fere ao recurso novo" ou seja, aqui'10que, quantificada-'

!'lente, sign1ficava a necessidade de 'recursos adicionais n.Q.

quantifi~adCos. anl ~ezernbro. em quatro bilhões e quatrocen~

tos milhões de dólares e foram negociados. a um prazo de oi

também. Então, o Projeto IU- era um, projeto qualificado em,

torno de oito bilhões e oit~centos milhões de dólares, aos

quais se' acrescem um bilhão e trezentos milhões de aceites

bal1cã'ri~s do Banco.-do Brasil no ex:erior. E o Projeto IV

objetivou permitir a sustentação da, rede de agências bra~

si1eiras no exterior. Nos ultimas a-nos., esse movimento, vE

mos dizer, iniciou-se com bancos estadúais, como o Banco

do Estado de 'Sã; Paulo, o Banco Rea", que fi o pioneiro no

exteri or, o Banco do Brasi 1. que teve expansão basta!te a

centuada a parti,r'"de 1970. E havia como há necessidade de

preservar essa red~~ lã f'ora, alimentada com os recursos do

dia-a':'dia do mercado interbanc'ário. Ora, es'sa, crise obvia

mente produziu um corte drãstico, abrupto, nesse movimento

crescimento da dTvida. externa; c)necessidades de finaneia

mento do setor público; d)crescimento dos haveres internos

'llquidos das autoridades monetãrias. Não obstante os desdQ.

bramentos favoráveis da balança comercial após a maxidesv~

10rização do cruzeiro de fevereiro do corrente ano, a sito!!.

ação cambial do Pafs permaneceu difícil durante todo'o pri

meiro semestre, em face principalmente da redução dos re

cursos de curto prazo. Os tetos estabeleci dos no acordo p!

ra a dlvida externá foram cumpí'idos, mas os limites para o

déficit no balanço de pagamentos foram uHrapassados. No

âmbito doméstico, os objetivos estilbe1~cidos para os have

res internos líquidos das autoridade~ monetárias e para. o

endividamento do setor público ta~bém vieram a ser ultra

passaGos. Além di~so, como conseqUencia de diversos fato

res, entre os qu'ais_ a maxidesvalorização de fevereil1o, en

chentes catastróficas no Sul do País a p-rolongada seca no

Nordeste, a taxa de infl ação foi acima das projeções origi

nalmente adotadas no programa de ajustamento. Como copse

qflCncia • tornou-se necessária a revisão de algumas metas

do programa inida1mente acordado com o FMI. Em face dis·so,

entretanto, por razões de ordem es.tatutãria daquele orga 

nismo internacional, os desembolsos do' Fundo foram suspen

sos e, em conseqtrenci a, também dos bancos internacionais.

Ou seja, o proieto I, de quatro bilhões e quatrocentos mi

lhões de dólares, tinha, previsto os seguintes desembolsos

ao Brasil: o primeiro, de dois bilhões e qUinhentos mi

lhões, se deu elll 10 de março deste ano, e três desembolsos

subseqfientes, que tinham um acoplamento com os desembolsos

do Fundo Monetário. Então, o desembolso do Fundo Monetário

.e condição do desembolso desse empréstimo. Como o desembol

,so do Fundo, por razões estatutárias, não pôde ser deslan

chado, o dos bancos também não o foi. Tudo isso tornou ne

cessário não somente rever 05 tetos do programa acordado

com o FMI, mas também buscar recursos adicionais para o fi

nanciarnento do balanço de p~9amentos, o que está na ordem

do dia das negociações com 05 bancos internacionais. o Clo!!

be de Paris, gover~os e pahes a o próprio nll, O Clube de

Paris ê uma instituição informal - não p~ssui exisbência

jurídica - que reúne um grupo de países,. credores, na maio.r

parte das vezes da CCDE, com a fina1idáde de renegociar a

dfvida governamental de um determinádo país. No caso do

Brasil, são os países seguintes: USA, Canadá. Japão.... Alemi!,

nha Ocidental, franÇa, Reino Unido. Suíça, Suécia, Bél,gi~

"ca, Itália, NorUeg~, Espanha. Austria. ~Illanda, Finlãndia,

Dinamarca, Portugal e Arãbia Saudita. Quanto ã Fíl.,:e II do

programa de refinanciamento, a fase que se est5' cnvo1 H

vendo agora, trabalhamos com projeções globais para 1983

e 1984. Ou seja. estamos saindo daquela fase mais emerge!!.

te. que se seguiu ã crise provocada pela situação mexicana

de suspensão, e 1iquidez internacional para o país,' e fase

'em que as negoc~ações tinham um'carãter muito imediatista.

,para uma negociação jã sedimentada: agora estamos alargan

~o o horizonte nesta Fase 11. O primeiro passo foi eng-lo-

bar 1983 e 1984 e p.roceder a uma ne~~ciação que nos leve

até 31 de dezembro de' 1984: deixando pata meados do ano

que vem já prevista a negoriação para 1985 e anos subse-

qUentes. Estamos .caminhando por um processo de ;, aprodma

ções sucessivas, de .etapas graduais. e os númaros globais

·de 1983 e 1984 mostram o seguinte: o Projeto lI, de 1984,

vai. a cinco bilhões e trezentos e é'inqüenta milhões de dó

lares. Isto e. o total das amortizações devidas ao exteri~

or vai ser convertido em empréstimo, novo, de prazo longo.

O Clube de Paris, que ;;ão as agências governamentais, vai

renegociar conosco dois bilhões de dólares, o montante que

se vence (le agora i'lte dezembro do ~no que vero'.""Em"'matéria

.de dinheiro novo, de recursos de que'a economia necessita

nesse período, vamOs necessitar de nove, bilhões de dólares

sendo que, na llIontagem do programa, ~se atribuem a entida 

des governamentais dois bilhões e quinhentos milhões e aos

bancos privados seis bilhões e 500 milhões de dólarEUô.
·0 •

Fundo Monetã'rio 'con~corre com um bilhão e seiscentos lIIi-

'lhões de dõhres m;lis o saldo de 1983, que é de UIll bilhão

e duzentos e tri nta e três roi 1hões. Ai nda temos os desen H

bolsos do Projeto I, de 1983" que •. como disse, estão c.ondi

cionados ao desembolso do Fundo, tot"lizando um bilhão se

tecentos e sessenta e dois mnhões de dólares. Tudo isso

de

prazotação de ~aterias~primas de bens, até 360 di as de

to anos, que é o Praz? mínimo nosso, CO~Ti1 trinta meses

carência;, o Projeto II sig..nifica a 'ro1ágem da dívida. a r,2,

lagem das amortizações de principa1"ve'ncíveis em 1983,

Projeto II.qlP., inicialmente, estava com um volume previ5~

to de quatro bi1.1l'bes de dólares. estã neste momento em qu~

tro bi 1hões ~ oi to~entos mi lhões de dõl ares. Isso si gni fi..

CCl dizer que o que iríamos pagar em 1983 d~ p,rincípa1 aos

~anc-os comerciais. mesmo com garantia da agências estran 

geiras governamentais. deixamos de,pagar, e isso se conver,

te automaticamente num empréstimo a oito- anos de prato.com

trinta meses de carência. ao Brasi1. Então, isso signifi

cou o seguinte: se nós tivéssemos que ir na forma ~clãssi

'ca, na verdade te-ri'amos de solicitar aos bancos 4 e 400 de

dinheiro novo mais 4 e 800 de dinheiro novo'para lhes pa

'gar 4 e BOa de dinheiro antigo, Em vez de fazer isso, sim~

p1esmcnte propusemos a ro1agem desses quatro,e oitocentos

que venciam em 1983, por um prazo de oito ano,s, co~ trinta

meses de carência. O Projeto 111 se refere ãs linhas de

~rédito comerciais de curto prazo. $ão essas linhas que os

bancos dão abaixo' de 360 dias e que se destinam a financi

,ar a exportação brasilei ra. na sua fase de pré- exportaç~o

ou na sua fase de exportação propriamente dita. e a impor-

de dinheiros para as agências. ou seja, nessa captação de

depósitos no mercado interbancãrio, seja nos Estad~s Uni

dos, seja na Europa., seja nó Oriente Médio, seja no Ext'r~

mo Oriente. Então, o objetivo do P,rojeto IV foi justamente

quantific,ar as necessidades, ou melh'or, o volume de~dispoM

~~i1idades dessas agências num determinado momento. E che

90u-se a um valor de 9 bilhões e 400 milhões do dõlares ,con

base na posição de 30 de julho de 1982, e armou-se um pro

jeto que pressupunha a manutenç'ão dessas linhas pelo sis

tema financeiro i,nternaciona1. Isso, como é do conhecimen

to publico, não ocorreu. r um projeto que tem dado bastan

te trabalho ao Banco Central, aos bancos do exteri or, aos

~ancos internacionais também. Eu diria que a falha nesse

projeto, para se atingir o volume de noVe bilhões e quatr.Q.

ce'ntos milhões de dõlares que tinha sido acordado. resi de

exatamen'te na necessidade que temos, hoje. de, jã na refo.!:,

a1uhção, jã na Fase 11, que vamos abordar em seguida- são

as negociações atuais - recursos novos jã do Projeto I, r~

curso:; que os bancos vão prover a prazo maior para cobrir

esse h'iato de recursos. superior a três bilhões de dõ1a,'es

nesse Projeto IV" Quanto ao Fundo Mónetár:io Internacional.

éll) 6 de abl'."il de 1983, o Brasil celebro.u um acordo com

Fundo Monetãrio Internacional para utilização de recursos

dessa-institu;-çãO', no valor de .,.488'.750 Direitos Espe'ci

ais de Saque, com vistas ao equi líbrio do balanço de paga

mentos. O ob4eti.vô desse acordo foi 'prover suporte finan 

ceiro exterl10 a um programa da ajustame~to econõmico. obj!.

tivando, a curto prazo, a redução dos' deseq'uUíbl';"s inte!:

nos e externos da economia e, a médio prazo, a introduçãp .'

de Mudanças estruturais que pos~ibi1itarão o retorno a el!.

vadas taxas de crescilllento econõnHco auto-sustentadas. A

estratégia fundallental do programa consistia e,corsiste em

reduzir a depenslência de recursos externos através do cre~

cimento da poupança interna. p~rticularmente do setor ,~ü

blico, com a elilllinação de subsídios, aléM de outras me~ii

das de -redução de dr;!.spesas. O programa acordado' .COnt o FMI

envolve avaliações triaaestrais das seguintes variáveis fu.!!.

dr'1e:ntais: a)resultado final do balanço dé pagamentosj b)foramvos dos bancos ao Brasil em 1983. Esses recursos
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centos milhões de dõlares em 1983 e acrescentamos que atirr. ..

g1 ria cem bilhões' e oitocentos milhões de dõlares ao fin"al

de 1984. Haverá uma redução substancial no saldo da dfvida

não registrada (curto prazo), e.m 1983, devido principa1men.

te ao pagamento de emp'réstimos-ponte de bancos comerciais

~ e Operações especiais do Banco de Compensações Internacio

nais e do Tesouro norte-americano. Estão pr.evistos novos

créditos de organismos internacionais e instituições gove.r.

comparação com 1~9 bilhões desembolsados, em 1982. O Banco

Mundial, particularmente, tem desempenhado um papel cada

yez mais importante~ como fornecedor de recursos. e prevê

.sir'que haverá' crescimento substancial na participação do

Ban:o Mundial no .. financiamento do programa brasileiro. Sr.

President~. encerramos esta e:<posiçio e no~ colocamos ã

disposi ção dos Srs. D!:!putados para qualquer pergunta.

O SR. PRESrDEI~TE (Deputado Alencar Furtado)

Com a palavra o nobre Deputado Jacques D'Ornellas.

O SR:. RELATOR (Deputado Jacques b·Ol~nel1a:.)

- Sr: Presidente, S,r. José Carlos ~ladeira S.errano, o arrazo!

,.do ê longo, a dívida estã aí~ as origen.s dela são justame!!

_para fechar seu balanço de pagamentos. Ou seja. em 1983,

três bilhõl2s e oitocentos milhões, e, em 1984, cinco bi-

lhões e duzentos milhões. Esse e o desdobramento da cifra

de nove bilhões.que jã mencionamos. A necessidade desse fi.
nan ci amento tambem .re f1 e te o cump ri me nto dos li mi tes neg 0

ciados para as reservas internacionais líquidas. O progr~

ma prevê que n·ão haverã alteração a~guma nas reservas in

ternacionais líquidas este ano e que·haverá um aumento de

um bilhão de dõlal'es em 1984, não computadas as compras de

ouro no mercado interno, avaliadas em seiscentos e cin

qUenta e oito milhões de dõlares em 1983 e seiscentos mi

lhões de dõlares em 1984. ConseqtJentemente. está pl"evisto

que o ativo bruto deverá aumentar em oitocento!': e cinqUen

ta e oito mtlhões de dõlares e dois bilhões e seiscentos

milhõC!_ de dõlares em 1983 e 1984. respectiv3liiente. O fi

nanciamento adicional, juntamente C{lm as fontes de recur

sos existentes, el~varã a dfvi da externa para noventa e um

bilhões e novecentos milhões de dõlares no final de 1983,

observado o limite de aumento de no\;e bilhões de dólares

em obrigações externas totais. previsto no programa. Se

guem-se outras ~onsiderações relativas a conta corrente.b!,

lança comercial, exporta·ções. illlportações. e fillalizamos

·co~ as perspectivas de evolução da dlvida. 'J~ mencioRtlmos

que a dívida externa atingiria nove,nta e um bilhõeS e nov~

dando um total de vinte bilhões.,n-ovecentos e quarenta

cinco milhões e quinhentos mil dõlares. QtJanto aos órgani~

mos internacionais, vamos obter do Banco Mundial. em 1984.

um bilhão e setenta e três milhões; do saldo de 1983 do

Banco Mundi al, ainda por desembolsar até dezembro. duzen

tos e trinta e cinco milhões; do Banco Interamericano de

Desenvolvimento, em 1984, quatrocentos e quarenta e cinco

mi1hões~ e o saldo por desembolsar. ainda em 1983. cinq~'e!!

,ta e quatro milhões, ,o que eleva aquele valor, de vinte bi

.lhões, para vinte e dois bilhões setecentos e cinqüenta e

dois milhões e quinhentos mil dõlarE!s.• De outras fontes,t~

mas. de agências governamentais, um bilhão oitocentos e d~

zesseis ·milhões; e de emprestimos inter<1companhias e inve2..

timentos diretos, em 1984. noveCentos milhões, o que nos

léva ao total geral de vinte e cinco bilhõl!s, quatrocentos

e sessenta e oito milhões e quinhentos mil dólares, que é

o total desse programa. o total da renegociação que se t:n

contra neste momento em marcha. Com o Cl,-!be de Paris, em

1983, além do refinanciamento jã acerta,?o, envolvendo

parte da dlvida contrafda com os bancos comerciais e ave.!!

cer-se (Pr~jeto lI). o Brasil estã nOegodando tambem o

financiamento da percela da dívida· contraí~a com ou-garan

tida por governos· estrangeiros, agrangendo as prestações

de principal e juros devidos .no período,de agosto de 1983

a dezembro de 1984, e também os débitos em atrilS(: '·egistr!

dos até julho de 1983. Os valores a serem refini ·.,>dos são

aqueles indicados no item imediatamente anterior. Ã. parte

IV dessa apresentação é a conclusão com as perspectivas do

ajustamento externo. Aqui dizemos que·o Brasil necessita

de recursos adicionais de nove bilhões de dõlares enl 1984,

D SR. RELATOR (Deputado Jacques O·Ornellas)

Sr. Jose'-Carlos Madeira Serrano, infelizmente precisi'lmos,

registrar que a tendencia de alta d·as taxas de juros deve

continuar, por um motivo muito simples: o que foi consumi

do em industria armamentista no ano de 1982 chega a oito

centos bi'lhões de ~õlares. A tendêo7ia hegemõnicil. do Gover.

00, principalment'e dos Estados Unidos. e'de aumentar fund~

aenta1mente essa i~düstri~ bélica. finil'nciã-l..a' Os recur

sos destinados a essa indüstria são'.vultosos demais. h te!!.

dência não é de haver uma diminuição nessas taxas e, sim~

a sua manut~nção .pu até o seu aprofundamento. O nosso ra

ciocínio não'pode s-er ot-imista, na medida em que os Esta 

dos Unidos vêm desenvolvendo uma polítiêa agressiva do po,!!

to 'de vista da industria bélica, da indüstria anJamenti~

juros altas.

ta. Estão construindo armas modernils e os' centros de pes

quisas da indústria bélica. militar, principalmente dos Es

tados Uni dos ••• E. evidentemente~ alguns palses europeus

O SR. DEPOENTE (Jose Carlos ~ladeira serrano)'

Deputado, o que procuramos precisamente mostrar missa apr~

scntação histõrica ,da dívida b~asilcira foi q"{! recf'beml'O;.

fortemente, como, ~liãs, todos os pafses em desenvolvimen

to, o impacto da s~perposição de dois choques. a partir de

1979: o. choque do petrõleo e o choque das taxas de juros;

da elevação brutal dessas taxas. Erftão, eu di ri a o segui!!,

te: se não tivessem ocorrido esses dois choques, a econo

mia mundial hoje estaria numa situação extremamente mais

.favorecida. No docümGnto que estamos distribuindo ij Comis

são, hã dois estudos. Um, sobre o efeito da a.lta taxa de

juros no endi vi darnento; e o efei to do choque do petrõleo.

Ou seja, aqui abstraímos esse choque dos juros. En-tão, co

locamos a taxas históricas e mostramos que a situação se

ria exatamente a oposta~ se. por acaso, não tivesse ocorri

do o choque. E o mesmo ocorre com o.petrõleo. Não ,fizemos

um terceiro exercido. que é simplesmente a superposição

~e um e de outl"'O, em que associamos esses dois choques num

perfodo sôo. Então, eu acho que a sua pergunta. Deputado,

~uito pertinente. apenas mostra. que uma das causas reais dl

problema que hoje vive o Brasil e que vivem os países em

desenvolvimento .:.: aqui, no relatório, citamos 96 países

que recorreram ao Fundo "tonetãrio Internacional, el.. situa

ção de dificuldades anãlogas: ã nossa- decorrI!: fundamental

mente da associação 'd~sses fatores, inclusive das taxas de

ess a conta 7

O· ~R. RELATOR (Deputado Jacques D' Ornellas)-

'Trimestre. Exatamente. Os juros de 1982 foram de 12 ,bi-

lhões e 600 milhões de dõlares, o que dá, mais ,ou menos,

uma-média mensal de'mais de 1 bilhão de dõlares. sõ de ju

ros. Quer dizer, como é que se pode fechar essa conta ar 7

A captação em relação ao volume de juros que foram pa~os,

pegando por base·o exercício de 1982. pagamos, de juros,

12 bilhões e 600 mi lhões de dõ1are~. Dã uma mêdi a de mais

de 1 bilhão de cruzeiros mensal. Essa captação não possibi

lit~ nem mesmo pagar os juros. Como é que podemos fechar

Trimestre.

"Divida Externa ll
, de Claudionor Souza Lemos, edição de

194'6. E recolhemos uma frase do Presidente Getúlio Vargas,

em 1931, "Quando comandou o processo de renegociação da df-

vida brasileira. em que ele, textualmt!nte, manifestou·se ,

da seguinte maneira: "Não pagar não é nem pode ser um pro

grama. r uma contingência infeliz que se pode prever, mas

que não é licito p'reparar. Alem do' mais, nãc caba apana:; a

uma geração de uma nação romper com a tradição histórica

de honradez de nosso País". Eu cho que.isso é um ponto ta!!!,

bém importilnte na medida em que uma',moratõria unilater~l 2

ni-quila a possibilidade de reganharmos uma confiança num

futUrO previslvel.., para.podermos contar com a poupan-ça ex

terna no financiamento do déficit de transações correntes

futuras que possa ter esse Pals. Não Sei se respondi. Oep!!

tado. ã sua pergunta.

O SR. RELATOR(Deputaci~ Jacques D·Ornelh,s) 

Sr. José Carlos Madeira Serrano,no seu relatório V:Sa. co

loca que a captação, no segundo semestre de 1982~ foi 'da

ordem de 400 milhões de dõlares'.

O SR. DEPOEHTE(José Carlos Madeira Se-rrano)-

te a política de dependência assumida pelo Governo do gol

pe de 1964. As razões geopoHticas e'strategicas das potên

cias internacionais, nominadamente dos Estados Unid(ls. são

evidentemente as ·r-esponsãveis principais pela manipulação

-dessa dfvida. Nõs. ~da Oposição. def:nde"!os, principalmente,

uma moratória unilatel'al, declarada como cxercfci , da def!!.

3d!. d~ soberania nacional, mas usualmente setores 'defe!l

dero a negoci ação da dívida nos ameaçam - esses ban-cos cre-,

dores, as empresas multinadonais, os governos. principal

mente dos Estados Unidos. o GoVerno Reagan - com medidas

retaliatõrias, principalmente com o corte do suprimento do

petróleo, que, no momento, é vital para a nossa economia.

A' pergunta é a 'seguinte: quais seriam os setores mais ati!!,.

gidos da economia nacional, da vida nacional, se, em üHi

mâ instância. for decretada umá moratõria uni1~teral pelo

nosso Pafs 7 Quais os setores, quais as dificuldades, que

banqueiros e naçÕes, teriam oportunidade de fa·zer ou teriam

condições objetivas de fazar contra o noSSO Pais

O SR. OEPDENTE(José Carlos Hadeira Serrano)-

tipos de retaliações esses consórcios internacionais. os

Agradeço ao Deputado Jacques OIOrnellas a pergunta e proc.!!,

rarei respondê-la. A moratória unilateral, a nosso ver, a

fetaria de modo geral todos os setores da vida nacional.

·não havendo nenhum setor que escapasse ãs suas consll'qDen

cias. Eu diria que o esforço brasileiro, mais revelado de

fins do ano passado para cão d""!l\onstra com cl"re~ô que

economia brasileira tem que ser mantida a partir da impor

tação de combustl:Y~iS. de. petrÕJeo. or~, uma moratória uni

lateral levaria, imediatamente. au'ma tessação de crédi

tos. Importamos petrõleo com créditos comerciais, com li~

nhas 'de curto prazo de bancos, com os creditos dos prõ

prios fornecedore'!; de petróleo, mormente países do Oriente

~lédio. E a prime.irã conseqUencia de uma moratória seria a

suspensão dos embarques de petl"õleo e, conseqUentemente, a

provocação de um colapso na eConomia brasileira. que, como

ê fãcil de se pre,ver, com a ausência desse combustlve1, se

veria privada dos seu~ meios de transportes mais essenc!

ais, conduzida a um racionamento de energia, com seus set!!.

res produtivos, eu diria de todas as ãreas da economia, a

fetados, com a tlxportação afetada na sua dimensão também,

pela própria inc·apacidade ou menor capacldade produtiva. do

Pais. Não consideramos a rnoratõria unilateral uma solução;

consideramos a mora'tõria unilateral um problema,sob o pon

to de vista exclusivamente técnico. E.u lembraria.Deputado,

que a Histõria brasileira registra ocorrências de s:itua-

'ções reais de dificuldades cambiais, com contornos anãl!!.

gos, havidos nos anos de 189B. 1914 .. 1931 e 1953. E 2m ne

nh,uma dessas situ~ções ocorreu uma declaração de moratória

unilater,al do Governo. Ocorreram atrasos de pagamentos, c.Q.

mo ocorrem hoje, em que há uma contemporizaçiio. Na at~al

situação, o Brasil estã negol:oiando no campo internuciona1,

ou renegociando sua dfvida com apoio de instituições ofi

ciais e privadas. e isso. a partir dessa rC!negociação, a

bre. cria perspectivas para que os nossos compromissos

,jam resgatados, senão em dia, como vem ocorrendo hoje, num

futuro pre'v1sível. Isso mantém o petrõleo fluindo para

Brasi1i isso mantém o suprimento de "Outras materfas-primus

essenciais, matérias-primas chaves ao ciclo produtivo da

indústria naciona~; isso mantém o funcionamento da econo -

,mia, porque aqui e -ali hã uma .demonstração tácita do Gove!:

no brasileiro de mostrar ao mundo exter1'or que tem a preo

cupação de honrar esses compromissos. Temos pesq.; .. ado, n~

bre Deputado, nesse passado brasi1e\ro. quo e ur._ "- ";sado,

vamos dizer, relativamente curto e pobre em materia de s:.;-'

tuações cambiais adversas, alguns exemplos que pudessem nos

orientar', ou alguma histõria qUe pudesse balizar um~a posi

ção em relação a esse momentoso, tema de moratõria unilate

'ral, ou não moratõria unilateral, ou solução negociada. F.2,

,II'IOS consultar uma bib1fografia bastante grande~ Fomos

'"Bl'asil, Colônia de Banqueiros ll
• de Gustavo Barroso, edi

ção de 1934; fomos.ã IIHistõria da Dívida Externa", edição

de 1950, do Valen'tim Bouças, fomos a IICapitafsEstrangeiros

e Ofvida Externa do BrasiJM.da Editora Brasilfense,de 1965

do Ferreira Pinto; fomos ao "CapiÚis Estrangeiros no Br~

sil ll , segunda edição', de 1960. de Aristõteles Moura; e

emnamentais, exc1uind'0 o nu, de 2.4 bilhões, em 1983,
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também estão entrando nessa linha~ o Japão inclusivb. Isso

nos leva a crer que haverã uma continuação sistemãtica ae

transferi r para' os países em desenvolvimento ••• E aí, no

llIental seria procurarmos apoio no Terceiro Mundo para uma

negociação em b10co~ porque a dificuldade é comum em fun

ção dessa guerra fri,a~ em função dessa investida da indü,2,.

tr'ia bélica, na corrii:la armamentista. Os resultados estão

aí. Seria essa a nossa perspectiva. Muito obrigado.

dois países não recorreram ao Fundo t~onetãrio - todos 0$

outros já recorreram - verá que todos estão na mesma sitU!

ção da dificuldades de balanço de paga'mentos, de refinanci

imento de suas drv~das externas. Acho que caminhamos, for

çosalllente e com p'~ve,ito para todos ~ pará uma posição de

entendimento, para uma posição de b'usca" de um consenso, de

certa harmonia eh1 termos de negociação dessa dívida. Eu di.

O,SR. DEPOEUTE(José Car'tos Madeira Serrano)

Nobre Deputado, eu apenas registraria o seguinte: a eleva

ção das taxas das juros nos Estados Unidos~ elevação essa

que condicionou a elevação das taxas de juros em geral nos

países ~m desenvo1yimento, foi em :unção de um défici t or

çamentârio e acoplada a uma política mon~tãria restritiva.

Isso conduziu evidentemente a esse qUa~ro de agravamento

das tax.as de juros. No momento, as taxas estão num patamar

de 10%, e a perspecti va que tomamos 'em consi deração é de

uma taxa média de 10,5% ,no exercício de t984, expectativa

essa considerada "realista pelos banquei ros internacionais.

pelo Fundo Monetâri-o, pe'10 governo amer~cano e por outras

entidades oficiais. Então, fi no que posso fias,earRme para

contribuir com esse escTarecimento ,a V.Exa. E diria que

bancos

s abem05tão, tl!mos que reservar o recurso do petróleo -

co Centra,l. se nen~um recurso novo ingressasse, de

ou de entiUades oficiais, daqui até.3l de dezembro. chega~

'ríamos ·ao fim do ~~o, pelas nossas projeç·ões. sem agrava

IfIento dessa'posição. E lhe explico por'que. Porque nas ex

portações~ no saldo da balança comercial brasilei.ra exis

tem um hiato entre a exportação e a importação e o cfeitCJ.·

caixa dessa,exportação e dessa importação. Passa-se um te!!!,

po até que Uma expo-rtaçã'O vire divisa e até que uma impor

taçio requei I~a di visa. Então ~ ê a acumulação desses dados

de exportação e importação que constitui a balança come r-

o SR: DEPUTADO JOSt' FOGAÇA - Bem, a informa

ção de que o atras.odo, ~rasi1 era da ordem de 2 bilhões de

dõ1ares jã remonta ao início do mês de,'setembro. Ou seja.

a informação corrente. divulga~a pe1-os jornais. é que já

no inicio do mês de setembro já estávamos nessa sit~ação te

inadimp1encia~ esse nível de dois bilhões de dólares.

que estranho é que -ainda no dia 30 de setembro estejamos

numa si tuação mais equi valente.

IV, por ,exemplo, faltam 3 bilhõe$ e 400 mi-lhões de dólares

de depósitos nos bancos brasileiros. Se tivessemos essa i.!!!

pot'tância, hoje não tel~iamos atraso nenhum e terlamos sal

do de 600 milhões em Caixa. Não sei se esclareci sua pel~

gunta.

eial e que se intensifica a partir do meio do ano para, O"

fim. Ela vai provendo mais recursos de caixa. se a posição

é superavitãria - e é, no caso, bastante superavitária. De

maneira que as expectativas que temos hoje, sem qualquer o..

O SR. DEPOENTE{Jose Carlos Hadei ril l'rano)-

Posso explicar a V.Exa.

dia 4 de outubro; o estoque bruto era de 2 bilhões, 835 mi

lhões e 59 mil; no dia 30 de setembro era de 2 bilhões ,826

milhões e 25 mil. Vou lhe dar o 1fqui do também. No dia

de outubro tínhamos bruto 2.835.059 e a Caixa do Banco Ce!!,

tra1 nesta data era de 517 milhões e 23 mil, o que nos dã

um valor líquido de 2 bilhões, 318 milhões e 36 mil. Ai v.
EXa. compreendeu a variação. Os atrasos são 2.835. mas V.

Exa: deduz a posiç~o clt:! CliiXa. Poderá V.Exa, ~Q;rguntar:por

que essa caixa, por que'não pagar eS$e atrasado 1 Simp1e~

mante porque o no~s,o manejo fi de acordo c'om prioridades.E!!.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - De qu.lquer fo.!:

ma V.Sa. confirma que houve uma situação de piora nesses ,!'

.tt'asos, uma vez que em 31 de agosto tínhamos 2 bilhões

534 milhões, o que significa que o Governo brasileira con

tinua atrasando e não pagando alguns dos seus compromis

sos, ou grande parte deles. Ou 'Seja, há a situàção de mor!,

tória aceita pelo? 'credores. mas esta situação persiste e

se agrava, o que é pi ar.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - -Ápen.s p.... CO!!

p1ementar a l1Iinha observação. Há duas semanas compareceu a

esta CPI um ilustre economista oa Universidade de Brasí

1ia~ que disse aqui. segundo seus cã1cu1os~ que estarfamos

já numa situação de inadimplência da ordem de 4 bilhõ~s de

dólares. V.Sa. ~onfirma esses niimeros 1

O SR. DEPOEUTE{José Carlos Madeira Serran!J)

Não. nobre Oeputado. Tenho uma tabulação do Banco Central

do Brasil. Temos ~m controle desses depQsitos e desses a

trasos dia a dia e p'osso afirmar a V.Exa.que o estoque de

atrasados bruto no dia 30 de setembro era de 2 bilhões. No

ti uai 5 os pagamen tos que te mos em caõa di a do mês ã fre nte

e temos que rr;servar os recursos para isso, porque rl!alme!!,

te isso ê o essen'Cia1 da história. Então posso afirmar

,V.Exa., Deputado, q-ue os niimeros são corretos. Com todo

!respeito ao colega da Universidade de Brasília.!J0staria de

dizer que computamos todos os nümeros. todos os dias, e

credito que ele tenha feito uma estimativa, porque~não tem

acesso a esses niimeros.

O SR.- DEPOENTE{José Carlos Madeira Serrano)-

"Quero dizer a V.Exa. que o atraso atingiu esse nível bruto

de 2.835. Isso signffica um agravamento em relação a fins

de agosto. Se pegarmos o líquido. em fins de agosto tínha

mos um atrasado de 2 bilhões e 182 milhões em fins de se

tembro~ temos 2.318. I::ntão, ternos um aumento aqui de

,Cll de 130 milhões dI! dõlares ~ no volume de atrasos. ntl es

paço de um mês. Quero dizer que. pelas estimativas do Ban-

com

.Creio

Apenas

que conta, ou para 'eles, é o segUinte: hoje estamos

fra de 2 bilhões. 835 milhões e 590 mil dõhl·es.

gostaria de qualificar um ponto nes~a minha resl'

ria que o nosso processo ê evoluti,vo. Como eu disse, é de

aproximações suce05sivas. Começamos. em dezembro do ano pa!.

sado, um programa que se esgotaria em dezembro de 1983

que se esgotou muito antes. Estanlos buscando um agora - e

estamos realizando esse intento - que vai até 1984. Então.

o que estamos fazendo~ Dep1Jtado. e a r7negociação da dfvi-

que aqui a discussão so; tra.va em termos de uma mo~atõria

unilateral ou de uma ação negociada. Continuamos, mesmo

com esses pagamentos suspensos, na ação negociada. Eles

Htão suspensos, mas consentidamente. Não existe um' ato,

,uma ação, um protesto~ a1guem qUe, diga: "Olha, vocês

âo inadimp1ent~s, eu quero receber meu dinheiro". Eu prE,

~urei esclarecer a diferença entre isso e il moratória uni.

lateral e não fui fe1iz~ pelo visto, porque, para nõs~

Não só junto aos bancos internacionais, mas junto aos no!.

sos credores exte!nos. sejam exportadores de callital-,l>ejam

exportadores de "beM, de serviços ou de materias-primas ,t~

nho a impressão que fechamos o mês de setembro com uma ci-

SR. PRESIDCNTE(Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o'Deputado Jose Fogaça~ para inquirição.

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA" - Sr. Presidente.

ilustre depoente Madeira Serrano~ a primeira p'ergunta que

faria a V.Sa. e a respeito de fato amplamente conhecido em

todo o Pafs ~ fartamente noti ci ado nos jornais e jã hoje

uma informação consolidada, !l fato de que o Brasil jã ê um

País inadimp1ente~ ou seja, 'de que jã estamos de fato em

moratôri a. em real atraso nos pagamentos. A pergunta que

lhe faço de forma 8i reta e simples ~ a seguinte: qual

montante do atraso de pagamentos do, Brasi'l hoje junto aos

bancos internacionàis ?

da. Estamos pegando as amortizações e convertendo-as em e~'

préstimos a oito anos, e at'é mais. "Este ano temos a ambi

ç~o de q'ue esse prazo seja maior~ 'como temos' a ambi,Ção de

que a carência seja maior e de que os juros sejam menores.

Ou seja, toda a. ação negocial brasileira nesse momento se

.conCentra neSsas três partes; prazo maior; c,arência maior

e spread menor.

O SR .. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornel1as)

Muito obrigado.

O SR. DEPOEHTE{ José C.arTos Madeira Serr~noj

esses atrasos na ordem de 2 bilhões e 800. O que estamos

fazendo em relação a eSses atrasos? Em primeiro 1ugar~e!.

tamos rejuvenescendo, os atrasos. Ou seja, a parti r do mo

mento em que o Banco Central se viu obrigado a centra1i

zar as divisas que provem do mercado domestico de câmbio,:

passamos a atender as prioridades de Governo, em primeiro

lugar. O m'ercado domestico de câmbio funcionava com grau'

de liberdade que lhe era próprio, que levava, natura1men

te~ a que o setor privado, que vendia cambiais de exporta

ção a em ,banco e q~e c.omprava cambÍilis de importilção a e~

,se mesmo banco, se servisse nas duas pon:as. E o que so

,brava, no fim do di.a~ par!! vir ao Banco, Central era rea1,-

mente uma parcela realmente mínima: dessas disponibilidi!.·

des que aparêoiam no nosso mercado domésti co. Com essas

parcelas mínimas, com essas sobras~ tínhamos que, então,

faZer as provisqes para pagamentos de petróleo e de

tras importaçQes essen,c;'ais~ outros ser~iços essenciais.

A çentralizaçã~ do mercado de~ câmbio, dos rep,asses no Ba,!!

co Central, pela Resolução 851. a p.artir de 19.;..de agosto,

teve o objetivo d.e organizar a administração dos atrasos,'

fazer com que o Banco Central contasse com os recursos

pudesse alocã-10s ao' setor públi~o, ã importação de~petrõ

1eo e ao setor privado. ~ o que estamos fazendo. Então~ v~

,ja bem, quando 'digo rejuvenescer, estamos,) permanentemente.

pagando. na ordem cronológica, os' mais atrasados ,indo ~os

mais atrasados para os mais recentes. Hã um contínuo sopro

de pagamentos para 'o exterior, fato que impede q'ue e~sa si

tuação seja consfderada. em primeiro lugar. como estãtica:

n'ito paga e não paga ninguém. Pagamos. com atrasos, mas pa-

"gâmos. E segundo ponto e que essa situação deriva-se do f!,

to de que o programa de financiarnen1;o organizado com os

, bancos internacionais não funcionou a contento. No Projeto

aume!!,

somente

caso~ cita V.Sa. oitenta e seis países. E se isso

que~ se V.EXi:1. imaginar qUe, na América Latina.

isso para nós e base de programll~ que a taxa se comporte'

dentro desse nível médio de 10.5%, uma taxa relativamente

estivel aos níveis praticados hoje. O segundo ponto que V.

EXII:. enfoca ri a negociação em bloco. Eu diria a. V.Exa. qUe

há pouco viemos' de urna reunião anual do Fundo Hone-tãrio.CE.

mo V.Exa, nota, já há uma ag1 utinação. um movimento em ,to!,

no da adoção de pÇlsições comuns. O discurso do ,Ministro J~

5US Herzog~ do Méxtco, que falou em nome da'América Latina

na. p1enãri a.. do Fundo, é mui to c1 aro quanto ã neces!>i dade ce
que realiz,el,llos esforços, no sentido' de obter melhores condi.

ções no que se refere a prazos • .a tarências ~ a juros e re

almente já indi ca uma mobi1i zação ~o senti do de um cl ube

de credores. f: p,reciso definir antes esse clube de credo

res, mas, evidentemente, as coisas caminham para ai, por-

tar~ não serã nenhuma novidade,porque de oite'nta e seis PE,

de passar para mais' de cem. O problema é que a i"ndiistria ~

li'ca tem de ser sustentada e alguém vai ter de pagar essa

conta. Não temos condi ções, porque senão vamos ter de. ra·

ciocinat' numa perspectiva otimista. de: que é possível ha·

ver uma redução das taxas de juros no mercado intern'aci.Q.

nalo Entendemos que essa perspectiva ainda está longe. por.

'que inclusive há um incentivo da corrida armamehtista e da

guet'ra fria no momento. V.Sa. disse que alguns fatores po

liticos estão influenciando. Citou a questão do II'ã, do A

feganistiió~ das Halvinas, e, agora, a questão do Oriente

Médio e dil Amé'rica"Central. a ',uestão do Japãr-, da Coréia.

Enfim, uma serie de questões vai influir .decisivamente no

andamento dessa car.ru'agem. Entendemos q,ue temos de nos prê.,

servar. e a medida que a Oposição b'rasi1eira estã postula!!

do é uma médida de defesa. porque entendemos que não háVE!

rã uma melhoria nessa perspectivil. V.Sa. diz que hã possi

bilidade de have/ uma melhoria, e parte do conceito de que

a negociação com o-Fundo Monetãrio trar~ bons resultados

para nosso País. Entendemos que O que motiVa ,hoje as potê!!.

cias~ os banqueiros internacionais é)ustaml!nte essa nece!.

sidade geopolitica hegemõnica. e uma necessidade militar

estratégi ca, que não vai modificar·se apenas com as nossas

exortaç~es no senti do de que melhorem seu comportamento em

relação a nós. De modo que seria isso. Temos de tomar me

'di das de defesa da nossa econom;'~ nacional e dos países do

Tercei ro Mundo. E acho que seria o caso de procurarmos ,nas

(Iegociações~ juntamente com os paises que estão na me-sma

d'Ífi cu1dade~ formar um E....Q.Ql de ·devedores. Jã falaram até

em OPEP de devedores. Não sei se seria isso. Mas o funda -
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o SR. OEPUTADO JOS. FOGAÇA - Sr. Hadei ra Se.!:

gi-strar que se trata da primeira vez que. oficialmente, um

re~resen'tante de UIl1 órgão Oficial declara que estamos real

mente em moratória. Este é um registro da maior importá!!

que estamos pagando todos os dias. numa ordem cronológica

de vencimentos. Qüeriá apenas esclarecer isso, porqUG, re

almente, em nenhum momento. aceito a te~minologia de mora

tória para o atraso de pagamentos que estam'os, vivt:ndo. Qu~

\nal apenas registrar que é uma expressão sua. n~~ ',inha.

cia a ser fei to nes ta CPI.

O SR. DEPOEflTE(José Carlos MadeiT11 Serrano)-,

Oeput.<'ldo. eu qUQri~ rcssalnr que n~o disse isso, V.E;.:a ri

quem o disse. Estamos em atraso de pagame,nto consenti do, HQ.

ratõria é um ato de suspensão de pagame!lto, unilateral ou

bilateral. Nós não suspendemos. Es'tamos' atrasando, O sim-

d~l 01-"un neste trabalho. pagamos mais de doze bilhõo::.

ros •

o SR. DEPOENTE(Jo5é Carlos Ma dei ra Sernno)

Da parte de juros?

O SR. DEPUTAD.D JOS. FOGAÇA - O. porte d. ju-

Jo da divida registrada. observamos que, em 1982, a,divida

bruta registrada era de 69 bilhões de dõlares, Somando

divida registrada ~ dfvida não registrada. mesmo assim não

obtemos. ao final' de 1982, os números qué foram divulga

dos, inclusive até'por declarações do p"rõprio Presidente tt.

Republica •. que diss.e que o Brasil deveria, já no final de

1982, cerca de 87 bilhões de dõlares. A pergunta que t~

n'ho a fazer a V.S.,a. e a seguinte: qual é o montante real

da divida exter~a brasileira, uma vez que esses números a

qui estão absolutamente em desacordo com informações que

tê~ circulado nos meios financeiros. nos mei~5 econôlnicos,

fartamente, e que sabidamente contrariam os numeros afiei

ais do Banco" Central?

O S·R. DEPOENTE(José Carlos Madeira Ser.rano}

Deputado, eu aqui falo na condição' de. como V.Exa. disse.

um técnico do Banco Central. de Diretor responsãvel por e!.

ta ãrea. e o qu.e eu posso lhe dizer. COM toda a convicção.

é que a di"vida externa brasileira. em 1982. a registrada

isto é, il dívida de prazo superior a trezentos e sessenta

dias R era de sesse.nta e nove bilhões, seiscentos c~n"

quenta e três milhões e quinhentos mil. e que a ela se SOR

ma a divida não registrada de forma tal que a dTvida ex

terna ~lobal. em 1982. é de oitenta e três bilhões. duzen

tos e oitenta e oito milhões e setecentos mil dõlares. Cer

to? E que as nossas estimativas. as projeções que estamos

fa'zendo - e isso aí. evidentemente, como projeção. estã s,!:!

jeito às oscilações que o te~po vai ditar - são de que es

sa dívida atinja noventa e u"' bilhões e novecentos milhões

ao final de 1983. com o cres·cimento de nove bilhõe.... e cem

bilhões e oitocentos r:lilhõcs de dólares ao final de 1984.

O SR:' DEPUTADO JOSf FOGAÇA - Perguntaria

V.Sa. também qual" o montante de ju,,:os na 'composição dessa

dívi da.

O SR.~ OEPOEHTE(Jose Carlos Hadei ra Serrano)

V.Exa. vai encontrar Iqui. neste trabalho, C0l10 anexo. úftla

parte cOll1entada do !=resci_nto da dívi da d.o seto~ pübl(co

res de juros globais em 1982. Retifi cando: juros de 1982.,

O SR. DEPOENTE (José Ca.rlos Madeira Serrano)

Não. aí é só o principal. não há juros.

O S~. DEPUTAOO JOSr FOGAÇA - Então. pêrg unt2,

, ria o que temos ·que;. pagar de juros nesse perfodo,

O SR. DEPOENTE(José Carlos MadeiriJ Serrano}-'

Deputado. eu diria a V.Exa. o seguinte: comoest:i" flito aR

aqui. por este quadro, são onze bilhões. trezentos e cin

quenta e três. Esse é o total da dívida líquida. Ou seja.

bruta, prevalece a cifra que estã no trabalho apre~entado

'i19ui, à Comissãp, que ê de doze bilhões e seiscentos. Não

é isto? O que temos aqui de diferença entre doze bi lhões

e seiscentos e onze ,~lhões e trezentos cinquenta e três

é'aquilo que o Bras,il aufere de juros do exterior. porque

o Brasil exporta com financiamentos e esses financiamentos

são remunerados. Então. aqui. na montagem do balanço de

pagamentos. isso se faz pelo valor líquido, Então. o lfqui.

do de 1982: onze bil.hões. trezentos e cinquenta e três; 11
quido de 1983: nove bilhões e setecentos: e líquido de

1984: dez bilhões e oitocentos. Como dito. previsão, e vou

lhe dizer por quê, TernRse uma parte da dfvida externa que

é baseada em taxas fixas, Então. isso é simples; é só' fa

zer o cãlculo e sabe-se que juro vai pagar, E tem-se Ulllla

grande parte da dívida. COIllO explicamos na exposição, a tÊ,

xas fll'tUantes. Então. como esc1ar~ci aqui ao nobre Deput!

,do Jacques D'Orne.llas~ estamos estimando ,para 1984 uma taR

~a média de lO.5%.·Essa taxa media de 10.5% é para taxa

flutuante. E~tão, pode sofrer varia~~õe~ para mais ou para

menos. Agora. 'o valor do estoque da dívida. que é esse Vi!.R

lor qu eu- lhe dei, de oitenta e tr~s bilhões em 1982. é o

estoque da i:lrvida~ p_rincipal. é a base sobre a qual se cal

'culam os juros, sejam fixos ou sejam flutuantes.

O SR. OEPUTADO JOS. FOGAÇA - ·V.·Sa. pode ri a

dar UMa idéia do que é pago por 5et~r privado e setor pú

bli co ?

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano}

Não. esse aqui é o conceito clãssico. que o FMI adota com

todo o classicism~o_e ortodoxia que eles tem desde sempre.

O SR. OEPUTAOO JOS. FOGAÇA - E mesmo em negi

ciações bilaterais o Brasil não tem utilizado essas reser

vas.negativas 1

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano.)-"

. Hão. Deixe eu dizer a V.Exa. o ,ue acontece. que é muito

importante. O conceito de reserva não é tão elãsticp quan

to pode. parecer. porque na verdade nem ao Brasil neri ao

Fundo neTl a nen,hum paTs interessa - e o concei1;o de reser

va ~ui é UM conceito Muito lfmpido - sillplesmente ter UMa

estrutura ou urna configuração 'de reservatj que seja i rrea 

lista. Isso não interessa a ningueM. E,hoje, COMO te~os u

l1a posição de reservas que estã bastan't;e, baixa comparativ~

mE.nte com o que tínhamos no passado - e baixa pelas razões

'do conhecimento ger~l - elas realmente são mais simples de

ver do que quando elas são maiores,~elo menor nüllero' incl,!!

sive de itens que compõe' a reserva.

D'SR. DEPUTADO JosE FOGAÇA - Na pã"gi,nll. 38.V'

Sa. informa que a dívida externa global atingirá' '91 bi-,

lhõp.s em 1983. No entanto, na pigina 19. retornando ao qU!

ler, cQb~9'orizadas.. apenas nesso:!s três conceitos.

o S,R, DEPUTADO JOSr FOGAÇA ,- Esse tema se-

quer foi levantado'nas negociações do Brasil com o Fundo

Monetãri o Internaci onal ?

de moedas lã,fora·, no mercado intertianciírio. e com atrasos

líquidos de 2 bilhões e 318 milhões., na verdade o mundo

não desconhece que teríamos em caixa 1 bilh'ão. em termos li

quidos. se tivéssemos os recursos colocados ã nossa dispo

sição. Então. é esse atraso. Isso para não falar no Proje R

to I. desse dinhe.iro novo que ainda estã pOIr desembolsar,:

U1na cifra superior a 1 bilhão e 60~ milhões de dólares

cujo desembolso atrasou em função do atraso do desembolso

do nu. Não acredi to - ~ um problema de sentimento - que

iSso venha a oc'o:rer. que haja um agravamento das condi:

ções de custo. Não, muito pelo contrário. Estou muito e~P!!

rançoso de que vamos ter um prazo maior. uma carência maL

or e um cus to menor des ta vez.

O S·R. OEPUTAOO JOS. FOGAÇA - Oiscordo de V.

V!. Os conceitos de reserva qUl1 temos são o conceito de li.

quidez internacional. há um outro conceito de balanço de

pagamentos e há um terceiro concei~o de haveres líquidos ~

temos. Em nenhum deles estamos considl};rando receit"as de

exportação futura. O conceito de liquidez internacional é

um conf;eito clássico. não foi modificado, Esse conceito ~

preende os haveres bl'utos até 360 dias. Isto é, se tiver

mos um depósito num banco lã fora até um ano de prllZO,. es

se depósito é c0l!!putado co~o reserva; se for .superior

360 dias. não é computado como reserva. Excluem-se, nesse

,conceito de liquidez ,internacional J a conta de cobrança do

Banco do Brasil e os. convênios bilaterais ativos. O concei

to de balanço de pagamentos compreende apenas os haveres

líquidos ate 360 dias. Isto é. é o débito e o crédito ate

360 di as. não é haver bruto, E o dos haveres líqui do~ ex

tel'nos. o terceiro conceito. compreende os haveres lfqui

dos totais. Ora. fora diss.o. não existe mais nenhuma regra

diferenciada de reservas, As reservas podem ser. vamos di-

50..' Mas acho que essa é até uma posição de ordem política.

entender ou não que uma moratória no.caso; consentida ou

unilateral. terã um diferente tratamento nos custos da re

ne,goci ação. Mas eu acho que ê uma discussão que não convem

estabele,cer com V.Sa •. , ulna vez que V.Sa. vem depor como um

técnico do Banco Central. e esse é o objetivo da nossa in

qui ri ção. Por isso~ a s'egunda pergunta que eu lhe faço.

segundo tema que eU gostaria de abordar com V.Sa. é a res~

peito de um hovo conceito contábil que teria sido criadoe!l.

tre o Fundo Monetã~io Internaci onaLe o Brasil. o conceito

de reservas negati~as. As reservas negati'vas consistiriam

na hipoteca de exportações futuras. do nosso País J ou seja,

de antemão comprometer exportações f-uturas. um concei to que

notoriamente atenta contra a nossa so~erania. Exist!m as

tais reservas neg.ativas ? Quanto ao Brasil já' hipotecou de

, suas exportações füturas ?

O SR. DEPoENrqJosê Carlos' Madeira Serrano}

Não, Deputado, desconheço esse conceito de reser',. negati-

em

signi fi caples fato de q·ue rejuvenescemos os p~agamentos

zão que lhe expliquei, Ou se"ja, o mercado se bastava

timismo. s"5o de. que a situação não se deteriorará até

,fim do ano, isso'sem que en.tre um vintém de qualquer enti

dade financeira ou qualquer setor oficial. o que não é

caso - deverã entrar~

O SR. DEPllTAOO JOSr FOGAÇA ~ Qual a composi

ção desses atrasos? Esses atrasos estão recebendo um tra

tamento igualitãr,io quanto ã divida publ"iClI" 'f! quant? ã"di

vi da do setor pri vado. ou não?

O SR. DEPOENTE(José Carlo's Madeira Serrano}

Dar-lhe-ei a resposta, Ate 31 de agosto. quando centraliz.f!.

mos os mei os do mercado domestico de cãmbi o no Banco Cen

trill. todos os atrasos eram sõ do setor publico. pela ra-

o SR. OEPUTAOO JOS. FOGAÇA - Pode ,er uma i!l

terpretação um tanto polissêmica. que busca na palavra di

versos significados. Mas eu digo mQratõria e V.Sa. diz a

traso de pagamentos consenti do. Para mim é um eUfemismo.Na

'V~rdade se trat~ da mesma coisa: Mas Y.Sa. não vê que. com

isso~ o nosso País incide na maior possibilidade de ter

que pagar taxas de risco mais altas. exatamente pelo fato

de que estalllos em atraso de pagamento consenti do ou em mo

ratõri a ?

termos de compras de exportação e vendas para importações

e repass ava ao Banio Central o sal do fi nal no fi m do aí a,

depois de servido o mercado. Ora. quem se" servia neSse mer

cado era o setor pri vado, pela sua prõ~)'i a mobi11 dada. En

tão, iniciamos. em 19 de agosto. com, atrasos do setor ,pu

blico e sem atrasos do setor privado. praticamente. Qual

foi o primeiro obJetivo dessa medida? Foi,justamentt! dar

um tratamento mais .equitativo. Ora. rejuvenescer o atraso

do setor publico e começar a atrasar um pouco o setor priv!.

do. ou seja, balancear um pouco esse quadro. 'Esse tipo de

atitude persiste e atinge todos os s'etores. Hão trabaJha

IROS el'll bases individuais trabalhamos'" de acordo com..1criteri"

os globais. com faixas de importações, faixas de produtos.

e esse tipo de caixa que se vai fo.nnando ao longo do perí,2,

do vai servindo para que possamos da'r a.tendimento aós pa

galllentos das importa"ções prioritárias para o País e. CO 111

isso. sustentar' um ritmo de fornecimento.

ra'no. V.Sa. não vê como uma for'ma de negociação que debili

ta os interesses do' País a do a~raso consentido? Na medi

da eM que o nosso País está atrasando os pagamentos. está

nUMa situação de moratória ••• Seja qual for o qualificati

yo que a ela se de, estã de fato numa situação de morató

ria real. e V.Sa. está confirmando isso. t importante re-

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Nobre Deputado. diria a V.Exa. qUe •. se as razões do atraso

fossem de natureza e~truturais da e.c~nomii\ brasileira. se

o Mundo exterior n~o conhecesse. como conhece. tendo parti

cipado. na parte financei ra. todos .esses eventos - esse a

traso eM pagamentos é precisamente consentido porque os re

cursos que fora. previstos para o Brasil não chegaram

ser concedidos - se o atraso fosse -' repito - conseqDencia

de ullla estrutura debilitada da economia. se fosse um prod..!:!.

to de g~s,tão admini,strativa e não ~ falta de recursos pro!!.

,vocada pelo prõpr~o sistema internacional•• eu diria que

s'im. ,Mas~ COI1O. na ,verdade. a ocorrênci.~ se deveexatamen

.te ao fato do não eumprilllento do 'p~~Ogj.aMa no seu nfvel a·

ce.rtado - ou ·sej'a. estamos carentes. hoje. de 3 bilhões'e

400 lIIilhões de dõlares de linhas .de. curto prazo no mercado
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ba1 ?

tir com V.Sa. sobre o dado da divii:la não projetada,-não a

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - r a dívi da gl!l

corresponde ã dívida brasileira de hoja!' ou do primeiro s~

mes tre.

Banco

O SR.; DEPUTADO JC'j( FOGAÇA - Ent:io. seriarl

inês . a mês ?

ses. A isso acre$centariamos os juT'os devidos pelo

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - ·O~tubro. novem

bro e dezembro.

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano}- ..

Aqui eu teria uma-média de 2.300 mais ou menos em três me-

sessenta e dois ponto ci nco j há o Banco Mundial. duzentos

e trinta e cinco; e o 8IRD,cinquenta e quatro.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Outra pergunta:

a quanto montam os compromissos do Brasil até o finál do

exercício de 1983, contando com os atrasos de dois bilhões

e oi tocentos mi ihões de dõla res.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Serrano)

Os nossos compromissos até 31 de dezembro monta.m a um va

lor que fica perfc!itamente coberto com esses recursos

ainda repõe o nível de liqui dez que trnhamos em 31 de de

zembro de 1982. Deputado, então. respondendo aritmeticame.!!.

teo.. sua pergunta." o ingresso desses recursos. 11 computação

,desses recursos. porque aqui não hã ingresso ••• Por exem

plo, ao Clube de Paris deixa-se de pagar setecentos mi

lhões. A ~omputação da mobilização desses recursos nos per

llIitirâ arcar com todos os pagamentos até o fim do ano

nos deixaria um saldo de caixa da ordem de um bilhão e oi

tocentos milhões de dõlares.

O SR. DEPOENTE(Josê'Carlbs Madeira Serrano)

São '711.6. lrquidO~ 754.4. bruto.' e;n outubro. E 704.7. lí

quido; 747.5, bruto, em novembro. ~ 730.1. líquido; 772.9.

bruto, em dezembr'b. Então. a soma disso aqui daria 2 bi

lhões e 100 milhões-, bru·to. mais ou menos, em tres meses.

. .
semos somar isso, aqui. Dou-lhe a informação preliminar de

9ue o saldo entre recebimentos e pagamentos até o fim ' do

ano deixaria o Brasil com um ciiixa de 1 bilhão e 800 mi

lhões. Mandar-lhe-e'i esse demonstrativo para que V.Exa.po!

sa apreciar. mês a mês, a evolução desse caixa.

O SR. DEPUTADO JOSr F9GAÇA - O que me inte 

ressa também é saber. o quanto temos a pagar. em termos de

principal e de encargbs. uma vez que. como V.Sa. disse com

muita clareza, os nossos juros. no ano de 1983. montariam

a cerca de 12 bilhões de dõlares, bruto. Então. pergunto.

quanto ainda temos que pagar daqui para a frente. em ter

mos de juros ?

cinco bilhões

O SR. DEPDENTE(Josê Carlos Hadei ra Serrano)

Terfamvs .. em outub:.o. 7il. 6'milhões, bruto.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V.Sa. vai dl1r

que fiz aqui. rapidamente, o ingresso seria de cerc,: de 7

bi~hões. Com o n.ümero que V.Sa. me dã agora. suponho que

o Brasil terã que pagar. até o exerclci~ de 1983.5 bilhões

e'SOO milhões de dólares.

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Made~ ra Serrano)

Teríamos que pagar a di ferença entre esses recursos e os

pagamentos efetivamente devidos. Deputado, acho que eu re!,.

ponderia melhor a sua pergunta se l,he enviasse esse fluxo

de caixa. mês a mês, porque, com este aqui V.Exa •• ~não tem

.0 somatório. Seria um exercício 'bastante demorado se fõs-

O SR.. DEPOENTE(Jose Carlo~ Madeira Serrano)

Nio tenho aqui os pagamentos todos li stados.

O SR. DEPUTAOO JOS~ fO'GAÇA - Pelos cálculos

que nõs deixamos de pagar' ao Club~ de ~aris. cujo pagamen

to estava previsto - e agora, com as. negociações encet~das

jã es tão suspensos esses pagamentos, de acordo com o regu

lamento do Clube;. quer dizer.não é uma suspensão un11ate

, ral, é uma silspensão prevista por eles. em regulamento

temos aq ui. desse di nhei ro novo. três e' oi ~ocen tos pa ra e!

te ano. Do Fundo, o saldo de 1983 dã um, duzento: ': trinta

e tres; esse desembolso do Projeto I dá um. setl' ~ t,os,

Central do Brasil. Aqui. na questão dos juros do Banc~o Cen

tral. teMamos v.árias parcelas provenientes de diferentes

·projetos. Teríamos de juros. o Projeto I, em novembro, 41

mi1hõesj em dezembro, 79 milhões. O trimestre dã 120. 'No

Projeto II, teriamos aqui juros. no trimestre, de 129 mi-

lhões de dólares. ,No Fundo Monetário Internacional. terfa

mos juros de 23 milhões de dõlares. no trimestre. No Banco

t:!e Compensações Inter~acionais, teriamos o total de 14 mi

1hões de dólares. no trimestre. De lin.fas de crédito, temos

'de

pa ra

ar estã compreendido. E do BID também temos um saldo

cinquenta e quatro milhões.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Serrrano)-

lares a receber, no' ano de 1983. Anotei três itens

setecentos e sessenta e dois do Projeto I.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Gostaria de uti.

lizar a pãgina 32 do seu relatõr10,. quanto ao programa ora

em negociação. Segundo pude acompanhar. uma vez que~se tr!

t~ de um trabalho bastante complexo, no ano de 1983. rece

beremos apenas 'um bilhão e quinhentos e setenta e seis mi

lhões de dõlares no programa de rnegociação ou de refinan

ciamento da dlvida. Ou seja. no item 5. FMI. saldo para

1983. um bilhão e duzentos e trinta e três.

1983: do FMI. do BID e do Banco Mundial.

O SR•• DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano}

Não, mas há" mais. V.Exa. tem aqui, no item 6. desem~olsos

do Projeto I: um bilhão, setecentos e sessenta e dois mi

lh Õl'!S e qui nhen tos.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA ~ Mais um bilhão.

O SR. DEPUTADO JOSr 'F~GAÇA - O Brasil .. neces-

sita de recursos adicionais de tres bilhões e o:itoc.entos

milhões em 1983..

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

E ,de 5 bilhões e 200 milhões e1J! 1984. Essa soma são os no

ve bi lhões que V.Exa. encontra aqui no dinhei ro novo. es

ses nove bilhões da pãg. 32. B ainda há uma parte do Clube

de Paris, em 19B3: esses dois bilhões que V.EXil. vê aqui,

do Clube de Parls,fls.32. e'les se desdobram. em números r!,

dondos. em 700 milhõe~ de dólares para 1983 e 1 bilhão

trezentos para 1984.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Veja V.Sa. que

sa estimati va de noventa e um bilhões é bastante segura.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Aí teríamos._ en.
tão, um bilhão e quinhentos e y.inte e dois milhões de dó-

De 1983, exatamente. OU seja, o gue vai ser desembolsado Ê.

góra entre outubro e dezembro.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

t o seguinte: dI? Fundo Honetãri o... Esse é o finanei amento

compensatõrio. Isso ar dã um total de quatro bilhões e oi

tocentos,em números redondos, de Direitos Especiais de Sa-

que. divididos em três anos. Então, dã um programa de um

bilhão e· seiscentos; mais ou menos, por ano. Ora. em 1983

já sacamos a diferença entre um e seiscentos e um duzentos

e trinta e três, e temos por sacar esse um bilhão duzentos

e trinta e três restantes.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Hadeira Serrano}

E maisj se V.Exa. olhar a página 34. verã o desdobramento.

V.Exa. tem aqui, na página 32, no item 3. nove bilhões. E~

ses nove bi lhões s~ decompõem em 3.fl pa ra 1983 ai nda.

5,2 para 1984. En't~o, para 1983. V.EXil. teria que acresce!!.

tar três !)i1hões e oitocentos milhõ'es desses recursos.

essa ~oma' que V.E.xa. fez teria que ircrescentar três e oit!!,

centos. porque, desses nove de dinheiro novo. parte ê para

1983 também.

O SR. DEPUTADO JDSr FOGAÇA - Acho quê isso

O SR; DEPUTADO JOSr FOGAÇA - I: que não cons

ta na pãgina 32.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano}-

o que quero saber exatamente ê o quanto em dinhei ro seja

dinheiro novo, seja saldo - ('I Brasil ainda tem para rece

ber neste ano de 1983 e que não está especificado aqui.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

Vejo o objetivo a 4ue V.EXil. quer c~egar. Acho que, se adi

cionarmos setecen'tos milhões do Clube de ·Paris. que é

o SR:. DEPUTADO JDS~ FOGAÇA - 1)0 Banco Mun~i

al recebn."remos duzentos e trinta e cinco milhjies de dõla-

Na pãgina 32, não. mas consta na 34. Na 34, V.EXil. vê isso

'no item 119.

, res, ainda saldo a.receber.

O SR. OEPOENTE(José Carlós Madei'ra Serrano}

Saldo. ou seja. aquilo que jã recebe'mos de janeiro até 'ag2,

ra um cifra. que é de novecentos •. ~ No total. do an,p. do

Banco Mundial. ~ãõ novecentos e setenta e sete. Não é is

so 1 Então. recebe;os até agora a difer~nça entre novece!!.

tO!; e seten ta e sete e esses duzentos e trint.a e ci nco. E~

ti' certo?

em

que

nove

il1si~

dívi da

cãl cul o

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Volto

brasileiro. Pelo que me lembro, não existe esse

privado. podere!"os obter uma ordem de grandeza disto'

termos estimativos/

',bilhões e seiscentos e cinquenh e três milhões de dõla,res

em 31 de dezembro.

O S,R: DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Mas o Banco Ce.!!.

tra1 não tem nenhuma informação sobre o estãgio atual da

divida?

O SR. DEPOEHTE(José Carlos Madei ra Serrano)

t. a dfvida glob.al em 31 de março de 1983: oitenta e cinco

bilhões e novecentos e setenta e nove milhões. Acumulada.

Subiram dois bilhões. Acho que hoje. por exemplo. a estim,ê.

tiva da dfvida de 31 de dezemb;o é uma estimativa muito

mais prõxima da realidade do que poderia ter sido. diga-

AtOS, no ano passado. por uma 'razão simples: toda a negoci!

ção, todo o ingresso de recursos - por exemplo, as linhas

de credito comerciais de curto pra~o - estã dentro de um

programa. do Projeto iII. Sabemos qual é o valor dessas li

nhas. As variações no saldo' serão minimas, ou para cima ou

para bai xo.. Temos, no Projeto 11. exatamente o total das

amortizações que vamos. renegociar e.m 1983. que são aqueles

quatro bilhões oitocentos milhões de dólares. Teríamos que

captar para pagar, simplesmente pagarj sen!o pagarmos.

dívida' fi'carã estãvel. nesse'n;"ve1 de quatro bilhões e oi

toçentos milhões •. Ela,vai crescer náquele. dinheiro novo

que vem dos bancos'e das fontes ofi~iais. Fora disso, ou

tros recursos não entram no País ~e~~te'momento, porque es

tamos'negociando em bloco, em pacote. tanto com setores

ficiais como com bancos privados internacionais. Então. di

ria a V.Exa•• com c:,erta margem de segurança - relativa.mas

muito mais do que nos -anos anteriores, quando havia essa

liberdade de emprestimos no mercado, de o setor privado tE.

mar recursos~ hoje existe apenas nã~ existe fonte - q~e e!,

o SR. DEPOENTE.(Jose Carlos Madei rt:l l·ra~o)-

Deputado, infelizmente a mim cabe apenas ser o repetitivo,

da histõri a. Os números que o Banco ,Central tem••• Hoje' o

Banco Central controla essa dfvida~ antigamente sõ tínha

RIOS, como sõ temos. o registro da dívida superior ar treze.!!.

xercitar controles para conhecer a divida de curto prazo.

E isto qu~ nos permite col-ocar a divida de curto p'razo a

qui e chegar a oitenta e três bilhões duzentos e oitenta e

oito milhões e setecentos mil dólares. que é o total geral

da div';da externa ~ra;,ileira. etn 31 de de,zembro de 1982.

O SR. DEPUTADO JOsE FO.GAÇA - E a dívi da de

30 de setembro?

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano}

Hão tenho a dIvida de 30 de setembró.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - E a do primei ro

o SR. OEPUTADD JOSé FDGAÇA.- Na tabela 171

O SR: DEPOENTE(José Carlos Madeira Ser·rano}

Na tabela 17 do trabalho distribuído ã Comissão.

qUll.nto aos juros do setor publico ou do sétor privado. ~las

existe uma tabela. a ,de nQ 17. como anexo. em que V.Exa.vê

a decomposição em dfvida publica e divida privada ano

ano, desde 1975 até 1982. Mas não te'mos neste trabalho

desdobramento do que tenham sido juros ~o setor publico ou

juros do' setor pri vado. Mas esses nümeros já dão uma boa

indicação das proporções. Se fizermos um cálculo médio

aplicâ-lo a essas bases diferenciadas de setor publico

semestre desse ~n"o ?

,O SR.- DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Também não tenho. Tenho a do tri mes tre, que ~ de oi te,ntn e

ci nlto bi lhões. novecentos e setent~.e nove mi lhões e duzc.!!

tos mil dõlares.

,tos e sessenta dias. Corno esta dito no trabalho, a

totalizava. reg·istrada no Banco Central, sessenta e

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

,Tem. O que queria dizer é o seguinte: a partir do momento

em que se instalou a crise. no ano passado. passamos a e-

, dívida de 1982,'mas. a divida real.o montante global
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OllleolV.

a ser.••

O SR. DEPOENTE(José Carlos "Madeira Serrano)-

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - O IV não chegou

países

semanatãrio fez, na segunda-feira l se não me engano. da

como o Brasil.

bre mão das suas altas taxas de riscos. cobradas

o SR. DEPUTADO JOSt' FOGAÇA - quem recebe "'

o SR. DEPOE.IlTE(José Carlos Madeira Serrano)

Não temos nenhum contrato. nenhuma estipulação com o comitê

de assessoramento que implique pagamento de qualquer taxa.

Eu digo a V.'Exa .• como Oirl:t.or da Diretoria da Ãrf'a externa

do Banco Central. que desconheço totalmente a existênciacl~

so. e se existisse ,imagino que de.vesse conh~cer.

prometidos COnosco.

O SR. DEPUTADD JOSt' FOGAÇA - Essa presta

ção de serviçosf'am termos de assessoramento.. exige enorme

quantidade de funcionários,

Brasil. através desse comitê assessor. e dizer-lhes

O SR. DEPOE.NTE(José Carlos Hadei ra Serrano)

Nada. Não tem nenhUma remuneração. Essa remuneração não e

xis te.

os banco~ internac;.ionais estão praticando os limites- com

guinte: "O déficit a ser coberto no programa €i de g bilhões

de dõlares. A parte que lhes toca é de 6.5 bilhões d,e dõla ..

res". Não se discute prazo. não se discutem con'dições, nã~

se discutem taxas. Então. veja bem. longe de ser um e,lemen

to que afete a sobrerania de uma país - e isto o Fundo faz.

como disse, rotinei ramente - ela simplesmente até coopera

no Sentido de ser um elemento de pressão em cima da comuni"

dade financeira. porque a comunidade financeira - vamos co ..

Jocar as cartas na mesa - e"tá altamente necessitada de que

tenhamos uma renegociação de dívida que seja, em primeiro

lugar. bastante para que possamos ter um horizonte de cum..

primento satisfatório das obrigações da dívida; segundoJnão

imteressa ã comunidade financeira. nenhuma situação de tratl

ma no mercado. Evidentemente. para nõs, é muito fãcil ver,

a po~ição da comunidade financeira é uma posição de quem

tem algo a preservar na sua estrutura.

O Sr.. DEPUTADO Jost: FOGAÇA ~ Mas ele não a,.

.0 SR. DEPUTADO JOS( FOGAÇA .. E.sse comi tê de

assessoramento. a negociação da dfvida eM1 Nova Iorque.quan

to recebe do Governo brasileiro?

l'JIdl:ssada. em Washington. foi convocar os bancos Cl. res do

comÍ$sôes de refinanciamento?

o SR. DEPUTADO JOSt' FOGAÇA - Informações que

O SR: DEPOENTE(José Carlos Madci ra Serrano)

Deputado. eu disse de início. e vou r.cpeti r. ti posição ne

gDciadora brasileira que se está desenvolvendo neste mDmen

to: estamos em ple!'o momento de negócios. lutando po~ pra

zos maiores, carenci_a maior e margens e custos: mais baixos.

temos através dos jornais dizem Que t nas negociações que o

Brasil mante;le nos Estados Unidos co~ os banqueiros .. intern!

danais, por intermédio do FHI.houve até uma situação mais

ou menos simbõlica. que foi considerada absolutamente

mal pelas autoridades brasileiras, .quando os represl'!ntantes

do fUI se reuniram com os banqueiros em separado. E'o Mini!.

tro E..!.nane Galvêas chegou a dizer que isso era uma situação

• ~i gOl"osamente notmal. Como V.Sa. entende o fato de que

FMI passou a fazer o papel de coordehador do refinanciamen

to da dívida externa brasileira. colocando 05 bancos inter

nacionais de um la·do e o Bra~il de outro '2 os bancos in

ternacionais formando uma espécie de cartel l uma espécie de

bloco de credores de um lado, unificando os seus interes

s.es, e o Brasil de outro lado. abdicando da sua sobel~ania e

entregando ao FHl o papel de coordenador dessas negociaçeos.

O SR. DEPOE:NTE(José Carlos r·ladeira Serrano)

Nobre Depu,ti'ldo, o meu entendimento ê técnico e continua seE.

do técnico em todas as minhas declarações. Tudo o que eu vi

em matéria de renegociação de dívida externa de 1982 para

cã - e foi lió que eu vi - é que o Fundo Nonetári DI depDis

que discute e acol"d,a ur,l pl'ogramd paro Ut.llJ'lls. illltes de .e

var aquele programa ã Diretoria Executiva ,do Fundo. ao seu

Conselho de Administração. se certifica de que o financia 

mento externo ao programa será concedid'o. Então, não é sõ

normal como é rotina que o FMI. depois que acorde um pr~gr!

ma, chame os bancos credores desse pais e diga: "Vo~s têm

que prover "X " bii·h"?es de dólares, ou milhões, ou esse pro

grama não vai ser aprovado pelo Fundo". O que o Fundo t~one-

O SR. DEPOENTE(Jose carlos Madeira Serrano)

Nunca o Banco Central controlou essas linhas. Passou a to

mar conhecimento delas de um ponto de vista de supervisão d~

saldos. pa~·il exigir cumprimento dos banqueiros lã fora. em

função da crise de 1$182. !-loJe. controlanos o seguinte: ~e \}

banco "x" SE! comprometeu. por um telex. junto ao Bance. Ce~

trla. de dispor de 100 milhõc:s de dõlares. manter lCO ml

lhõ~s de d.')lares de linfla!> a bancos comer-dd'is brasilclro5,

para (I atendim~nto de pr~-e;:pQrtações ou importações atê

360 dia'5. eXe)'C,itaf,10S um conÚole em que os banco':. brasi ~

tação de carvão. material estratégico. como o carvão. que'

lei rOl> todo; • são 85 bancos autorizados a operar er:J câmbiO

- n05 fornacem uma posição mansal àas linhas de crédito uti

lizadas. E !lós. silT.ple$mente, vcrificam"s. no somãtório, f.E:l

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Dentro do Proj~

to Ir!. nas linhas de credito a curto prazo, linhas de cre

di to comerei ais, o Banco Central não tem controle de corno se

dã essa estrutura do custo \,lO dinheiro?

é um exemplo típico. Então. essas linhas têm um preço que

varia, pode ser 0.5% ao ano. pode ser três quartos d.e a ao

ano. pode ser 1%. D~pende da conjuntura internacional tam

bem. Depenlje da 'credibilidade da liquidez externa. depende

do cumprimento da empresa. '~ mercado.

neste projeto foi que fossem mantidos os .niveis de linhas

utilizadas, de utilização de linhas em 30 da junho de 1982;

q,ue não houvesse uma baixa no volume de linha disponlvel

porque, obviamento, síicrificarlamos o balanço de pagamentos

porque essas linhas se prestam ou ao financiamento da impo.!:.

tação de curto prazo ou ãpre-exportação. Diria a V.Ex.a. que

a estrutura de taxas dessas linhas ••. Se V.Exa. pegar uma

aceitação bancãria n<? exterior, por exemplo. essa linha in-i

O. SR. OEPUTAOO JOSt' FOGAÇA - Qual;; n pata

mar fixado para esses emprestim'Os de curto pra20 ?

O SR. DEPOENTf.(J~se Carlos Madeira, Serran'o)-

Nos de oito anos. iS,50 estã neste relatório. na parte que

se refere a spread. Temos aqui um capi tulo sobre spraad.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Nesses rle curto

prazo, até 360 di as ?

O SR. D~POENTE(José Carlos I~adei ra Serrano)

Realmente. não teria condições de lhe dizer.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA ~ Lamento muit?,

porque essa uma informação da maior importância. Surpreen.

de-nos inclusive que o Banco Central não nenhum tipo de co!!.

trole sobre essa estrutura.

t:1ui as aceitações bancárias 'que eles chamam de

o SR. DEPDENTE(José Carlos Nadeira 5errano)

Essas "linhas são comel'ciais. linhas competitivas, linhas de

mercado. Elas têm uma estrutura prõpria ncr mundo para ~

l:.er 1s acccpetance. conforme risco. Se é um adi antamento de

contrato de câmbio. ela tem um tipo d.e custo. 1550 é função

de mercado. O Banco Central nunca teve relJistro dessas ope

rações, em nenhum,!U0mento. A Lei nQ 4.131 ou 4.390. que é o

Estatuto do Capital.Estrangeiro. obrigou o registro dessas

operações pelo Banco Central. Então. é uma razão muito sim

ples de entender. Essas linhas se movem..• Ternos o contro

le dessas linhas em termos de operações de Governo: ill!por-

acceptance. Então. amanhã. uma exportação brasileira sai d!

qui, um b~nco lã fora pega essa documentação da exportação

e provê um financiamento. negocia eSSe documento, c com·is

50 o Brasil faz cai xa. O exportador faz cai xa na sua ex?or

taçã? Antecipa o cai xa. Então, elas têm uma es trutlJN pró

pria, 111.la estl'"'utura.. de lI1ercilth,) que ,não se SUbOl"dinou nunCii

ao controle de Banco Central. Af se trata.de um mecanismo d1

mercado, de preços. em que atua o exportador.

a SR. DEPUTAaO JOSr FOGAÇA - Mas o Banco Ce!!,

tral não tem nenhuma informação 50b~e .•.

O SR. DEPDENTE(Jose Carlos Made.ira Se.:rano)-

Não. Temos informáção do ponto d~ vista de utilização das

linha!>, os outstandings.'A dinâmica dessas linhas é muito

grande, Deputado. Isso ar gira todos os dias. Elas não são

linhas como um registro no Banco CClJtral de urna operll;ção.em

que qUeremos saber quanto é jl taxa. quanto é o spread, fi,x!·

mos um patamar máximo para o spr:ad. r uma obrigação que

não tem esse dinamismo. Existe um mercado com uma eS,trutura

de custos que se acompanha.

com

de

estrutura

de curto prazo

nam il registros no Banco Central. Elas têm uma

dois anos e meio de carência. O III é de curto prazo.

o SR. OEPUTAOO JOSé FOGAÇA - O Projeto 111

O 1, não, é de longo prazopum projeto de oito anosl

térias·primas, esse tipo de produto que não é objeto

longo prazo. normalmente. Essas linhas do Projeto TIl tam

bém se prestam. em sua grande parte. no quo Sf' refere aba!!

co quase ·que na sua totalidade. ao pre-financiamento da ex

portação brasilei ra. São esses adiantamentos de contrato de:

câmb,io que os exportadores fazem com büse em linhüs de cre-

própria. Por serem de curto prazo e por serem comerciais. Q.

las são extremamente flexíveh e dinâmicas. O que 5~ exigiu

O SR., DE.POENTE(Jose Carlos Madeir~ Serrano)

Digo que o III e o IV são de curto prazo. V.Exa. tem no III

as linhas de creditos comerciais. São as linhas de importa

ção de curto prazo. até 360 di as. Isso cobre "Iai ormente

dito lã fora l de curto prazo. Então. essas li'"tha-:. são r.luito

dinâmicas l são come,rdais. A PéTROrJRJ:S, por e:o:emfJJo. "impor

ta petróleo dentro do Projeto II I, qUrlntio ,não é de fornece

dor.

o SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar r'Jrtado)

Pedirfa ao depoente, atendendo às considerações ~ ,·.:putado

o SR. DEPUTADO JOSt F~GAÇA - No que se i·cfe

re a e.sses empréstimos de curto prazo que,·o Brasil ft':2: para

fechar as suas contas _ quais foram as taxas de juros~ pagas

e qual foi o spread. '2

O SR. DEPDENTf{José Carlos Hadoi ri) Serr<lno)

Deputado, nessa questiío de taxas e 1.preads_ do·rro,i~1.0 IIl.

foi mantido grau de liberdade que exi5tia antel"l :'~tlte ã

crise. Ou seja, essas linhas de curto prazo não se 5ubordi-

o SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA.- Quero que V.Se,

entenda que nós. na' Comissão Parlamentar de Inquérito, te

mos o objetivo de ter um verdadeiro domfnio da situação fi

nanceira do Pals. Isso foi sistematicamente sonegado não só

às Oposições. não sõ ao Congresso, -mas ã Nação inteira. En

tão, neste momeht;, apesar do embaraço do problema de cálc.!!

los. acho fundamental que tenhanlOs esses,dados.

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Chegarfarnos

um montante de 2 bilhões e 500 '2

O SR. DEPOEIHE(Jose Carlos Hadei ra Serrano)

Aqui teriamos que spmar.

,juros no total de 23 milhões de dõlares. no quarto trimes 

tré. ESS'!s juros. que são de responsabilidade do Banco Cen

tral. se'somam aos numeros que lhe forneci anteriormente.

,Jose Fogaça. que complementasse documentalmente. pa#ra esta

Comissão, os informes objeto das suas indagações que não e~.'

tão ai especificados. Tambem a p'residencia pediria ao Banco

Central que remetesse ã CP'I a tabela das, aplicações ,dos in

vestimentos financeiros. Uma tabela. qUe temos notícia exi!.

til" nó Banco Central. das aplicações fi,nanceiras do Brasil.

t um documento que já foi referido aqui, na Comissão. e co

mo ainda não o temos. aproveitamos. hoje. a sUa.presença p~

ra lhe solicitarmos'a tabela das aplicações dos financiame!!,

tos do Brasil. Toda a aplicação. Sã para esclarecimento, e!.

,tamos procedendo a esta investigação de vinte anos para cão

Fato idênti co, não estamos gravando de trabalho extra

Banco Central. até porque solicitamos a mesma providência

do Senado Federal quanto às autorizações concedidas ti em

préstimos a muni cipi os. e Estados e os respectivos planos de

aplicação que inst·ruem os pedi dos de autorização.

O SR. DEPOENTE(José Carlos ~ladei ra Serrano)

Sr. Presidente. gostaria de dizer que noS anima esse propó

sito de prestaI'"' o maior esclüredmcnto pos!>lve:. Et'ILl<l1d::..no!o

perfeitamente o obj~tivo da Comissão. Se. aliãs. viemos mu

nidos desses dados -:odos foi e>:atamente c~m o objetivo de

proporcion.ar a mais ampla informação·. A.'explicaç'ão adici2,

nal a essas' pl'!rguntas do Deputado José Fogaça serão apre 

'sentad~s ã Comissão oportunamente."

O SoR. DEPUTADO JOS( FOGAÇA - O Projeto I e o

UI são emp rés ti r.lOS -financeiros de curto prazo?

·1 O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Hadêi ra Scrr-ano)·
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lares.

o SR. DEPOENiE(José Carlos Madeiri: ·rrano)-

não foi. O Morgan Guarantee ••• Agora. vou explicar a V.E~a.

àma coisa têcnic·a.

o SR; DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)~

Se olharmos o caso do refinanciamento do fim de.1982 •.• Até

ch amo

Eu, pediria a V.Sa. que declinasse SeU nome.

O SR. ASSESSOR (Anuar Kali 1) - Eu me

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Estou-me refe -

rindo ao setor de operações financeiras e t não, ao de oper,!

ções comerci ais.

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)

Eu sei. Mas acabamos saindo da questão financeira e caindo

na do sub e superfaturamento.

O SR. DEPUTAJO JOSr FOGAÇA - A minha preocu

pação fi se o Banco Central não estã investiganl;(o o assunto

e não tem nenhum ,conhecimento disso; Peço a V.Sa. que o es

clareça, porque estou muito preocupado.

O 'SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira SerrlJno)

Recolho a sua preocupação. Está aqui o Chefe do Departa

mento de Câinbio do Banco Central. qUe darã os esclarecimen-

tos. Pergunto ao Sr. Presidente se 5 •.Sa. poderá prestar al-

gurn compromisso.

O SR'~ PRESIOENTE(Oeputado Alencar Furtado) ~

S.Sa. prestará um 'compromisso. ant'es de dãr as suas inform2.

ções.

rea •••

lavra de honra e sob 'as penas da lei, a promessa de dizer a

verdade do que sOll.ber e me for perguntado.

O'SR: PRE5IDENTE(Deputado Alencar Furtado)

O SR. ASSESSOR (Ani1ar,Kali 1) - Faço. sob, pa~

não s.ó conjuntural como. admito eu - e aí j'5: estou falando

com o intuito de esclarecer o assunto~ creio que V.Exa. te

ria de buscar esta informação muito mais na CACEX. que é, o"

órgão de competência originãria .~isso, do que na minha â-

Anuar Ka1il e sou o Chefe do Departil~ento de Cãmbio~ do.Ban

co Central. Em pri.meiro lugar, queria registrar que a an~li

se do assunto nos levaria àquelas c:onslderações qUe o Dir!,

tor Serrano estava fazendo em relação ao envolvimen~o. nes

se te'ma, de aspectos vinculados'ã importação e ã exportação

de produtos no B·rasil. Isso também pode, em tese - e sabe

~os que na prática deve ocorrer. numa determinada dimensão

que não é do 'conhecimento do Banco Central - acontecer, em

prãticas que leva~ ã consecução desses objetivos. artifici,2

samente interessados em promover a transferência para o ex

terior de uma pa~cela de recursos que compõem as nossas re

servas. Mas. apenas para ratificar o que jã foi exposto,) go~

taria de dizer que exi'ste a poss,ibilidade materi'al, para

quem se dispõe a tanto. de subfaturar nas exporta.ções e en

tesourar,lã fora. ou, naquelas importações com alíquotas n,!!,

las de Imposto de Importação ou isentas do Imposto sobre 0:

pe'rações de Câmbio. pode haver o interesse - e hã essa pos

sibilidade - em um superfaturamento com o iJesmo objetivo.

Mas. voltando especjficamente' para o teor da pernunta d~ V.

Exa .• Deputtldo, o Banco Central, por'· lei, .exerce o controle

c·ambial. dentro das.suas v,ãrias atribuições. Estamos 10ca1i

zados em todas as quarenta e nove praças do Pa'is. em grande

parte del'as r~presentados pelo Banco'-do Brasil, que exerce

essas funções de controle cambial. Hão é lfcito (l nJlIguém.

a não ser atendipõs determinados pl'"essupostos. dirigir-se a

'um banco para compra de moeda estrangeir~. O importador ne

cessita ter a guia da Cacex e. a partir desse,mofllC'nto. ele

carn s'ob o nosso sistema de controle·cambial. No t','., da ex

llortação. para que alguém seja autorizado a tran~.~ ir do

Pars para o exterior uma parcela do nosso patrimõni.o. merc..!,

darias que constituem o nosso património e âbdicarmos dessa"

parcela. ê preciso também que te.nha. uma guia de exportação,

exportação expedi da pela Cacex. Nos demais casos -, p..or exe~

plo. pagamentos devedores de operações financeiras - é pre

ciso que,contem'Com o Certificado de Re'gistro da operação

n.o Banco Central, que lhes dã o direito de. nas epocas pró

prias e pelos valores ali consignados. observadas as demais

condiç ões financeir:as das operações t apresentarem esse do

cumento a um banco para que possam compra,r o câmbio. um

banco ê absolutamente vedad'J vender. na transaçã'o de moeda

estrangei ra para atender a esses cornpromissos, um centavo

,. que seja acima dos valores a11 estabelecidos. Esses certifi

cados são obtidos pelo Banco Central e estão na nossa malha

de cnntrole. Hão sei se estou interpretando bem as palavras

de V.Exa.,'mas. evidf!ntemente. sabe-se. por informações da

illlPt:,msa, por documentos aos quais temos acesso no Banco cen'

tral. de virios tipos de prãticas de burla com vista i prã-

de

nunca

,
Area Externa do Banco. que trata

.(Aparteante não identificado) - Mas

houve uma investigação nesse sentido '2

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)-

5%. O Banco Centra 1.

operações cilmbiais,' 'e'm algum conhecimento, alguma informa

ção desse mecanismo de burla. que se estã consistindo num

verdadeiro rombo de divisas, de dõlares 1 Como conttolar i~

so e como saber se existe ou não?

O SR. 'DEPOENTE(Jus;e Carlos l1adeira Serrano)

Em primeiro lugar, no Banco Central estamos mais do que a~

bert'os a investigar qualquer coisa em mercado cambial. Sab,ª

mos porque' é um procedimento facilmente previsível. E no

mercado paralel~. mercado totalmente fora do controle. mer

cado marginal. pode acontecer qualquer coisa. O caso que V.

Exa. I1le'l'\ciona seria Ufllil. transação que envolveria t por exem

plo, depósitos em m~eda estrangeira'no Bra,;;il. Não existe

'uma regulamentação ~ue pe,rmita essr'tipo de operação. Então..

partindo da hipótese de que exista, ser;'a uma ~o}sa ilegal.

sujeitando-se' os bancos brasileiros Cllle praticassem tal

transação às p~na1idades previstas pela legislação. Em se

gundo lugar., pel~ -mecanismo que orienta essas operaçÕes de

mercado. não vejo nenhuma condição •••

'O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA -·0 faturamento ê

feito em cruzeiros. ma~ o depõ~i~o ~ feito em dõlar.

O SR. DEPOENTE(Jose C~\"los Madei ra Sprrano) ~

Mas veja que a prãtica de operações de câmbio torna incon -,'

sistente esse processo. V.EXil. me poderia dizer que há pes

soas que compraram dõlares no mercado paralelo e 'os deposi~

tam numa conta li. fora. Eu não as conheço. mas sei que elas

existem. V.Exa•.me poderia dizer tambem que existem empre

sas exportadoras que, quando a taxa do paralelo estã muito

diferente da oficial - o que torna o negócio convidativo 

fazem constar um su~erfaturamento para receber u~ pouco lá

fora e poder negoçiar no parale.!..?_•... .s~i.._q_ue elas existemjmas

não sei quais são. V.Exa. poderia dizer ainda que na impor

'1;ação hã um superfaturamento para que se possa remeter o di

nheiro pelo oficial. em alguns cas0!i. e pagar menos 'ao im

.portador, lã fora. guardando um poucô para fazer também uma

Illanipulação cambial. Sabemos que se faz isso. mas não conh,ª

cemos quem nem quanto.

O SR. DEPUTADO JQS~ FOGAÇA - ~ que as info.!:

..ações que se têm é'de que ele teria sido destituído porque

se extrapolou no recebimento de comissões de refinanciamen

to. V.Sa. não es~ã em condições de confirmar essa in,orma 

ção ?

o SR': DEPUTADO JOSt: r~GAçA - Quanto ã illtima

pergunta. há uma i'nformação que hoje circúla nos meios fi

nanceiros de que estã havendo um pJ:'ocess'o de burla da

'traiização cambial posta em,prãtica p.elo Banco Central., de

que instituições financeiras e alguns bancos comercí"ais es~

tão utilizando a r,hamada conta em dõlar com clientes especi

'alíssimos l cl~entes-preferenciais desses bancos.. que depo

sitam dinheiro em dõlar. em agências no Brasil - ilb.l~e-se u

ma conta em dól ar. com taxas de juros da orde~ en .~ 6

7% - e os clientes soe comprometem a fjetirar o diw'" ,'o.den

tro de um ano em uma cidade qualquer dos Estados Unidos.De~

ta forma os bancos são 11berados para reti rar os dõlares do

País. a retirada ê feita por via mo.iote. através do· Para

~uai, e depois. até os Estados Unidos. E isso. se considera!

mos que as taxas' de juros do mercado americano estão em tO!

no de 11%. daria a esses depósitos um lucro da ordem de ,4 a

Existe mais do que uma investigo\ção, Deputado. Existe um

controle prévio. E.u nã~ deveria fazê-lo. fllas vou menci'lJnar

'isso apenas para completar o esclarecime,nto. A Cartei ra de

Comercio E.xterior do Banco do Brasil tem um sistema de con

trole de preços de exportação e de importação. para. justa

_.nte. evitar que haja essa pritfca' de sub e superfaturamen.

to. As guias de i~~rtação e de exportação têm o controle

de preços. Então. a margem de manobr~ que possa existir é

o SR. D~POENTE(Jose-Carlos Madeira Serrano)

Do.1ado brasileiro, estou em condições de negar. Se isso

houve com outros países. em outras negociações. evidenteme!!.

te não tenho nenhuma condição de falar a respeito. No que

se refere ao Brasil. como órgão executor dos pagamentos -s.Q.

mos nós. do Banco Central - posso afiançar-lhe que não hou-

ve.

um

quesidente do Morgan. Do Brasil posso garantir a V.Exa.~

ç"io também chegou-se ã conclusão de que deveria haver

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Sf::rrano)~

EIIl primeiro lUga~. o Sr. Gebauer não coO'rdenava a renegoci~

ção da dívida externa •. Havia uma: dupla coorden'ação do c:omi~

tê .que. na época. se chamava Comitê de Ligação. e havia uma

coordenaç.ão conjunto do Citibank e do Morgan. Representava

o Morgan. nes'sa coordenação, o Sr. Gebauer. e o Citibank o

Sr. Finiman •. Quando conc1ultno~qlle aquele comi tê de li gação)

enfiM, não preenchia as reais finalidades de coordenaçâoqLe

ti',nhamos. resolvemos rees truturã~lo. trans formando-o num

comi te de assessora~ento e lhe dando. uma representação geo

gráfica mais bem distribufda. Ou seja. de ·14 membros desse

comitê. colocamos 50% de americano$. e 50',; de europeus. asi~

ticos. etc. Eti~ão~ na ocasião em que··houve essa reformulÊ.

o SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)

Um e meio por cento sobre o valor do emprestimo. Não ê des~

de a renegociação. Veja bem, quanto a essa comissão de 1.51:,

,se V.Exa. olhar a captação de empréstimo no Brasil, verâ

que essa comissão f..lit variou sempre em função da maior

ou menor'liquidez de mercado financeiro internacional. como

variou o spread. O spread foi maior ou menor em função da

liquidez. A comissão foi maior ou menor em função da liqui

dez. em função da competitividade dos bancos. O que quero

dizer com iS50 é qu~ essa comissão. no caso brasileiro. de

1.5% não significou alteração de patamar ~m rel~ção ao que

se praticou no ano delgB2. quando não havia crise pera em

prestimos normais. para todos os empréstimos que são do co~

nhecimento publico.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Há uma i·nforma

ção de que o Sr., ~nthony Gebauer. ex-funcionário do I~organ

Guarantee. teria recebido uma comissão de 140 milhões de dQ.

D SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V.Sa. pode in-

formar por que o Sr. Anthony Gehauer foi destituído da tar~

fa de coordenar a renegociação da dívida externa brasilei

ra

p.residente de$se c.omitê. que não existia. Um sõ. Em ve~ de

·haver dois presidentes, um só. Resolveu-se alterar a CQ~PO~

sição do grupo.. a estrutura administrativa ou de coorden,!

çio do grupo. e nessa reformulação ç Sr. Geba~er feli substi

tufdo por indicação do Morgan. Não é,por indicação do Gove.r.

no brasileiro. A indicação é do ban.que1ro.

O SR. DEPUTAOO JOSr FOGAÇA - V.Sa. não sabe

por que ele foi destiturdo dessa função?

O· SR. DEPOENTE{JoSe Carlos ,Madeira Scrrano)

Hio sei. Não tenho a menor i dêia.

existe aqui um documento bastante interessante, que circu

lou na reunião do FMI e relac:i ona-se um pouco com a posição

do Deputado D·Ornel~as. O Deputado TI.'Ornella-s diz assim:

·Q.ue tal fazer tamJiêm um cartelzinho do 1a~o de cã, do 1 ado

dos credores?ll Tenho um quadrinho aqui ,. que diz o seguinte:

"Condições fin~nceiras do progrma de··financiamento externo:

Chile, Argentina, Bo-lívia, Brasil, Costa Rica, México. Equ!

dor. Peru e Urugua.i. Temos aqui as informações de prat.o, P!l

ríodo de cilrênci~, taxa de juros. etc. Podemos comp'll"ar bem.

Em matéria de comparação. o que vemos é que,não existe uma

comissão de renegociação. Hã aquelas comissõe~ que existiam

tradiciona~mente. Ou seja, temos uma~comissão de compromi~

',so. a commission fee. Aquele dinheiro, nquela porçã~ não S!,

cada de dinheiro. 'mas reservada pelos bancos. é sujeita

uma comissão. tradicionalmente. E. temos uma comissão ~

ou seja. uma comissão que se paga de uma Vez por toáas

que também está em linha com aquilo que o,Brasil pagava an

·teriormente ã crise: é uma comissão de 1 a 5%. Fora isso.

não existe comissão.

o SR. DEPUTADD JDSr FDGAÇA - V.Sa. tem idéia

do montante dessa ,c~missão ?

Deputado. desconheço totalmente a informação. A uni"Ca coisa

que conheço em rel.ação ao que V.Exa. disse é que o Sr. Ge-"

bauer ainda ê funcionãrio do Morgan. Eie continua Vice~Pre-
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res.

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - A conta em dõl!

O SR. PRESIDENTE (Deput.do Alene.r Furtodo)-· •

Passo a P~esidência ao Deputado JOSe Fogaça.

o SR. DEPOENTE(Jose Çarlos Madeira Serrano)

Q,ue eu saiba. não, Deputado.

pelo

qualquergundo ele, esteve relacionada i dívida externa.

Sr. Assis Paim Cunh;a pelas autorida'des monetárias la

O SR. DEPOENTE(iJose Car~os Hadeira,serrano)

E a razão ê simple;>: se financialllos a exportação di! nossos

IDanufaturados é com .0 único propósito de tornar essa expor-

O sR:. DEPUTADO EDUARDÓ MATARAZZO SUPLICY-

Certo.

O SR. OEP UTAOO EDUARDO HATARAZZO SUPLI CY -S r.

se prende aos motivos que levaram ao Dr. Langoni a deixar a

Presi dência do Banco Central.

Presidente, a demissão do Presidente do Banco Central. se-

to ?

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY- E~

pero que V.Sa. esteja dizendo a verdade.

O SR. DEPOEN:-E(Josê Carlos Madeira Serrano)

Exatamente. Estou dizendo a verdade. porque o Dr.Carlos La!!.

goni esteve depondo. 'se bem me lembro, na semana passada.

Se V.Exa. me permite, Deputado, acho que e·sta pergunta dev~

ria ·ter sido endereçada a ele.

O SR. DEPUTAOO EDUARDO '·IAllARAZZO SUPLICY-Nós

Sa. declarou, no Senado, que o Brasil costuRla aCOMpanhar o

Consenso de Berna com respeito às· ta.xas de juros cobrados

eIl acordos bilaterais. não é?

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY- V•.·

pergunta relacionada ã divida externa ••• V.Sa. esta aqui p!

ra depor a respei to.

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano}-

E·ntão. resposta e: não sei.

a fizemos a ele, também. f1as gostarfamos de saber a i ..lpre~

são de V.Sa •• já que esteve 'muito próximo de todo~ os atos

que levaram à ~ua demissão. Entre as condíções propostas ao

Pois não.

O SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLICY- V.

O SR. DEPUTADO EDUARDO IlATARAZZO SUplICY-Has

Banco Central. para que pudesse adquirir b controle da Cor

retora Laureano, es'tava um empréstimo e,xterno, uma operação

63, no valor de quatorze milhões de dólares. V.Sa. autori

zou esse empréstimo com plena consciência das implicações

que se pode~i am pcever 1

O SR,: DEPOENTE(Jose-Carlos Madeira Serrano}

Não autorizei nenhum empréstimo de operação 63. A mecãnica

da operação 63 se passa de banco a banco. No que respeita à

irea externa do Banco CentraL ••

era do Banco do Brasil, no caso.

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Para lIim também ê irrelevante. Não policio. nem teniro fun

çio de polícia das operações 63, quando se trata do repasse

dessas operações' pelo banco brasileiro. A nós, na minha ã

rea externa. e aos meus companheiros o que interessa nessa

operação 63 é saber se o prazo é o mfnillJo exigido. se a ca~

rência é a mínima.exigida e se a estrutura de juros e cus

tos se situa abaixo dos patamares mãximos' fixados pelo Ban

co Central. Como V.Exa. provavelmente sabe. Deputado. e~sas

operações vem sendo praticadas, hã alguns anos. a oito anos

de' prazo. Elas, então. entram po-r oito anos, e, aqui dentro

têm um carãter reprodutivo. Elas podem ser repassadas. a co!

da t'rês ou seis meses. a di ferentes emp res as ou ent'i dac!es ,

sem que isto exija nenhum pedido ou autoriZiJção da ãrea ex

terna do Banco Central. Aí pasSl! a ser o risco do banco re-

passador. Então, na verdade, a ãrea externa do Banco Cen'

tral não teve conhe~ililento dess;. operação. não tinhil ~or

que ter conhecimento dessa operação, ,como ~ão tem nenhuma

no caso desses repa~ses já de UMa operaçã~ ingressada no P.!

ls.

Selo

SI. não esteve presente na reunião da di reção do Banco Cen

tral, Ministros ~trlvêas e Delfim Netto, COlfl o Sr. As;is Pa

i.m tunha quando iSSô foi autorizado - disso nós sabemos.

O SR. DEPOENTE(José Carlo~ 9Had~ira Serrano)-

O. SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madei ra Serrano}

·Mais ou menos iss-o. Se V.Exa. Ifte permite. explicito melhor.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY' -

O soRo DEPOENTE{JOS~ Carlos Madeira Serrano}

As taxas de financiamento ã exportação de manufaturas bra

.s,11ei ras costumam acolJIPanhar o Consenso de Berna. Está cer-

de

para

lor dos juros llquidos pagos ao exterior - de tres ou

mente, nos ultimós qnos • particularmente de 1981

em indüstri as de base como siderurgi a, como não-ferrosos ,cQ.

mo petroqufmica. então, aqui. acho que a avaliação que ter!

amos de fazer seria comp!f"ati va: o que se pagou como transf!!.

rência de renda e o que se produziu como renda com esses i!!.

ves ti Illentos.

O SRi DEPUTADO EUDARDO l-IATARAZZO SUPLlCY

dado inequfvoco e _que iI produção per 'capita caiu e que

renda do brasileiro'tem caído. Os dados ·da PNAD/82 demons 

tram que passou de 20 para 24% a prop.orção da população que

passou a ganhar apenas um salãrio mínimo. Caiu a proporção

de pessoas em todos os níveis superiores de rendimentos. E

o Governo brasiléirQ agora ainda adota o Decreto-Lei número

2.045. V.Sa. esta convencido da propriedad~ desse decreto 

lei' 1 Por que não fazermos algo semelhante com os prôpri os

credores externos, que. nos ü1tilitos anos, desde o iníci.o ch!.

renda. da riqueza cri ada no Brasil em mãos dos nossos cre,d.Q.·

res exte rnos ?

sa administração da qual V.Sa. faz parte. jã ganharam ;t~n-:

to ? Por que não fazer o reverso do decreto-lei com referê.!!,

cia aos credores externos. ao invés de fazer com trabalhad,2.

res brasileiros, que se têm elllpobrecido ?

O. SR. DEPOENTE{Jose Carlos Madei ra Serrano)

~u pediria a V.Exa. que dirigisse esta pergunta ao Governo.

EiI Ile considero apenas Ulll tecnico do Banco Central e 'que

cuida da parte ext,ern,a do B!nco.

financeiro brasi~eiro. sendo o Banco Central a autoridade

que deve fiscalizar essas irregularidades?

O SR. DEP~ENTE(JOse Çarlos Madeira Se.rrano)

Deputado. creio q~e_a co~Yocação que recebi para comparecer

& esta Comissão se prende' i dívida externa br-asi lei ra. Nio

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZiO SUPLICY-C0!l

O ~R. ,DEPOENTE(Jo'sé Carlos Hadeí ra Serrano}

A minha respostã, não autoriza essa conclusão de V.Exa~ De

putado.

quatro bilhões e duzentos milhões para onze bilhões e qua

trocentos milhões segundo seu próprio depoimento - ao mesmo

tempo em que caiu o" Produto pelo capi,ta. SegunG"o as informa~

ções da Fundação Getúlio Vargas. as estimativas são de que

cairam ainda mais dã que' registra o relatório do Banco Cen

tral. uma nova estimativa divulgada ~omingo passado no "Jo.!:

nal do Brasil". Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios. a população brasileira se empobreceu ine·quivoc.!

O SR. DEPOENTE(Jose Carlo~ Madeira Serrano)

Ilustre Deputado, eu queria apenas registrar que 9 como exe

cutor da adminis.tração dessa dívida. eu me atenho ã circus

t.ância de que a dlvida cresceu nesse mesmo período para se!,

senta e nove bilhões e seiscentos e cinqUenta e três e 'que

também houve um acr~scimo rias taxas bãsicas de juros no ex

terior. Quanto ao mecanismo de transferênda de renda, não

teria condições de avaliar neste momento em que medida

ses recursos contrib~íram para o aumento da renda do brasi

leiro. Ou seja, se mencionamos, neste trabalho. que cerca

de trinta e oito e meio bilhões de dólares foram investidos

Présidente, Sr. Diretor do Banco Central. Dr. Jose Carlos

Madeira Serrano, de 1979 a 1982 praticamente triplicou o v.!

{Assume a Presidência o Sr. Deputado José Fo-

.9..'!SJ!.)

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY-Sr.

1982. Pergunto: como se sente V.Sa. em estar administrando

a dlvida externa. juntamente com as autoridades :'l·asilei~

'Ü'".S, de lIlane-j ra a proporcionar uma concentração c, r.ente ce

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Fogaça)- Co!!.

cedo a palavra, para inquirição, ao Oeputado Eduardo Mata

razzo Sup 1i cy.

O·SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY- V.

Sa. acompanhou de perto a saida do Prof. Carlo.s Geraldo La!!.

goni da Presidência do Banco' Central. 'Considera que foi ap~

nas por discordância com respeito às metas de 55% de infla

ção ao final de 84 e um deficit pübJico zero no ano ? O~I e~

,tava efetivamente ,relacionada com o épisôdio Coroa-Brastel?

Ou outras irregularidades ocorridas recentemente no sistema

'sidero. portanto. que V.Sa. não concorda com a diretriz tr.!,

çada.

deas pessoas que possuem esses dõlares ti~essem um grau

tica de ilicito~ cambiais. Mas. especificamente. pela pró

pria mecânica do me~cado eu me encorajo a afi rmar qu~ não

vejo como esse esquema que V.Exa. ave'ntou'possa ser pratic!

do. Como um banco põde receber cruzeiro~ e registrar um de

pósito em moeda estrangeira. em nome .de quem ele tem•..

o SR... ASSESSOR (Anua r Ka_lil) - Então. não

sã~ bancos. Eu poderi a até interpretar q(Je ~essoas que tra

balhall1 num determinado banco pod,:-m, em carãter pessoal. in

dividual - não sei se o Diretor Serrano confirma - exercer'

uma atividade ilícita, fora da sua atividade do banco.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Serrano}

Sr. Deputado, se eu puder intervir, eu diria nesse ponto o

seguinte: acho que realmente não vejo como conceber esse e!.

quema. a não ser que pessoas físicas pudessem praticar is

so" serem os recipientes desse depósito. Institucionalmente

não vejo como praticar ou como ser isto factível. nos ter

mos em que V.Exa. descreveu. Acho que, do ponto de vista de

pessoa física. também não é factível. porque exigir;a que

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtad~):-,

Deputado JOse Fogaça. convido V.Exa. para ocupar esta Presi

dinc1a porque tenho de me retir~r por algu", teMpo. Mils, an

tu disso. queria formular duas perguntas ao depoente. Esta

COMissio recolhe.u informe que reputo de alta valia, segu.ndo

C! q~al o Governo 'brasileiro teria condições de gestionar

Junto ao governo da Suiça para saber de depôsitos existen

tes em bancos daque1e país. sobretudo feitos por depositan

tes que tivessem fndiciariamerrte praticado alguma operação

irregular. A minha pergunta e se o Governo. atraves do Ban

co Central ou de outro órgão, gestionou nesse sentido. _

o SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado}

A segunda ilergunta é a seguinte: tem o Banco Central contr.Q.

1. dos lucros dos bancos estrangeiros no Brasil?

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madci ra Serrar.o)

Deputado. não gostaria de entrar elll seara alhei a. O Banco

Central do Brasil tem algumas díretorias com responsabilid!.

des especfficas e .ãrea~ de supervisão espec1fica. Tanto os

bancos estrangeiros'. no Brasil, quanto QS bancos brasilei 

ros estio .sob il supervisão e control~, inclusive de balan

ços. da Diretoria da J5:rea Bane-ária do' Banco Central. Posso

dizer a V.Exa. que exist~ um controle. mas eu não me_avent,!!

raria a passar destE! ponto.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar FUI·tado)

Mas pergunto: Qual o setor .que controla? Quem responde por

*le ?

O SR. DEPOENTE{Josê Carlos Madeira Serrano)

Pela supervisão e 'controle ,da 'área banciS'rfa no Brasil. dos

bancos estrangeiros: ou não. é a Diretoria da Krea Bancãria

do Banco CentraL Não é a Diretoria da ~rea Externa que é li.

diretoria ã qual. estou afeto.

. c'onfiança enorme nessa, pessoa física, para fazer um depósi

to junto a ullla pessoa física. O que eu queria deixar ressa!

vado é q~e somos muito suscetíveis a denuncias. O mercado

de câmbio é uma coisa que tem de ser olhada com muita aten

ção. O que v-amos fazer é investigar isso. Está certo? Va

mos dar a melhor atenção e investigar isso, embora. dentro

d~ lei, das probabi1!idâdes. isso não deva estar ocorrendo •

porque não venlos co'~o possa ser poss.ível. Se V.Exa. me diE.

s.er que uma pessoa saiu daqui. foi para o"exterior, comprou'

dólares no paralelo e depois entro!, num.'banco lã fora. bra

sileiro ou não, tudo bem. Isso e perfeitamente factível.Has

a hipótese inversa. fazer um depósito em moeda estrangeira.

no Brasil. já ê UI1 pouco complictlda.,

O SR; DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Agradeço aos d!!.

poentes, e encerro a minha participação aqui. Sr. Presiden

te, ullla vez que há" outros Deputados ,que desej~m c: ~,~r inqui

ri ções.
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no Consenso de Berna. não é ?

tação competitiva. Não adianta o Brasil querer vender um

torno no mercado se .. esse torno é vendido por L!m outro país

que era operações governo a governo. quando são feitos en~re'

governos. haja pagaMentos de comissões para empresas priva

du, de interlDediação ?

o SR. OEPUTAIlO tOUARIlO MATARAZZO SUPLICY- E!!.

tãoi há ar um comportaRlento diferente com respeito ao usu

.1., E ess'l de·chão de subsidiar é tudo "perfeito. E' nD;rlnal

O·SR. DEPUTADO EOUARIlO MATARAZZO SUPLlCY -'~

gradeço a V.Sa. se puder obter essé documento. O que.. $1gn1

fica a nova tentativa do Governo, anunciado hoje, de reneg!!.

d.ar a dívida pe.los próximos nove ·oÔ!nos, pedindo cinco anos

de carência. Está nisso iAlp"lfcita UMa previsão do ·Governo

co~ respeito ã derrota, no Cong~sso-, do Decreto-lei nüm'ero

Z.045 ?

o S·R. DE-POENTE{Jo~ê Carlos Hade,ira, Serrano)

Depilta:do. o que existe~ e repetiria o que já' respondi ante

riormente. é que' seguimos propugnando,por maiores prazos

maior carência e lfIenor~s 'Custos. HC\je, o que vi na imprensa

são notícias relacionadas a empréstimos a nove anos de pra

zo: com cinco de carência. O que. a se confi·rmar, signific.!

ria uma ~elhora substantiva e~ relação ã negociação ante-

rior, em que fomos a oito an05~ com trinta meses de carê.!!.

da. Isto não é uma ação li gada a nenhuma conjuntura espccf

fica. isto e um objetivo permanen~e" ou seja. melhorar

perfil da dívida. Nõ curso do meu depoimento, acho que esse

p,onto foi um dos que procu'ramos deixar multo claro. nessa ~

o ·SR. DEPUTAOO EDUAROO MATARAZZO SUPLlCY· A

gradeço a V.Sa. se me puder enviar, mas poderia responderC!.

pecificamente sobre.a pergunta. porque essa exp~icação po~

so recebê-la. A pergunta foi a respeito da empresa e da co

missão pagil.

O SR. DEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

normal pagar adiantado, pagar'a comissão em dóla~ livre. r~

refente ao ne.gócio em moeda-convênio?

O SR. DEPOENTE(José Cinlos r~adeira Serrano)

Isso é uma pactuação entre as enlpresas. O Banco Central não

entra nesse mérito ... Toda exporh:çii:o, brasileir~, que eu sai

ba. ou quase toda, tem uma comissão de agente lã fora. Exi~

te um agente comercial que vende o produto. que faz o pa

pel de caixeiro viajante e que, para~vender aquele produto,

ganha uma determinada comissão. Não acredito que. no caso

do convênio bilateral, isso deixe,de exis.tir. Inclusive V.

Exa. te", aí 'até o;erações. de triangulação, ou seja, utiliz!

ção de saldos de convênios bilaterilis, para pagar import!

ções. por exemplo~ de moeda forte. o que e. ~ma coisa que

Ris interessa ao pars normalmente,·~ ainda mais negte mo

mento.

semelhantes. Como funciona esse tipo de convênio? Cada p'a-'

ís dispõe de um certo' número de produtos que interessa ao

outro. São estimados valores e/ou quantidades que ~poderão

ser objeto de crédito comercial recíproco. E, em função de!.

sa avaliação. se. estabelece um teto ou limite mãximo de fi

nanciamento, controlado através de uma conta centralizadora

ou clearing, onde são compensados os valores correspond~n 

teS iis exportações e impo,rtações al i 1ançados. No caso das

linhas de crédito; um dos parceiros contrata. por exemplo,.

a exportação de cacau para 'J outro~ abrindo para o mesmo u

ma linha de creiJito de cem r.lilhões dê dólares. pagáveis em

dois anos. COlll um ano de ca~ência e juros convencionados. A

cada elllba rq ue de cacau. a fi rma exp ort ado ra con tra ta, nor 

malmen,te. o câll1bio junto a um ballco autorizado a reali.zar'·

tais operações ",:'ounca o Banco Central; vejam bem, por lei '.

não fazemos negócios com empresas -"recebendo deste o valor

equivalente, em moeda corrente do pais, ao tempo em que Ba,!!

co Centr~l resp'l:ti vo recebe. do banquei ro j,enefi ti ado com o

financiamento no exterior, um títu1,o representativo de :.ré

dito concedido. estipulando valor. 'da'ta de vencimento etc•.

O pagamento de cadaparcela do débito re.lativo ao financia 

Mento a um dos palses. no vencim~nto~ pode ser efetuado. di

retamente em dólares livres junto a um banco em Nova York ,

ou mediante uti1iz~aç~o de. saldo que,: eventualmente. _dispo

nha dentro do limite da t;onta~ centralizadora ou clearing •

Periodicamente. são revistos os limites de cada convênio e

I listll de produtos. olijeto de cada acordo de 'credi to espe

cifico. No caso dos acordos c~m a pôlõnia. buscava-se,.ã é

poca, ampliação de mercados externos que possibilitassem a.

absorção de excedentes de produtos brasileiros - cacau. maS

nesita, têxteis. e'ntre outros - l)oul' como de produtos~ ~om sua

cota de exportação limitada por ~cordos internacionais,cofllo

ê o caso do cafe. e do cacau, por exeJltplo.

o SR. PEPOEflTE(José Carlos Madeira Serrano)w

Ares pos ta é; não corrheço a emp res a e não conha ço a tr ans!

, ção.

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY-

O' SR. DEPOENTE(Jos,é Carlos ·Madei ra Serrano)

Ar'V.Exa: tem um lnecani-smo de cã,lOOioque não g nada difere.!!.

te do Rlecanismo de câmbio de qualquer operação de exporta~,

ção e illlport·ação que não tsteja em convênio. Inclusive há

u.a nota. um esclarecimento do Banco Central sobre e!Jsa par

te. e me vou permitjr recorre'r a ess.e esc,1arecimento. em

que tivemos a pre~cupação de explici·tar i~so mesmo. que é o

,/uncionamen'to dils contas-c.onvênio. Se ~ permite. vou ler o'

dOCUMento e, o passo tam6êm às suas' mãos·: IIOs convênios bil!!,

lerais e multilaterais de;comércio e~pagamentos constituem,

trad,cional prãtica de comércio internaci'onal. Acordos des

se tipo foram, ceJébrados, entre outros. com a Polôniti, ROA,

Hungria, Romênia e Bulgiria. Estão tambê~ em vigor com paí

ses da Afiérica do Sul, além do México e da República Domini

clna~ convênios de crédi to-s recfprocos caIR caract».1<;ti"cas

o SR. DEPOEflTE(Jose-Car1os Madei ra Serrano)-

Deputado. não conheço essa emprésa. Posso dizer-lhe o se-'

guinte, e ,vamos s;'tuar, as _c~!~as eM, t~rmos de comércio .••

O SR. DEPUTADO EDUAROO,llATARAZZO SUPLlCY-Ai!!

da uma coisa: ._c~~o o acOràõ-~irtl-a:tera-~r-na_fQ.rma de p.aga 

lllento moeda-convênio. como pagar e adiantar ã empres'ã--o pa-

. comissão nesse caso?

Bolívia.

exemplo, num acordo para venda de cinquenta e quatro mil t~,

neladas de cacau', 'no valor de cento e trinta e seis milh~es

de cruzeiros, entre os governos brasit'eiro e polonês. de 80

a 82, o Brasil pagou comissão de 2~ ã empresa Anglo:Dow. de

Londres. Essa elllpresa. de quem e ? ~ normal ela obter ulfta

o SR. OEPUTAOO EDUAROO 1·1ATARAZO SUPLICY- Por

exclui nada do que arranjarem entre si. em termos de comis

são de agente ou deixar de comissão. Apenas do ponto de vi~

ta de acordo, de gnverno, abre-se um crédito recfproco e es

se crédito recíprocõ ••• Quer dizer, na hora de liquidar. vQ.

tê me debi ta e eu lhe debi to.

. gamento em dõlar livre' ?

o SR. OEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

••• temos CCR. Esse contrato de contratos recíprocos. o que

e? Não é um convênio bilater~l, mas tem a mesma estrutura

mo a qualquer acordo bilateral - Hungria, Romênia, Alemanha

Oriental - e mesmo se quise,"mos extrapolar para o nosso Co!!.

tinente •••

o SR. OEPUTAOO EOUAROq MATARAZZO SUPLlCY- E~

tã sendo estabelecido para a Nicarágua ,uma linha'de crédi

to~ agora, de dezyara vinte milhõlls ?

O' SR.. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Serrano)

Hão no sistema de CCR. Que eu saiba, não;

O SR. DEPUTADO EDUARDO f.1ATARAZZO SI :.rCY-

do bilateral. Vejam bem. Temos aqui as transações de impol'

tação e de exportação da área do ~osso Continente. indo

vindo, e fixamos um"limite de credito pars para país. E,õtão

digo ã Argentina:"Você tem cento e ~i'ote lftilllões de crédi 

totl. Ela Ile diz: Ilvácê também tem cento 'e vinte".

lUIUl arJIz:rtura de credito norma~, pela~CACEX, não fi l:!.·o,?

O SR. OEPOENTE(Jose Carlos Madei ra S~rrano)

Não sei. Se e CAtEX. deve ser linha de exportação deles .não

temos nenhuma ingerencia nessa parte. O que acontece, Depu

tado~ é que nes.ses convenios o cOJllê~çio se desenvolve entre

~s empresas normalmente. Elas vão ao banco, fecham câmoio.

fa'zem tudo o que' deveriam fazer. Sõ que. no resultado fi

nal, o tacerto de contas vai ser feito entre os banc~s cen

trais. Em vez de ser acerto de contas com o,banco privado ••

Quer dizer. uma empresa exportadora. num sistema sem acordo

bilateral ou multilateral, o que acontece? As pessoas ex-o

portam. as pessoas illlportam. as pessoas fecham câmblo num

banco; o banco liquida operação no exterior; se reelllbolsa'e

. o assunto terminou ar•. E o Banco Central entrou no fim da

linha para receber ou não receber dõlar nenhum. Se o merça

do aproveitou os dÕlares para pagar importação, sobrou: se

nio aproveitou. sobrou. e ar entra num mecanismo normal de

mercado. Nos· bilaterais e multilaterais, essa última etapa

é diferente. Tudo se passa como se não tivesse acordo e, no

fim da linha, em vez de um banco, lá fora, entregar os dól,ª

res. aquilo é creditado ou debitado' J1a conta dos respecti 

'v,os bancos centrafs. Esta é a diferença.' Õ resto não exclui

empresa; não exclui export-ador; não exc.fui importador; não

de

1981.

81. baixou para 7.S,e 8. e ficou nisso até dezembro

com um prazo u x" e uma taxa de juros "y " •. Ou acompanhamos

'essas condições ou D torno brasileiro não ~.~i. O que acont~

ce nos bila.terais e que apenas estab:le~i um. paralelismo e!!.

tre as taxas de financiamento da.exportação brasileira, as

taxas do Clube de Berna e as taxa~ que vinham sendo "pratic!

dos nos acordos bil~terais.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPlI.CY- E~

sas'taxas. elll perfodos recentes. em que foram,feiU!; as op~

rações da COMEXPORT com a Polõoi a, estavam em tOI de 8%

o SR. DEPOEttTf(Jose Carlos Madei ra Serrano)

Não. Nos acordos· governo a governo. Deputado. não entra es

!le tipo de ingrediente. Temos uma linha. um prazo, juros p!.

ta essa linha. a vida da linha, condições de utilização

nada mais do que is~o. Tanto no que se refere à,Polõnia co-

tar àquele comércio. Mas a~ linhas de crédito sempre foram

estabelecidas em função de uma combinação de possibilidades

de colocação no exterior e conjun"tura interna de s e ':,0 r. Ne~

te relatório. V.Eu. vai encontrar uma referência e uma li

n'ha de crédito d.e 3% - é uma referência que ,p-osso lembrar

~ - e que se ref~re a têxteis. Gostaria de ler o § 21 de

UM documento que. como lhe disse. farei chegar às suas mãos

distribuído no Senado. Diz ~ seguinte: HNa conformidade de

entendimentos hav;'dos em 4 de maio de 1978. o ,Exmo. Sr. Mi

nir.tro da Indústria e Comércio, em telex nüoero tal, dirigi

do ao Diretor da área.externa do Banco Central U
- nesse ca-

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUP'..ICY· Oi

ante dessas informaçoes. por que fora.m cobradas taxas de a

penas 3% para o comerei o da Polõni a-s através da COMEXPORT ?

O SR. DEPOENTE(josé Carlos Madei ra Serrano)

Eu lhe diria o seguinte. Deputado: acho que essa documen

taçiio sobre a Polõnia ••. Hão sei se V.Exa. tem, mas' gosta:

ria de fazer chegar às suas mãos o relatõrio que o Banco

Central produziu a respeito. A evolução desse acordo da Po

lônia é uma coisa que vem desde 1954, sucessivas negociaçõ

es~ su.:.essivos prot'ocolos. Então. quando V.Exa. se refere

i, COMEXPORT. nesse relatório V.Exa. não vlli encontrar CO~IEX

PORT. porque o Banco Central não l~ da c.om empresas j o Banco

Central lida COIll bancos 90vernamenta.is, no caso desses bil,!

terais, com estruturação de condiç,ões de linhas', que são i!l!,

pessoais. e. ao m~smo tempo. o Banco Central edita,. através

de comunicado' do· Departamento de Câmbio. do Oro Ca1il, com,!!

nicados públicos em que estipula a existência das linhas,as

co~dições da linha. a fim de dar mais ampla oportunidade a

qualquer empresa. ou a qualquer setor que se queira ha~ili-

50 o meu antecessor -. "informa que o grupo de trabalho de

'signado por sugestão do EXJllo. Sr. ~linistro da Fazenda. ã é

poca. para estudar a negociação de um pacote com a Polõnia.

apõs meticulosos'estudos da conjuntura do mercado internaci

ona1 de têxteis e das perspectivas difíceis que cercavam as

exportações brasileiras no setor, chegou ã conclusão da co!!.

veniência de se conceder incentivos financeiros, através de

fa ci li dades creditícias. para to1ocjl.ção do produto em novos

.mercados. A vista de tais conclusões. mani:festava-se S.Exa.

·f4voravellllente ã conces~ão. pelo Banco ~entrill. de crédito

para ,têxtei~ ~ três ou quatro anos d~ prazo. com juroS de,

no míniJllo. 3~ ao ano. nos dois priJfteiros anos e LIBOR nos

ultimas." Pelo que.. me 1.lmbro. a referência de linhas a 3%

ao ano i es ta.

o SR. DEPOENTE(Jo.se Car:los Hadei ra Serrano)

Tellos aqui que as operações de FINEX. entre abri 1 d~ 77

dezembro de 81. ti veram taxas que foram de 7~. em 77. 8 e 9.

co.mo patamar mfn.ill1o e mãximo. nesse mesmo perlodo que foi

de 7 até 8,5~ ao·ano. Em 1980. esse patal'llarsubiu a nove.e.

ju~ho; a oito. em dezembro. com? Mfnimo; 10,5 em junho ~.em
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o SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLTCY- V.

o SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY

ternacional. sobre o conceito de liqUidez. é de quatro bi

lhões e duzentos e quarente e dois ponto três; sobre o con-

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Serrano}

Desconheço. Dep utado.

li -mo levaram os livros para lã, quando. na chegada dos

também o norne de V.Sa. está citado na "rolha ll
•

O 5R; DEPOENTE(Jose Carlos '(,fadei ro'! SC'rraro)

Vou explicar: O Dr. Maflson'Nóbrega, hoje Secretãrio- Geral

do Ministeri ° da Fa~enda~ era Coordenador' da Assessori a Ec~

nõmica do Ministro' da Fazenda. que funci'ona no predio do Mi

nisterio da Fazenda. A Escola da Admi'nistração Fazendária -

O SR. DEPUTADO EDUARDO '·1ATARAZZO SUPLICY-

e i gnorado. Quer di zer. o Mini stro 'fei o aqui duas Vezes ,não

falou sobre o Decreto-Lei nQ 2.045, e disse que, 15~dia5 d~

pois do dia 28.06, apresentou o decreto-lei. em 13.07. Já

começa com uma foto com uma legenda mentirosa.Infe1izmente,

h~ muitos fatos que fazem com que percamos a credibilidade.

Um dos fatos - talvez porque V.Sa. tenha procurado ser

mais leal possrve~. ~o Minist.ério da Fazenda - preciso rela

tar e perguntar a V.Sa. se admite não ter dito a verdade.

quando, no dia 6 de novembro de 1980 .. em entrevista ã "fo

lha de são Paulo", o .Sl". Chefe da, Coordenadoria de Econo

",i a. Sr. Haison Nõbrega. e V.Sa •• Di retor da Área Externa

do Banco Central, José Carlos Madeira Sel"rano, explicaramao

repô'rter d,a "Folha". em Brasília. que efetivamente o Minis

tro da fazenda havi a solicitado a requisição de quase 500

livros - ta1vaz tenham sido pouco mais de 300 - da Bibliot!l

ca da Escola Superior de Administração Fazendãria. porque.

s.egundo ~ntrevista .de ambos, estã n? jornal desse dia, i

.riam. realizar um ~studo muito intenso. qu~ iria varar a Ma

drugada. na casa do. Sr. Ministro. e por,esta razão é que p!.

ra lã foram os livros. Isso logo depois' de eu ter escrito

um artigo sobre a biblioteca de Ga1v;as e tam6ém ter feito

UM pronunciamento na Assembléia Legislativa de São P~u10 di

zendo que o Ministro da Fazenda vinha abusando de procurar.

muitas vezes na aparenci~, resolver as c?isas. AS vezes ab,!!

sava de sua autoridade, como por exemplo. em desviar um

avião vindo de Nova Vork para São Paulo, parando em BrasI.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY- Na

O' SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - !l
q'ui estã a entrevista na "Folha", posso citar.

O SR. OEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano}

Eu gostaria inc1us~ve de ver.

lia. por ordem sua. Ou, nessa ocasião, porque estava 1U0ra.!!.

do numa casa em que havia uma es.tante muito grande. tendo

que receber pessoas, homens de negõcios, do estrangeiro, h,!?

mens de bancos, resolveu fazer uma recepção, mas, para não

mostrar unia estan.te vazia - numa casa qUe conheço, porque

lã havia estado antes. era a residência onde morava o Sr.

Fernão Brac~er,onde hã realmente uma estante muito grande ••

Acho natural que haja preocupação por parte do Ministro da

Fazl!nda e da sua senhora, mesmo. Mas eu soube. em detalhes,

da história, porque tinha amigos na Escola Superior de Admi

nistração Fazendãria: O própria professor, que um dia "es

tranhou terem saído os livros de li~ conversou com as fun:

cion'árias da biblioteca. depois o repórter da "Fo1ha ll con

vers'ou com as funcionárias da biblioteca. que relataram co-

vros, a senhora do Ministro Galvêas estranhou. porque. afi..:

nal. tinha as etiquetas da biblioteca e não ficava bem na

estante que tivessem as etiquetas .•• Para tirar ia dar um

trilobalho muito gran'de - nem sei se foram retiradas as eti 

que tas • que seria ·ainda mais estravagante' o abuso. Pergunto

a V.Sa. se admite não ter dito a verdadé quando explicaram

que os livros foram retirados para um simpósio de emergên 

cia, para estudar os problemas de balanço de pagamentos de

todos os paises da. mundo, segundo consta da-quela entrevista

da IIF01ha de são Paalo". Quero ainda ressaltar que. quando

esteve aqui o Presidente do Banco :Central" Carlos GeI'a1do

Langoni, ele disse não se lembrar desse simpõ~io para

qual havia sido convidado. segundo aquala entrevist..a •. ;

O 5.R. OEPOENTE(José Carlos Hadei ra Serrano}

Meu caro Deputado, estou perplexo c.oJ1 sua pergunta, porque

perdoe-me, em nenhum ",omento esse episódio desses ~ livros

foi do meu conhecimento.

entrevista da IIFolha", no dia 6.11.80, lemo!»: "Assessor de

Ga1veas explica ocaso dos liVros". E na Matéria está escri

',to: "Chefe da Coordenadoria Econõmica, Sr. Maibon NõbregaU~

estã aqui presente?

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madei ra Serrano)

Manson Nóbrega. Não estão

do mi c rofone.

pediria que todas as pergunta.. que fossem formuladas, para

serem registradas nos Anais da Comissão, fossem formuladas

pois de ter compareci do duas vezes ao C~ngresso. e numa re.!!.

nião com a bancada do PDS. acha que o Decreto-Lei nQ 2.Õ45

O SR. DEPOENTE (Carlos Eduardo de Freitas) 

Não. Ela tem o dado oficial do Banco Central. que está 'le

vantado de acordo c~m os padrões usuais. Estou examinando o

dado dizendo que eSSe valor líquido negativo estã inflado

por uma característica específica que foram os Projetos 1 e

2. cuja inclusão como passivo no conceito de reservas. no

conceito de haveres líquidos externos, é discutível do pon

to de vista conceitual. Eta representa exatamente a posição

levantada pela contabilidade do Banco Central.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Fogaça} - Eu

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - !l

gradeço o esclarecimento. Há diverso~ fatos, S.r. Madoira Ser.

ri'lRo. que fazem com'que as autoridades acabem perdendo sua

credibilidade junto ã opinião püb1ic~. Vimos, esta semana,

o Ministro Delfim Netto gastar centenas de milhões de cru~

zeiros na promoção do DeCI"eto-Lei nl? 2.045, fa2;endo ~um anu!!

.cio. inclusive mal 'feito. Basta observar que. até para mos

trar o crescimento do p-reço do "fusca" em salãrios mini mos ,

o grãfico da subida sobe muito mais depressa do q .... ; o pró

prio grafico indica. Fala aqui também que o Minis. ",'" de-

afirmando que a carta encaminhada ao FfiI tem uma definição

te~:ni ca•••

devem ser retirados. Eu. no meu depoimento. diria que ~sse

dado Ill&rece correçãó técnica. Ele está excessivamente nega

tivo porque estã incluindo passivos referentes aos Projetos

I e II que já: estão'na dívida. ou seja, 'que não tem que ap~

recer com o pl1ssivo das autoridades.,.Esse passivo jã estã

na divida registrada. Então, não ê, na realidade. um passi

vo de autoridade. Então. isso poderá, inclusive, ser retir!!,

do. porque estã incluído como passivo. Isso é que explica o

va~or tão alto para as reservas negativas. ~sso ê um concei

to. No passado. por exemplo. o empréstimo JumBo da Repübli~

ca. de 1979. e os empréstimos de bônus estavam tambénl ÇOI1lP.!!.,
tados como passi vo de autori dades. Isso é uma questão de

conceito. incluir 'ou não incluir.

O SR. DEPUTADO AN!BA'L TEIXEIRA - V.S'. está

tos. reservas negativás de 738 milhões e 800 mil dólares.No

conceito de haveres líquidos eX,ternos. reservas 'negativas

de.4 bilhões e 322 milhões e BOa mil dotares. O conceito de

liquidez.internacional é um conceito de haveres brutos até

360 dias. Quer dizer, pega apenas a posição de ativos da~

autoridades monetãrias. Antes, uma qualificação. Nosso con

ceito de reservas internacionais no Brasil é um conceito de

reservas de autoridades monetárias, ou seja. reservas de

Banco Central e Banco do Brasil, Car'teira de Câmbio. Quer

,dizer, Banco do Bra~i1 domestico. As resp~ctivas posições

são consolidadas de forma a produzir o ~onceito de re'servas

internacionais de autoridades. Então. o conc~ito de 1iqui

dez inte rnaci ona1 engloba os háveres brutos ate 360. di as •

com duas exclusões- da conta de cobrança do Banco do Brasi 1

e do.:; convênios bilãterais ativos; quer dizer) nos convênios

bi1aterais)os conceitos de ativos e passivos estão exclul 

dos do conceito de 1iquidez internacion~l. O conc· ·'.0 de bl!,

lanço de pagamentos e um conceito mais amplo, abrangendo .t~·

dos os ativos, ate 360 dias. inc}usive esses dois ite'ns que

não estão incluídos na liquidez internacional e todas as o

brigações das autoridades monetãrias até 360 dias. E o con

ce'to de haveres, lfQuidos externos é o mais abrangente de

todos. englobando' todos·,os haveres e obrigações de qualquer

pr~zo. O que evidentemente ress~lta é o valor negativo da

posição de haveres elas reservas no conceito de h-averes lí

quidos externos, no valor de 4 bilhões e 322 milhões de dó

lares. Isso se deve. na realidade, a estarem incluirios. es

tarem computados como passi vos nesses concei tos os va1bres

" dos projetos I e II do programa de refinanciamento brasilei

ro para 83. Como esses projetos são lançados via Banco Cen

tral e depois há os repasses para os tomadores, num concei

to extremamente purista. eles foram englobados corno passi -.

vos rias autoridades mol1et5rias. Na realidade. esses valores

estão registrados na dívida externa em registro próprio

essesceito de balanço de pagamentos - porque distingui

três conceitos - setecentos e tr~nta e oito ponto oito.

O. SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY- I",

so é positivo ou negativo 1

O SR. DEPOENTE {José Ca r1 os Ma dei ra Se rrariõ}

Isso é positivo. E haveres lfquidos externos, um positivo.

de quatro e trezentos e vinte e dois. Não é isso. Carlos 7

Sa. poderia explicar por que, no último documento que con~

ta da carta de intenções do Governo brasileiro, havia clar!

mente um montante negativo de reserv.as. resultante da dife

rença entre haveres e reservas liquidas internacionais rea

justi'ldas no valor negativo d~ 4 bilhões e 119 milhões de d~

lares? Como resultado dos exigíveis no valor de 7 bilhões

e 400. ativos de 2 bilhões e 940 e ajustamentos positivos

de 225 milhões.

o SR. DEPOENTE: (Carlos Eduardo de Freitas) 

Meu nome e Carlos Eduardo de Freitas, sou Chefe do Departa

mento de Operaçõas {ntern,acionais do Banco Central.

nalise histórica' da' dívida. qUe sempre ~ouve. em qua1querçe.

vemo. uma preocupação dominante de ~e1horar o perfil. Nós

safmos. como foi di to, de uma concentração de pagamentos .em

68. concentraçiio ~e pagamento de 80%. em 69. pilora ul;a con

,centração de n%. em 74. em relação a 73. Então. o que pos

so dizer e que isso não constitui nem novidade nem motiva

ção ~iferente daquela que sempre teve. me1horár o j"'rfil e

baratear o custo.

o S.R. DEPUTADO EDUARDO I-lATARAZZO SUPUCV - O

nivel de reservas negativas, hoje, por favor.

O SR. DEPOENTE(Joo::é Carlos Madeira Serrano)

O nfvel que tenho. em 3D de agosto de 1983. de liquidez in-

o SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPUCY -V.

Sa. poderia adiantar~nps quais são as medidas fiscais e mo-'

netãri as Que o Gover~D tem em mMS ou pensa em implementar,

caso não seja poss!ve1 a aprovação do Decreto-Lei n9~ 2.045.

que, obviamente, estã relacionado com a administração da dI.

vi da exte roa.

(O Depoente presta o compromisso de p~

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY- .. :

(Infcio inaudfvel} •••este quadro de'reservas internaci~nais

,negativas apresentadas ao Fundo Monetário Internaciõnal e a

atualização desses dados, porque são de 30/6, com respeito"

i! 19 de outubro ou 30 de setembro.

O SR. DEPOENTE (Carlos Eduardo de Fre.itas) 

Nos ultimos dados que nós levantamos. quer dizer. levanta 

mos a posição de' ,reservas em carãter preliminar semanalmen

te. f, ao fim de cada mês. temos a posição. Estou aqui ,com

a posição ate 30.08. A de 30.09 ainda não temos. A posição

em 30.08.83. era a. seguinte: Reservas internacionais no co,!!.

ceito de 1iquidez internacional: quatro bilhões e 242 mi

lhoes e 300 mil dõ1ares. No conceito de balt'nça de pagame!!.

o SR,~ pnE5IDEIHE(Deputado José I='ogaça) - Sr.

Deputado. nós vamos ouvir o depoimento do,Sr. Carlos Eduar

do de Freitas. que se vai identificar, e prestar o compro

misso perante o plenãrio da CPI.

Qual o montante negativo de reservas hoje? Quando se pas

,sou a ter reservas n?gativa .... houve Uma comunicação expre~

se ao Conselho de Segurança Nacional? A primeira vez que

.~ se soube das reservas negati vas, abintam'ente. para a opini

ão publica. foi hã cerca de dez dias, num documento do pró

prio' Governo. Não considera passar, ao ponto de termos re

servas neg'ativas, uma perda importante da condição de sobe

ranitl ponto de vista como foi expresso pelo ex-mnistro do

Pl anejamento Prof. Celso Furtado?

O SR. D~POENTE(Jose Carlos 1,Iadeira Serrano)

Deputado, quanto ã ~rimeira parte da sua questão.desconlleço

Se houve qualquer -comunicação ao Conselho'de Segurança Na

cional re1ativament~ a qua1q'uer desses ~ventos. t: uma deci

são que es'tã muito acima do meu nIvel hierãrquico dentro do

Governo. Quanto ã segunda parte •••
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que conheço de nome - está" ligada ao Ministerio da F.azenda.

O BllllCO Central - 'e muito menos a ~rea Externa do' Blll1CO Ce.!!

tral - nunca teve nãda a ver com essa escola ou com os li-

pelo cumprimento' daquelas outras metas, especialmente d'irni

nuição do déficit público? Porque. nas estatfsticas que

nós estamos vendo. há o seguinte: nos últimos dias, inclusi

vros dessa escola. Esse episódio. para mim. é totalmente

credores - e nós estamos enfrentando o Clube de Paris, que

é de credores - tendo o Governo em si - talvez não V.5a,mas

gostaria que aprofundasse o seu ponto de vista - tanta ave.!:

são a um cl ube de devedores. ve. apesar da promessa ao Fundo Monetário, o Governo não

"Folha de são Paulolt:UA biblioteci!o do Ministro da Fazenda".

o SR. OE~UTAOO EOUARDD I~ATARAZZO SUPLlCY-Meu

desconhecido. Tomo conhecimento dele neste m~'~ent,., Vou pr,2,

curar essa edição do dia 06.11.80. d. "Folh·a l1
• po, ...~" há um

visfvel equfvoco do repórter de "le associar•••

o SR,: r:'EPOENTE(José Cllrlos M:ldt::irll Scrrano}-

Deputado. V.EXa. me pediu que aprof~ndasse o meu ponto de

vista pessoal, e é? que farei. Não exist~ uma aversão

clube de devedores. Existe uma dificuldade prática de con

sertarmos posições que têm fundamentos e dimensões difere!!

corta na própria gordura. Ele prefere cortar realmente no

povo, que já não tem mais onde cortar. Em que termos essas

variáveis poderiam ser compensadas? Objetivando a pergu!!

ta: se nós tivermos q'ue ficar com ess.a política salarial.

nós teremos condições de obter esse reescalonamento de dí

vi da ?vezteso Então. não hã nenhuma aversão. Nós estamos cada

daartigo saiu no dia 5 de novembro de19BO, na pá9ina 3

um simpósio em casa. de emergência.

o SR. DEPUTADD EDUARDD I~ATARAZZD SUPl!CY-Era

D SR._ DEPUTADO EOUARDD MATARAZZD SUPLICY- E!l

tão lhe pergunto sobre um episódio que V.Sa. deve saber mui

to bem. ~ão lhe pergunto sobre se vai have.r uma maxidesvi11.Q.

rização agora, porque V.Sa. não me poderia respo'nder•. Mas

Y.Sa., certamente. sabe das condições que levaram as aul:ori

dades econômicas a optarem pela maxidesvalorização de 79 e

a de 83. Então, como admini strador 'da 1\rea Externa do Banco

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

••• foram feitos aqui ,na Associa;ão ~os Servidores do Banco

,Central, onde exis,te um auditório muito próprio para isso e

'não requeremos nenhuma bibliografia especial. Foi sempre p~

ra falZlr de Brasil, do nosso balanço.de pagamentos. que. va

mos escrevendo todos os dias. Só quando precisamos reportar

nos a'balanços muito antigos é que temos que ler.

prazo,por longo pra,zo. {sso tem uma razão de ser. O curto

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Não .sou au-

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Meu caro Deputado, tudo que eu sei a respei to disso ã que

a polftica consubstanciada no Decreto-Lei n9 2.045 é parte

do pror.-asso e do programa de ajustamento brnsileiro, F:ntão.

ela é parte de um p'rocesso fundamen'tal a esse financiamento

externo desse programa e ao programa de ajustamento em si

mesmo. Eu desconheço, não por falta da ~uriosidade. mas di

ria ao s.enhor que por falta ate de tempo, dadas as freq~en

tes viagens que nós estamos desenvohendo mormente agora.n.e.

vas possibil,idades-. ou possibilidades alternativas que pu

dessem levar ao mesmo resultado. Estâ certo? Isso. realm(!!!

te} não se insere na Minha área de atrib'uiçõ()s~-;mas n"5o ex~

clui a minha curiosidade a esse respeito também. Gostaria

eu mesmo de saber se existiria esse tipo de solução altern.!·

ti Vl1.

vamente. a nossa soberania? Eu peço desculpas por não ter

colocado a pergunta dentro da lógica que seria desejãvel,mas

eu quero, realmente. ouvir uma opinião de ordem mais conjun

tural, 'e gostaria d,a sua palavra.

O ~R. DEPOEIITE{Jose Carlos .Hadeira Serrano) w,

Pois não. Deputado.· Eu ano,tei aqui os seus pontos de preocu

pação. Eu diria ao senhor o seguinte: a' divida de curto pra

zo não encarecê; ela barateia. O mer~ado de dinheiro' é um

mercado que funciona mais barato por 'curto prazo, ma"is caro

venda. Foi talvez. tão ruim quanto a venda feita ã Polônia.

Nos temos que procurar receber aquilo que nos devem. Se

P01onia, por exemplo .•• Eu não 54, até gostaria de saber

quafs sã~ os outros palses que devem ao Brasil nesses volu

mes mais s·ignificativos. O que tem sido feito para realmen

te receber essa dfvida da Pol;i'nia ? Então, o primeiro capí

tulo seria vender melhor os nossos produtos. ou não comprar

produtos para depois recomprã-los a preço superior ao que

vendemos. Finalment'e. um outro esclarecimento tambem: pare

ce-me que essa reserva tem sidQ constituiaa de for:ma um po.!:!,

co artificial. Por exemplo. nós tinhamos um equipamento de

laminação, se não me engano na usina .de Tubarão, e fizemos

um leasing sobre ele. Quer dizer, já era propriedad~e nossa

e nos o ti~a9formalllos numa coisa, num bem que ficou sGb dom!

nio de terceiros. Este ê um exemplo. O outro exemplo. incl.!:!,

sive. é esse de buscar dólares a curto prazo. Isso não

mentou o custo desses dõlares. utilizando ess~ cr,: 'ltO de

IOJlrt.o prazo? Enfim, o que nós estarn~s assistindr ..... a sua

palavra seriu muito importante, tão importante quanto esse

dossiê. que quero'elogiar. porque tentando fazer uma anãlise

da dfvida externa. não consegui col'etar todos esses dados, e

agora os recebo de uma forma muito bem sistematizadá. Mas

pe,rgunta e a seg.uinte: essas operações que poderia minimizar

'a nossa situação •.. Quer dizer, receber de quem nos deve.não

vender, coisas de que nós precisamos e que depois vamos com-

prar a custo elevado. Evitar .•• Por exemplo. nós temos apre

sentado uma si tuação. se não me engano, de 4 bi 1 hões e pouco

de reserv,a. que me parece um pouco artificial por causa de!'

se leasing e também ·.por 'causa da redução 'dos esto,ques de p!

tróll2o. Em que termos, realmente, essa conta retrata os rel,!

cioamentos· financeiros' do Brasil com o exterior. e até que

ponto elas foram realmente deformadas por providências em'iú~'':'

genciais 'que comprometem o nosso futuro. comprometem. efeti-

toridade executiva. Então, não tenho obrigação de dar essa

sugestão. Mas pits,sando para o exemplo, por exemplo, da em

presa. nós diriamos o seguinte: que o Brasil tem que vender

mais. Vender bem. obviamente. Porque nós vendemos milho pa

ra cobrir os buracos do nosso balanço de pagamentos a

preço e. 6 meses depois. estamos comprando no próprio merc,!

do internacional 3 vezes mais caro. Então. não foi uma boa

de

desse decreto, que joga sobre a sociedade civil. em~ geral,

~ ônus da normalização da situaç'io, poderã ser minimizad~

O SR. PRESIDENTE (Depu,tado Jose Fogaça)- Com

a palavra o nobre Deputado Anfbal Teixeira.

O SR. DEPUTAOD EOUAROD MATARAZZD SUPLICY- A-

poente, Dr. JO,s.e Carlos Madeira Serrano. Sr. Presi.dente.

p ri mei ra pergunta ê uma pe rg:unta que envol ve tal vez uma es

tratégia geral de liquidação dessa dívida que preocupa a t,2,

dos nós. Se comparássemos o Pafs a uma empr.esa. nós dirl!

mos que i1 empresa chegou numa r:aterminada con,;unturil de dí

vida em que ela te~ que partir de algumas observações: ven

der. mais. melhorar ,o preço, do produto, comprar menos ou di-'

minuir o salário dos seus operárioli. O ,caso de um pafs tal

vez tenha uma certa semelhança. inclusive quando se fala em

redução do custo fixo. o Estado representaria isso. O Fun

do Monetário, em a.lgum momento. apresentou apenas alternati

va salãrio. o'u uma ãlternativa permitiria, em termos numéri

coSo minimizar a outra? Eu vou esclarec~r mais a pergunta.

A nossa preocupação é que o Estado criou uma amplitudl2 mui-

O SR. DEPUTAOD ANfBAL TEIXEIRA - Ilustre de-

mais conversando mais com os nossos parceiros latino:<lmeri

canos, que são os nõssos 'vizinhos, que são os ,com quem te

mos mais afinidade. Ainda agora. na reunião do Fundo Monet.[

rio, como jã tive ocasião de dizer '7 e farei chegar às suas

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLIC'f~MasJ

na prãti';il, o que recomendaria V.Sa., como prazo para que o

Brasil fortalecesse o ponto de vista dos devedores?

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)

Deputado. eu recomendo ... Eu não teria uma recomendação es

peclfica. Eu teria apenas uma ponderação. Eu acho que nôs

estamos desenvolvendo, nós Brasil, com nossos parceiros da

América Latina, em diferentes foros. isso' é no Grupo dos

24. isso é no Comitê Interino. isso é n,o Conlitê de Desenvol

vimento do Fundo. isso é em todos os. foros de que nós p,arti

cipamos ••• São os grupos de trabalho do Banco Mundial e do

Fundo Monetário. tlõs estamos desenvolvendo posições comuns.

Ainda outro dia, finalizaram~se as tarefas de um grupo; ta

refa que cuida da concessão de recursos 'não concessionais

por esses organismos. As posições d,os pa,ises lati.,,,'americ!,

nhecimento recfp'roco,' do que estamos fazendo cada um

nós. Iss o é muito 'útil.

catlacidade de barganha. utilizando melhor esse tipo de ca-

nos são posi ções comuns. Então. nós estamos desenvó1 vendo un

sentido de afinidades. E eu acho isso um passo bastante im~

portante. Não acredito. no momento. em cartel de devedores.

Acho que. praticamente. seria contraproducente e aCRo que

as dimensões do problema de cada país não podem ficar, va

mo's dizer. padronizadas dentro de uma cartelização.

mãos uma cópi a do di s curs o do Mi nh tro da, Faze nda lato Méxi

co, que falou pel~ América Latina toda, e foi eleito põlra

isso, em Caracas - essa posição. esse senso comum, essa bu~

ca de objetivos comuns, essa fala' ~omum jã' começa a~se es

tabelecer. Ou seja, quando o ministro mexicano fala em ne 

cessidade de nós partirmos para, vamos dizer, disputar con

di ções de mercado, sejam mais favoráveis aos palses em de

senvolvimento .•• Quer dizer. isso não chega a ser uma car

telização}mas há um' ganho de consciencia de que há uma ação

no sentido de trocarmos informações. exercitarmos a nossa

.to gran'de no Brasi'l e essa amplitude vem pesando. õe forma

vigo,:osa, sobre o nosso balanço de pa.gamentos.especialmente

sobre a nossa dívida externa. Em que termos a não aprovação

gradeço as informações. Tenho que fazer um pron!1nciamento,

no Pequeno Expedie,nte e jã volto.

'O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)·

. Pois não. Deputado. Muito obrigado.

ossio sobre balanço de pagamentos. Devo dizer que todos

que fizemos, e de que participe;' ..

O.SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano}·

Há um visfvel equfvoco do repórter, porque em nenhum mame!!

to tive conhecimento, ou fui informado. ou me apercebi 'de

qualquer problema r~lacionado com livros de quem quer que

seja na casa do Ministro da Fazenda. Mas vou buscar essa e

dição para realmente me informar a respeito do que foi di·

to. Posso garantir a V.Exa. que desconheço o episódio. não

participei de entrevi,sta nesse sentido. nem teria razão de

participar. a não ser pela menção que V.Exa. faz, um simpó-

Central. portanto como maior conhecedor do assunto, pergu.!!.

to. se nos pode revelar quais as condições, onde é que apon

tou o sinal vervelho para que se chegasse ã decisão da ma

xi~esvalorização, em 79 e 83, p~ra que nós possamos compr!!.

ender exatamente por que um sistema de minidesvalorizações.

de repfln te, é cort"ado ?

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Srrrano}

Neste ~EPoimento que tive oportunidade, de prestar aqui hoje.

faço referência ã maxi de 79 coma o corolãrio de um proces

so de atualização, de ~rosão nas taxas, na desvalorização do

cruzeiro, no perfodo que c~meçou em 72. Então, a perda de

dinamismo da exportação ..• A razão sempre conhecida para

ma maxi ou ponto de detonação é li-gada fundamentalmente

exportação, ao perfil de exportação b"rasileira. A exporta-

ção vai perdendo força e. num determinado momento, podem

conjugur-se determihadas medidas fiscais com medidas cam-

biais e se pode desvalorizar menos. aplicando aqui um subs!

dia fiscal. Há momentos em que esses su~sldios vão desapar~

cendo por força de acordos de GATT. ~nfim. há necessida~e •

de se repor na taxa aquele ingrediente, aquele contingente'

que era de políticaa fiscal. Então. as maxis - e eu pediria

.aos meus companheiros que jã prestarllm juramento que. se ti

verem algum comentãrio a respeito. po-t:-fa-vo:"'o faç(lm - ti

ve~am como determinante o ganho ou ,:,e.ganho do 'podeI' competi

tivo da exportação brasileira. Tanto.é assim que .... I' e.xem

plo. na primeira e na ultima. nós tivemos uma reintrodução

do Imposto de Exportação' sobre os produtos primários. por

que esse reganho se busca nas manufaturas. que é onde a co.!!!

petição se trava. e onde se perde mercado para os competid,2,

r,es. E como a maxi era generalizada. também atinge o produ

to primário, e n~cessãrio introduzir um Imposto de Exporta

ç~o. pelo menos momentâneo. que se vai reti rando no tell)po,

a fim de evitar que aquele ganho na exportação. em primeiro

lugar, leve a exportação só; o abastecimento interno, seja

comprometido e os preços intll'rnos galopem em função daquela

melhor remuneração externa. Fundamentalmente. e isso, Depu

bado. r tudo o que sei a respeito de maxidesvalorização.

O SR. ·DEPUTADD EOUARdD MATARAZZO SUPLICY- Fi

nalmente, minha última questão fi comá enfrentar um clube de
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tem uma vulnerabi,lidade muito grande. Qu~r dizer, se se to

mar uma operação ti 6 meses, naqueles 6 meses, ,se n;io houver

nnovação. se tem que pagar. Se tomarmos uma oper.. ",;.;~o a

anos. teremos a tranqüilidade de que é uma operação a B a-.

nos, então isso terá um preço mais elevado. Então. a mi~ha

resposta ao senhor seria que, a 'curto prazo, não encarece.

Segundo. o sen hor falou .••

o SR. OEPUTAOO,ANrBAL TEIXE"IRA - Desculpe-me

interrompê~lo.

o SR. DEPOENTE(Josê: Carlos Madeira Sa·rrano)-

Pois não.

o SR. OEP UTAOO ANTBAL TE I XE I RA' Parece -me

que a utilização desses recursos a curto prazo nos deixou

'sem crédito para as nossas exportações. r verdade esse. fa

to 1

o SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)

Não. Eu diria ao senhor qu·e não ê que falte crêdito às ex

portações •. O que há: é o seguinte: as nossas exportações es~

tão crescendo. Então. veja bem: cada Vez é necessário mais

crédito para essa expot'tação~ Ora. se as linhas estão estã~

ticas neste momento. quer dizet', se elas :foram estabeleci -

das num nTvel estãtjco, acontec.: que esse exce~ente. essa

crescente exportação estã a requerer um s~porte extra.

nesse momento não e. fici 1 obter-. porque.o nosso sistema fi

nanceiro e.stã compartimG!ntado. Ele não êstã agindo livreme.!!.

te: exportador~banco. importador-banéo. Es tã agi ndo dentro

de um pacote global: Projeto I) Projeto II. Projeto lII.Pr.2,

jeto IV. A questão· de Tubarão. da exportação lã do que eles

chaMam de sale lease back, essa ope'ração, tem um efei to matg,

rial. tem um efeito flsico de caixa. Essa operação é UMa o

peração em que Tubarão teoricamente ~xportou e fez um

leasin9. Então. ela recebe o dinheiro do equipamento e fica.'

pagando esse equipamento durante um numero de anos que foi

estabelecido na forma do con!trato- de leasing. Então: na ve.!:

dade, essa operação teve um efeito de caixa. Entraram 400

é tantos Milhões. de dõlares dentro do País: Então não é uma

ficção de reservás - está certo 1 como ã primeira vista po

deri a parecer. O caso dil Polõni a ••.

O SR, DEPUTADO ANiBAL TEIXEIRA - Peço descu!

pas por interromper. porque estou tirando as dúvidas assim.

A ooeração de leasing consiste realmente n·isso que foi ex

. plieado ai": você vende um bem. colllpra um bem..•

O SR•.DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)~

, Es tã .te rto.

o SR. DEPUTAOO ANfBAL TEIXEIRA - ... atravês

de uma operação de leasing.

O SR. DEPOEHTE(Jose Carlos Madeira Serrano)-

Sei.

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXÊIRA - Mas. no ca

so, o Brasil jã hav,ia comprado'" laJTIinador. Ele era de pro

pr.iedade. Ele havi.a e~iado uma dfvida para a compra desse

la~inador. E depois' matou essa dfvida. vamos dizer que fo!.

se a mesma dfyid~. com a operação de_leasing. Quer dizer.

de uma certa forma. nõs deixamos de ter. tivemos uma redu

ção do nosso ati vo.

O-SR~ DEP~ENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)

Mas rece beMos as di vis as. Rep are bem. ni.o ê qUI! S e te nh a fei .
to esse 1Il0viae.nto todo e sem receber nada o País. O País rf.

cebeu.

o SR. OEPUTAOO ANrBAL TEiXEIRA - Sim, isso é..

cl aro.

o SR. DEPOEHTE(Jo~é Carlos Madeira Se..rrano)

Pois ê. Então, veja bem: o senhor perdeu do lado do ativo a

prppriedade para. ficar com o.aluguel) .as recebeu o dinhei

ro o correspondente ã propriedade. ã venda da propriedade

Percebeu?

o SR., DEPUTADO AHUAL TEIXEIRA - "Então, na

e~resa privada ~:obYiamen'te 'o senhor sabe disso - a ·vanta

gem ~o leasing é que você não tem depois 'a incidênci~ trib.!!,'

'tiTia sobre isso. Entt'e as nações. eu, não sei se essa vant!,

. gem não existe. A não ser fazer cai ~a. Parece que o - senhor

já respondeu que o objetivo foi pura e simplesaente fazer

cai xa.

o SR. llEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrino)-.

Não é bem isso. Repare bem. nôs estamos Dí COAI a situação

de uma emp.re~a~ a. Tubarão. 'tue é Jma e.presa de economia

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento

mista. mas que o senhor tem também o lado do sõcio estran -

geil"'o. 7em uma parté i~àliana e uma par,te jDponesil. que e
p.reponderante. Porque aqui.lo ali. nã~ me engano. é 50/50.E!!.

tão. não é bem assim. Hão é uma oper.açãa única e excll,lsiva

mente com.3 finalidade sõ de caixa. quer dizer. e uma fina

lidade caixa. não sõ em termos de balanço de pagamentos .mas

muito provavelment.e em termos daprõpri a empresa. Ou seja.

que tem um progrilma_de investimentos para fazer e que é'um

programa de investimentos realmente substancial, que é uma

indústria si derúrgi ca, e que naturalmente senti u que esse

é um caminho empresarial para ela fazer. Está certo 1 Isso

'ar jã é' um julgamento dá empresa.

O SR. OEPUTAOO "ANUAL TEIXEI RA - O senhor 'di.

ria, por exemplo. que nessa ope·rasã.o- houve assim um propôs!

to ..de transformar o que era capital financeiro empréstado

num capital de risco

O SR. DEPOENTE(Jose Caríos Madeira Serrano)

Não. Hão é risco.

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Forçar os

sócios de Tubarão.a ficarem com o dinheiro em termos de ca-

pital de risco?

O.SR·. DEPOENTE(Illose carlos Madeira Serrano)

H.ão. não. Eu não estou dentro da Tubarão para julgar isso.

·.Eu diria ap~nas o seguinte: na estrutura econõmico-financei

ra'da empresa.a empresa to·mou uma decisão empresarial. E a1'

não foi s,é o sócio brasileiro; o sócio italiano tinha que

entrar. bem como) o sócio japonês. Eles consideraram inte

ressante para a estrutura flnancei ra da empresa fazer esse

tipo de negõcio: vender o equipamento·e pegar como leasing.

e receber esse dinh~i 1"0. Eles receberam. Eles não recebt fam

os dõlares. lIlas receberam o equivalente e~ cruzeiros desses

.dólares. Estã certo, i-Quer dizer. isso ~ai para.a empresa.

Isso reforça o caixa da eqlresa. Agora b senhor diz: " Está

bom. Mas efes têm necessidade de caixa?" Bom, ar eu jã 'não

sei.

O S'R. DEPUTADO AN!BAL TEIXEIRA - Então não

era o caixa da empt'es1l. eTil o caixa do 9?Verno.

O SR. DEPOENTE(Jose carlos Màd~ira Serrano)-

Hio. lIlas ar. ..
O SR. DEPUTADO ANrBA~ TEIXEIRA - Pot"ftue nós

conhecell1Os uma série de operações em que o Governo. preci-·

sando de dinhei ro, convenceu certas empreSas a ,fazer certos

projetos - infelizmente atê a mai~ria - que são competi ti

,,-os entre si. que são de rentabilidade discutfvel. que inei.

dem sobre os setores que já têm capacidade ociosa: caso pr,2.

g~ama atômico. caso um pouco de Itaipu. caso da ferrovi~ do

aço. que eu falo inclusive porque sou mineiro. Então. aí

nesse caso. então •. não foi ,fazer ·caixa para o Gover.no. foi

fazer caixa em crúzeiros para a empresa. não é?

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)~

·[feixe-me dizerTlhe u~ coisa. O resultado final desta oper!.

. ção significou caixa para o Governo elll divisas e caixa em

cruzei-ros para a eJllpresa. Estã certo? Agora o senhor veja

belA, não é uma el!lpresa estatal dessas comun's e correntes.Elm

que o Governo é dono de 10Q% ,das ações. Essa é uma empresa.

qu~ tem uma estrutura de capi,tal. segundo eu sei. em que

50% é Brasil e 50% não ê Br-asil. Então, uma operação dessas

só e viãvel se convier ã estrutura financeira da eMpresa.p!..

10 que entendo. Estk .certo.1 Hão vo~ avançar além do que eu

,sei. Isso é ullla supostç"ªo· que estou fazendo.

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEiXEIRA - Hessa ~ati

ria e'stou plenamênte satisfeito.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

Qu·anto ã Polônia. ~eputado Teixeira~ eu diria o seguinh)

veja be.m: vou ~ambi'm dis'fribuir para o senhor todo esse· ma

tênal .••

O SR. OEPUTAOO ANfBAL TEIXEIRA' - Ah,

não. Eu agradeço.

O SR.. DEPOENTE(Josi carlos Hadei ra Serrano')-

De IIllnei ra que o senhor vai ter to® Ulll quadro ali .

O SR. DEPUTADO AN!BAL TEIXEIRA - A ~i'nha pe.!:

gunta era quanto. ao esforço pari receber use dinheiro.

O SR. DEPOENTE(Jose carlos Madeira Serrano)

Para receber. E,sse esforço para receber~ mede-se em funçl0

do próprio dese~volvimento desse interci.bio com a Polõnia.

Por quê? Porque o. senhor vai ver. Podemos falar horas. se
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o senhor quiser. sobre isso aqui. porque existe jã um rela

tório. Mas eu diria ao senhor o segu1nte. em poucas pala

v,ras: a dívida da 'Polônia cresceu COI'Q o Brasil precisamente

~orque nós exportamos mais do que iMportamos. Está certo i,

QUé~ dizer. então nós temos uma dfvida que ê, vamos dizer.

prepondeta.ntl!mente fruto de exportação brasileiras. Fruto

de exportações brasil.eiras de produtos que. ao que Se ·vê nO

relatõrio, n~o foram desviad~5 de outros mercados para ir

para a Polõnia. ou seja~ o Brasil poderia ter vendido para

um outro par!; e recjbido o dinhei 1"0 e preferi u vender pdra

a Polônia. Hão. Ele vendeu para a Polônia porque vp.ndeu ex

cedentes, ou vendeu. produtos que ele não venderia normalme.n

, te em outros mercados.

O SR. DEPUTADO AKIBAL ~TEIXEIRA. - Gostaria • .!

proveitando essa deixa. de dizer que parece •••

O SR. DEPDEHTE(José Carlos Madeira se~rano)-

Certo.

O SR. OEPUTAOO ANTBAL TEIXEIRA - ••. que nõs

vendemos cacau para a Polôni~ e ela· ~eria repassa.'.· isso ao

mercado da Europa O~idental. incl~si,ve fazendo baixar o pr!i

ço 1hternaC"Í onal. Não é verdade?

O SR. OEPOEHTE(Jose Carlos Hadeira S~rrano)-

Não. Não.sei. Eu não posso afir.ar ao senhor nem sillt. nem

não.

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Porque isso

é ~·xatamente uma das questões. ~em querer. criamos um con

corrente privilegiado. porque ele não precisava. pagar.

O.SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Claro. mas nem há duvida. Agora, taMbéM nio se iluda. Depu

tado. porque o setor cacaueiro brasileiro que exporta para

I Polônia i um setor ·q.ue não quer ver ess~ tipo de ~

acontecendo. Claro. não quero dizer que não possa existir•

Pode. r irregular. Dentro d~s termos do intercâmbio bilate

ral não pode fazer. Se fez. fez ha base do escondido.Se fez

e o setor cacaueiro descobre. é ev'id~nte qUI! ele estã per

dendo mercado do lado de cão Então, não interessa para ele.

Al, entram todos os policia.e,ntos. fruto do próprio merca

do. Mas ar eu diria'- que V.Exa. estãO falando num acidente de

-percurso. Eu diria o segu.inte: fundamentalmente. a dfvida

deriva desse comércio favo'rãvel ao Bras.i~. Exportamos lImito

e importamos pouco. Resta saber duas.~coisas: priMeiro. ~e o

Brasil poderia ter importado mais da Polônia. Bom. tentou ..

se muito. Inclusi'!e, por que Polõnia. 1 V.Exa. pe'rguntou SI!

tínhamos uma dfvida-a reaeber de outros países que fosse

grandiosa. Hão 'temos Tudo que nós telftos· a .recebe~ dos ou

tros convênios bilaterais •••

O SR. DEPUTADO AH!BAl. TEIXEIRA - Hesmo J Hu!l.

gri a) a ROlllêni a ?

O SR. DEPOENiE(JQse Carlos Madeira Serrano)

Mesmo a Hungria. a RomênJa. Sr. C-arlos. V.Sa~ que es..tã sob

juramento lelllbra do que a Hungria t~m d~ saldo conosco. as

sim, uma ordem de grandeza. não é ullla coisa•••

O SR. DEPOENTE( Carlos Eduardo de Freitas) 

O d@bito da Hungri a conosco deve andar ao r-edor de duzentos

a trezentos milhões ,de dólares. Talvez tenhamos os dados

exatos aqui.

O SR•. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano) ..

,Enquanto V.Sa. investiga isso, eu continuo a dar minha res ..

. .posta a.o Deputado Aníbal Teixeira. Então. Deputado, p.or que

-Polônia 1 Porque a Polõnia dispunha de um princfpio... Hós

estalllos falando aL •• Vallos reMOntar. O primeiro acordo com

a Polônia é de 1954. Então. isso foi evoluindo. V.Exa. verã

neuc: imenso relatõrio. que procurou ser assim o mais hist~

rico. o mais circunstancial possível. que isso se foi ex

pandindo na base de trocas. Foi café por I'IOtoniveladoras

por mãquinas. enfim" foi sll.pl'e uma troca. Esti terto1 Até

o lIolllento elll que .•,. P~rque, potencialmente, a polõnia tinha

'dois produtos que. êstr~tegicamente.'interessam muito ao

Brasil: enx.ofre e carvão. Nessa dfvi~a polonesa co. o Brl

si'. o tinico componente caixa ••• S.ão dois empréstimos, Um

de 1975. de cento e setenta e dois.:. Há' qU~lquer falha na

cifra. Estou fillan·dQ. de llIemõr·ia e peço ressalvas. 'Cento

se~enta e dois milhões de dólares em,nullIeros redondos. que

foi UM empréstimo em'que o Banco do Bri.sil funcionou CORlO

agen~e, elllprestindo ã Polônia com recursos do Banco Cep-
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.~ verdade.

o SR'. OEPUTAOO ANIBAL TEIXEIRA - Agora, por

o SR'. DEPOENTE{Jose 'Carlos Madeira Serran:»-

da

Unsdepoente, S.Sa. 'gostaria de interromper a sessão por

dos Estados Unidos ou do Canadá. se pudermos importar

poucos minutos e gostaria que o nobre Deputado aguardasse

essa resposta só um minutinho.

O SR'. OEPUT'ADD ANIBEL TEIXEIRA - Sobre o pr2

blema do milhp eu fiz uma referência.• de' jornal, ou seja.uma

informação que eu tenho de jornal. Teríamo's exportado mi

lho. na preocupação de fazer divisas a curto prazo, por um

preço"x". e aogra "e~tamo!!. tendo que 'importar, meses depois.

A gravidade e grande. Estamos tendo que pagar por esse. mi~

lho' importado - e todo o nosso s,istema de ração e de ani

mais de pequeno porte estã apoi ado e?,=atamente no milho- um

preço duas a três vezes superior ao que exportamos -há al

gUns meses. Parece até que a beneficiaria disso fi a própria

Russi a, que nos comprou milho, n'ão é ?

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Fogar;a)- Go~

taria apenas de uma breve interrupção. Por solicitação do

que estavam com capacidade ociosa. Importamos guindastespo!.

tuãrios da Alemanha Oriental, quando tínhamos aqui Quatro

fãbricas qlle tiveram de fechar eSfa linha, que eram a Tor~

que, a Bardella. a Vilares e, senão me engano. a Muque. En

tão. na verdade, acabamos importando. Estãvamos ficando tão

apertados que aceitamos deixar 50% do dinheiro lã para com

prar belís e produtos que jã tinhamos aqui. Então, acho que

acabamos importando, mais ou menos, uns cento e cinquenta

a duzentos mil desempregos. Esses paise~ deixaram de ter d.!

semprego ri esse desemprego passou paTa o Brasil. V.5a. acha

que essas negociações. aceitando e,ssas imposi ções ~começaram

a parti r de que ép.oca ?

. O SR .. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Eu, não sei. Não detectO' isso, porque tudo que vejo aqui ne~

te acordo da Polônia - e V.Exa. vai ter oportuni dade de

ler - é que uma das gran.des dificuld~des que o'Brasil teVe

foi de importar manufaturados desses paises. Quer diz~r,

uma das grandes razões do desequiHbrio é esse, ou porque

eles não têm uma estrutura de comercialização boa, não dão

assistência técnica apropriada. ~onheço uma história que e
b~stante caracterlstica de uma fmportação de tratores. que

aconteceu alguma 'vez em que eu estava em outro lugar que

não era onde estou hoje, em que os tratores foram para as

fazendas e~ no fim ?e. alguns meses, tinham quebrado. não ti

nha peça, não tinha mecânico, não tinha nada que consertas

se. Aquilo ficou ferro velho. E. justamente não tem estrut.!!

ra de comercialização, não tem condi'ção.

D SR. 'DEPUTADD ANfBAl TEIXEIRA - Então. ar a

coisa se dirige mais, ~ara matérias-primas

O SR. OEPOENTE(Jose Carlos Madei ra 'serranà1

Ah. sim, principalmente por essa parte que mencionei a V•

EXa. Por quê? Porque enx.ofre e carvão são coisas que pre

cisamos. importar. Então, em vez de importar em moeda forte

Cortina de Ferro e .um bom negõcio, porque vendemos o nosso

'produto para ele!j.

BO.poucos, em 75, e cento e vinte o Banco do Brasil, em

Quanto é que já veio de carvão e enxofre?

órgão que conhece toda essa parte lã de fora que nós não c.Q.,

nhecemos. Então, a CACE X sempre foi consultada nessas dfvi

das, quanto a prazos e {Juanto ã taxas. Então~ nunca foi uma

atitude ••• E eu não estou falando do meu perfodo no· Banco

Central, que,é m.ais recente, é d~ 79 para cão Nós estamos

falando historicamente. Historicamente. sempre houve a con

;.ultil. a ess·es órgãos de competência originãria, a esses ,que

podem saber se uma li,nha é ~redatõria ou não é predatória.

se os estudos de paf!>, por exemplo••• A Polônia e um caso

bastante ••• E nesse relatório V.Exil.. vai ve~ uma coisa aqui

que não serve de consolo, mas, pelo menos, explic~ alguma

coisa. V.E>'a. veri que a dfvida global da Polônia cresceu,

~ a dívida da Polõnfa ~nosco também cresceu até UIlI determi.

nado. ponto, que ê o ponto em que a Polêni a deixou de pagar

ao mundo e. ainda' continua pagimdo ao Brasil, porque esse é

um aspecto hmbem muito importante., Quer dizer, num determi

nadó momento, ela disse ao m~ndo: HHão tenho como pagarH. E'

ao Brasil ela disse: IlNão, você espera 'ar. que eu preciso

importar essas cois,~s, vou continua.r pagando H
• Então. ela

,andou ainda mais alguns meses para a ,fren~e nos pagando.

Bem~ então aí vem a, pergunta: liMas por ~ue e que vocês não

foralll ao Clube de Paris ~ quando todo o inundo foi? H Bem,pri

.aeiro, porque ela vinha pagando e, ségundo, porque, quândo

ela deixou de pagar. jã em fins de 19B1, foi quando houve g.,

xatamente a lei Ha·rcial na Polônia, e ar os países fecha

f'am, mais ou menos, o funcionamento do C~ube de Paris para

a Polônia, e desde princfpios de 82 que .0 Clu~e não se reu

ne. Parece que reunir-se-ão est.e mê3~ agora, depois de todo

,esse pe,ríodo. Então, se nõs tivéssemos ••• E nesse m,eio tem~

po, ficafllos negociando bilateralmente com a Polônia e te~t!.'

mos extrair, exatamente, o melhor proveito desse relaciona..

menta bilateral. Um dos pontos importantes desse relaciona ..

mento é o seguinte: funcionou a troca de minério de ferro

daqui para lã, carvão e enxofre pa.ra ~o lado de cã, e é

que estã funcionando até hoje. Apesar de termos parado tudo

com a Polônia. ninguém vende nada a crédito, continuamos

exportar minério e ~les a e.xportarem carvão e en~ofre, e

sal do a nosso favor. Acho qUe nôs estamos aqui com cerca de

set;'!nta e poucos milhões de dólares a nosso favor. que nós

retemos para pagar juros. Então, o q'ue jã rendeu esse comér.

cio nesse tempo .•• Sé eu disser: "Bom, vocês investiram ql,ll:'!!

'to lã nesse empréstimo?" Nós investimos cento e setenta

ou sete, e a proposta contida nesse·critério era de 3% nos

,dojs primeiros anos e LIBaR nos anos seguintes, o que, na

média. puxava a taxa bem para cima. Ágora~ quanto ã conjun

tura da industria têxtil. quanto às condições de mercado,o!!,

tro ponto que achõ rntli to importante fazer aqui é o segui.!!.

te: nunca, em nenhum momento, a CACEX..• ~orque a CACEX é o

nosso órgão de comércio éxterior. é o nosso'õt;gi'io rue pes

q,uisa mercado, é o nosso órgão que ~onhece preço. o nosSo

os

que

O SR. DEPUTADO ANIBAl TEIXEIRA - Sobre

esqueceu••• U Sob 'juramento não di para esquecer. Tem

ver o numero para não dar problema amanhã, não é 1

O SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - 'EU, alias,

o SR. DEPOEHTE{José C~rlos Madeira Serr~no}

Posso dizer"lhe uma coi.sa 1 Gostaria de conSUltar aqui para

não dar"lhe uma resposta errada,. porque sob juramento não

di para fazer isso, não é 1 Então, eU quero dar-lhe uma re!.

posta~ •• Sem juralWento pode-se, por exeMplo. errar: aqui

o .erro é considerado: "Bem, o sujeito intepretou mal,pegou,

queria pedi r a V.Sa. ~ só para não atrapalhar, para eu de"

pois ler esse dossiê., para não perburbar o ritmo da ques-

tão da dívida externa.

O SR. DEPOENTE{José Carlos Nadei ra Serrano)

Agora, deixe eu dizer'a V.Exa. uma coisa: tanto quanto eu

sei, ambos os emprestimos financeiros foram ã taxa de merc,!

do. Onde V.Exa. encontra na minha resposta ao Deputado Edu

ardo Matarazzo Sup1icy, qu·ando S.Exa. falou em juros de 3%

e que eu referi aquela comunicação do Ministro.da Industria

e Comercio de 1978, e uma combinação de conjuntura interna

cional J'je têxteis e,'situação da industria têxti1 brasile1.

ra, que, no enten~er desse grupo de 'trabalho, criado. na é- ,

p'oca~ pelo Ministro' da Fazenda, recomendava medidas credit!

cias na exportação que dessem o estfmul'o necessário ã expo!,

tação do produto.

o SR. ·DEPUTADD ANIBAL TEIXEIRA - sê uma pe.r:

gunta. Nesse, financiamento ã Polônia." quer dizer. o Brasil

na hora elfl que estava jã com uma dfvida de 'Cinqüenta' bi

lhões de dõ1ares, emprestou dinhei.ro ã Polônia por razões

que eram de desenvolver a exploração mai ar de enxofre e de

minério. que era a forma de 'ela nos pagar. Parece que o ra

ci ocíni o é esse.

que cobramos da Polônia um juro infe~ior àquele em que nós

estivamos tomando dinheiro no mercado internacional? Em s,!

gundo lugar, s'eria o desdobramento: se a Polônia não_ vai

preferi r adi'ar o ~ã2'itllo possível esse pagalllento~ ·jã que ela

está com o dinheiro mais barato do que o' do mercado intll'rn2.

ci onal 1

tral. Foi um acordo de' GoVerno. par'a que era ess: emprés~i-'

mo 1 Para desenvolver as minas de carvão da Polõni'a. Para

qu~ Para a Polônia vender mais ca'rvão para o Bras~l. Para

qu~ Para nós baixarmos o nosso,saldo credor com eles.Qual

é o outro componente financeiro dessa dívida 1" Em 1980,

~anco do Brasil.:. E aí, ele, o Banco do Brásil, porque a

c'hou que devia fazer. Já ar o Banco Central não deu nenhum

respaldo. Cento e v)nte milhões de dõlares de empréstimo ã

Polônia. Para qu~'? Pa'ra 'desenvolver as minas de enxofre.P!!.

ra quê? Para exportar ao Brilsi. Para quê? Para reduzi r

saldo conosco.

o SR. DEPUTADO ANrBAL TEIXEIRA - Brasi 1 e E!

panha importam carvão mineral do Canadii, dos Estados Unidos

e da Polônia. Deve ser na faixa de uns trezentos milhões de

dól ares, isso durante al guns an"s, não é ?

o S,R. DEPO,ENTE(José Carlos 'Madeira Serrano)

'Não, estãvamos queréndo ver o acumulado~ que dá exatamente

esse tipo d~ informação, que é inter~5sante. Eu não sei, Se

tenho aqui ã mão isso, mas lhe mando, ou seja, no período,

quanto nós importalUos de carvão e de enxofre da Polôni a.não

ultimamente, mas no_perío.do considerado, e qual o resultado

di Sso para nós. E tudo gi ra •••

eu prometo ler o relatório e não inc?modã-lo mais. Agora,hã

uma outra pergunta que eu gostar'; a de ,fazer.. Quando se fa

lou em troca - i,nc1usive foi dado ex~mplo da Polõni~ - pre

cisávamos exportar algumas coisas: para as quais, teoricame!!.

te., não teríamos. outro· mercado a ,"ão ser o dos país'es do

Leste. ou seja~ no ~aso objeti vo a Polôni a. Mas o que nota

mos é que o Brasil funcionou co~o aquele empresãrio ape~ta

do. e eu me considero um empresário apertado. Eu vou ao ba.!!.

co e e6:te. então,.'tne faz comprar seguro e uma série de ou

tros serviços. Foi impingida ao Brasil uma série de produ

tos que nós jã fabricãvamos aqui. V.Sa. falou, por exemplo.

em patrol polonesa. Nós já tínhamos' duas fãbricas de patrol

têxteis, eu gosta;i~ de tecer um comentário. Se o Brasil ti

nb;a uma oferta, e nôs sabemos que tinha muitas fábricas. in

clusive, paradas, para a produção de tecido~ •. por que, além

de a~rir uma perspectiva que foi car~ ã Nação, para ela co

locar esses produtos na Polônia, por exemplo, nós ainda de-,.

mos um incentivo financeiro substancial, significa Um inéen

,tivo, parece, em cruzei ros, -da ordEfm de 3% de juros ao ano.

Afinal, quem precisava de vender? As indüstrias, oDviamen

te. 'porque elas ,esta'vam com o seu parque parado ou subutili

. cado. Mas ~ parece que há uma contradição na estratégia do

Governo neste jlonto.

.o SR. DEPOENTE{Jose Carlos Madeira Serrano)

Bea. eu não $e1. E.u·não sou especialista em industria têx

til. Diria a V.Exa., Deputado o segUinte •••

O' SR. DEPUTADO AN!BAL TEIXEIRA - Eu também

não sou.

o SR. DEPOENtE{Jose Carlos Madeira Serrano}"

Nãõ, mas e que V.Exa. estã perguntando e eu lhe estou res

pondendo: ,A diferença é fundamental ar. Eu diria a V.Exa~ o'

seguinte ••• E também essa questão dos 3% de juros é preciso

ser·ólhada em relação ã taxa.que seria considerada normal

da êpoca. Então, eu estava falando em 6 ou 7%. Não hã, en

tão~ um~ relação de .. três para doze, ou de três para quinze,

ou de três para dezoito. Há uma relaç.ão de três para seis

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA '- Polônia,

O SR: DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Pois nao.

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)"

Inclusive. eu poderia responder ao Sr. Deputado. porque. es

sa resp.osta fi râpl'da. pois de milho conheço pouco. Então,di

~ia a. V.Exa. o seguinte: sei que esfa havendo uma operação

de milho porque está sendo feita, se não me engano, até' pe-

ta éortina de Ferro. que estã fornecendo esse milho para

nós. Agora, desconhe,ço se essa venda anterior foi por ra-

zões de balanço de pagamentos ou se foi porque acharam que

a safra ia ser grande. Não sei em que medida esses fenôme

nos climáticos afetaram a safrt. de milho. Realment.E! não co-

nheço.

O SR: PRESIDENTE (Deputado José Fogaça) w A

se~são es~ã supensa por alguns minutos.'

{E suspensa a sessão.}

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Fog,aça}-Srs.

Deputados, ilustre' depoente e demais convidados. 'vam(;s rei

niciar os nossos trãbalhos depois desta breve interrupção.

Tein a palavra o Deplftado Anibal Teixeira~ continuando sua

inquirição ao depoente.

o SR. DEPUTADO ANIBALTEIXEIRA - Queria fa-,

zer uma ultima pergunta. porque também nós estamos estende.!!.

do muito esta reunião e verifiquei que muita coisa que. ia

perguntar está esclareci da neste dossiê. Se tiVer qualquer
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O·SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Estou plen2.

esses obstãculos que essa crise financeira nos trouxe; e a

cho .que escolhemos uma maneira positiva de faze-lo.

mente satisfeito e agradeço, sobremaneira, o dossie que nos

foi dado, que nos permite realmente uma anãlise bem mais in

tensa do.problema da dívida externa.

o SP... DEPOE1HE{Jose Çarlos Madeira Serrano)

.Ficamos ã sua disposição, Deputado, p-ara ~nformalmente, na

hora que V.Exa. desejar dar-nos um telefonema. conversarmos

sobre, qualquer ponto que haja ar. Isso 'vale para V.Exa, ,co

mo para qualquer dos membros aqui presentes.

d.

do

es-

Mi nistro

assumindo.OS compromisso!> que o Governo brasileiro esti

coincidentemente, ligado, por suas ligações. ao

tra solirlariedade demClnstrada em relação aos irmãos

A visão técnica. infelizmente, ji a dei. Na verdade,

sa drvide. '!:xterna. Tenho confiança no jornal KO Est.ado de

São Paulo" que mostrou os escândalos com relação ã Polônia,

elll que o interesse brasilei ro foi o ultimo a ser levado

conta. O primeiro interesse tomado ~m conta foi o

o SR. DEPOErnE(Jose Carlos Madei ra Serrano)

O nosso conhecimento li que a dívida existe, ela se acumulou

ao longo desses ano~, teve aplicações no setor de balallço

de pagamentos. pela via de tapar os buracos de balança co

mercial no déficit petróleo, como teve também aplicações em

projetos que são realmente de interesse'econômico nacional.

Esse ê o ângulo que o técnico, com piÍtriotismo. pode ver. O

questionamento de V.Exa. ê político.

interesses internos privilegiados que nada tem a ver com o

povo brasilei ro 1

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

Deputado •. acho que .~eu questionamen.to não é um questionamc.!!.

to tecni co.

sul, na seça e na i'nundação. E o dramãtico foi que o Go~er

no teve que agradecer a uma emissora de televisão particu~

lar o esforço de te'r ajudado os irmãos .nordestinos

caridade de que eles não precisam. O.Nordeste continua

ser o que é com toda essa dfvi da externa. Por isso consi de

ramos essa drvida~ilegítima. do ponto de vista interno.

não podemos permitir, dO'ponto de vista patriótico, que ela

recaia sobre os ombros de todos os brasileiros, com a indi-

O SR.• DEPUJ:ADO JOM CUNHA - Porque não sou

técnico, sou ~olítico. Tenho uma visão -do meu povo, venho

carregado para,cã com cento e setenÚ mil votos. Não fiz

concurso para ser Deputado Federal.

O SR. DEPOENTE(Josê C<ij.rlos Madeira Serrano)

Então, como seu que;tionamento é político, eu diria que ta!!!,

bem não sou político •••

O SR. DEPUTAOO JoM CUNHA - Mas V.S";; pa-

o SR. DEPOENTE(Josti Carlos Madeira Serrano)

Sempre. No âmbito técnico•••

O SR. OEPUTAOO JO~O CUNHA - Sabendo óo p.tri

otismo que tem V.Sa., é que peço sua visão técnica que não

O SR. DEPUTADO J01\O CUNHA - E do ponto de

Delfim Netto. O escândalo do relatório Saraiva, que amanhã

será algo mais esclarecido aqui, mostra uma ponta de ice-

~. Essa dívida foi toda contraída num contexto de quase

vinte anos de autoritarismo e, por isso mesmo, de gover

nos ilegítimos do ponto de '.'ista democrático e popular.

surgem as perguntas de todos 05 patriotas brasileiros que

fazem e eu me tenho feito:em benefrcio de quem fi que veio

essa famosa dfvida externa? A quem serviu no Brasil Hã

algumas semanas •. assistimos a orna rede de.televisão. que

considero ·um porta-voz 'do regime. mas que mesmo assim fez

um programa de salvação nacional, buscando a solidariedade

dos brasileiros, e o exemplo' repetiu-se depois daquela

vista técnico?

te depoimento que prestei aqui. hoje. é um depoimento tecni.

co, que nos cabe dar com todo o grau de informação. com to

da a profundi dade como foi dado. Todavi a, não nos cabe

questionamento politico; achamos realmente que este cabe

V.Exa., como político eleito. ~ um qt:lestionamento que não

temos condições de fazer.

~OMEXPORT, conincidentemente ligada a um tal de Pecara e,

O SR. OEPUTAOO JoM CUNHA - Então, quero f!,

zer algumas afirmaç5es para saber qual ê:i1PoSição técnica

de V.Sil. No plano interno, não são poucas -pelo contrârio ,

são assustadoras - as denúncias de 'és cândal os lit; '''i a es-

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)-

cação, clara e precisa, de mais fome, mais miséria, mais

margi nali zação. mais coloni zação, mais comprometi menta ,mais

dependência e. ao contrário do que V.Sa. ifi rrnou no final,

mais inviabilidade para est.e Pa1s como Nação. Não e ã toa

a afirmação de alguem imbecil internacional, Vice-Pr.esiden

te do FMI, que dis,se que o Brasil vai escorrer pelo ralo. !l

.cho que o Brasil vai escorrer pelo ralo na hora que assumir

'tri ota.

'po!>s UO.

uma

que

Ele

afetari a

;ando na casa da Nona, num domingo, ~uviu da velha ~võ

formou a ele que uma moratória, neste instante,

ção foi algo que se relaciona intimamente com aqui 10

nomia estava indo para o breJo, o Brasil se atolava.

,O SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Fogaç~)- Pe

la ordem de 'inscrição, o .prõ:dmo inquiridor é o Deputado J.Q.

ia Cunha. Tem a pal avra o Deputado.

O SR. DEPUTADO J01W CUNHA - Sr. Presi dente e

nãs acreditamos como proposta alternativa para o Brasil.Fei

ta uoa pergunta pelo ilustre Deputado José Fogaça, V.sa. ir!.

fundo para sabermos a que fi que do Estado brasileiro. o que

pode ser deferido ã r~'Sponsabi1idade do'povo brasileiro e o

que é de interesse de multinacionais, o quI'! é de interesse

de jogos de comissões internacionais, o que é de jogos de

qtle foi. ao voltar foi preso, e pode acontecer que, numa

das idas e vindas dos senhores d~ área econômica. na volta

os senhores possam inclusiv~ ser presos. Então, pergunto,em

termo de patriotismo: ti possível eu afirmar que, antes de

negociar essa dívida, temos que questionã-la. apurá-la ã

~u!!ixa de que a ,coisa ia mal, a coisa não estava bem, a ecQ.

ilustre depoente, Jose Carlos Madeita Serrano, não entendo ••

como V.Sa. entende, dessa materia chamada economia._ E até ã

guisa de lembrar para explicar como vejo ti coisa. recordo-,

me de uma pass.agem que me foi co.ntada por um Vereador do i!!

terior do Estado de são Paulo, que ti economista e que. a1m.Q.

mendo ratos, hoje, com todos os dôlares que dis5era-m que eI!:.

traram aqui; porque a Nação praticamente continua com

mesmo nível de emprego de 1973 e porque a Nação, no mome'nto

atua1,·se encontra de quatro, merce dessa jogada de~sa trai

;a econômica que, tem, aqui no Brasil. ainda a . oportunidade

de' ir e voltar. Porque na nossa vizinha, a Argentina, um

disse ã velha avô que ~la calasse a boca porque não enten 

di a de economi a. De~ois da macarronada servi da ~ todos al i

R1e~tados, a avó pe'rguntou ao neto economista: llGostou da

macarronada?" Ele disse: "Go.stei.H"Estava boa?llllEstavall."S!!.

.. be fazer1" MNão." liMas sabe que estava boa. Para mim ê -as

sim em economia," Quero dizer que ouvi V.Sa, desde o iní

cio, escutando-o da melhor forma, e o que me prendeu a ate.!!.

profundamente todos os setoreS da vida nacional, face ao fi!.

to de qLe 'o Brasil ,ter1i1 dificuldades terrlveis na importa

ção do petróleo para dar continui di1d~ ao seu processo de d~

senvo1vimento, jã que estamos assentados. todos sobre o pe

tróleo; qu'e terfamos cortes de crédi.~os comerciais e difi

culdades de toda ordem, E V~sa. inclusive lembrou-se de vá

rias crises pelas quais passou o Brasil, quais sejam de

1898,1914,1931 e 1953. para dizer que esses fatos, em mo

mefltos diversos da vida brasileira, fizeram com que o Bra

sil assumisse a atitude de manter seus compromissos e nunca

ter assumido uma atitude de, como d.iz V. SA., possibilidade

de perda da prôpria honorabilidade perante a comunidade. inter.

nacional. face a qualquer alternativa de decretar uma morat,ª,

ria unilateral e não discutida. E. V.Sa. lembrou também que,

no passado, numa pesquisa bibliogrãfica que fez, encontrou cE

mo síntese um pensamento dizendo que não pagar não é nem pode

. ser um programa e, alem do mais, não cabe a uma geração rompe

com a ~onradez de liquidez do Brasil etc. Queria dizer a V.Sa.

que, no Brasil, hoje. hâ uma voz que não e isolada, que corre

por todos os pontos do território nacional, propondo o rompi-:

mento dessas negoc1ações, ,ropondo o questionamento dessa di

vida externa e propondo que o Brasil volte para si" pãra seus

filhos, num processo de d~senvolvimento baseado naquilo que

temos, na reali.dade que possuímos sobre a qual estamos asse!!

tatlos. Insisto na questão para depois poder fazer outras que

quero e algumas considerações que vou encaminhar tambem

consciênci.a ,de V. sa\ Depois de lembrar q.ue, no período da

Segunda Grande Guerra l1undial, com as potências detentoras do

petróleo não nos fornecendo o petróleo suficiente. o Brasil Yi
veu, o Brasil gue'i-reou e o Brasil não parou. Volto a indagar

num apelo ao patriot'ismo de V. Sa. com a visão que possui. a~.

mite V. Sa. a tese de que precisamos,. em primeiro lugar, que~

tioTJar ~ssa dlvida externa, para s~ber exatamente. o que

que querem colocar como responsabilidadE! deste geração e do PE.

vo brasileiro a .ser pago a ~redores interni1cionaisl Essa

uma pergunta: devemos questionar, em prtme'iro lugar, o que

·essa dlvida externa? A quem serviu?Porque o nordestino estã c2,

em

vencendo

gio agora, até dezembro de 1984. que pretendemos que.

ça e vejo também que estamos, progressivamente.

ra e de base e que esta ainda realizando. e V.Exa.mencionou

Itaipu••• Hoje, a perspectiva de Itaipu, vista de agora, em

relação ao processo de tomada de decisão de fazer, há 10

ou 11 anos, e se olharmos, digamos. dentro de um quádro em

que parece o pro,jeto. para os dias de hoje, superdimencion!

do••• Então, pergunto: em 1990, quando aquelas dezoito turbi

ni\S estiVerem funcionando, em que estãgio estarãl1.economi'a ,

deste Pals ? E, se nós não ~ivés5esmos caminhado nessa dir~

ção, nós não seríamos questionados, nesse tempo. sobre se

não deveríamos tê-lo feito? Porque tudo isso ainda é futu

ro e incógnita. Vejo o futuro deste Pars com muita confian:,

meados do ano que vem, nos 1ave até o fim de 1985 ou um po.!:!,

co mais adiante, e numa posição negociadora qUFl tem o m~ri

to'de reunir duas cois!ls: tem uma renegoci,ação no meio, ou

seja, o fato de convertermos amortizaçõ~s em empréstimos n2

vos, e tem a vantagem também do recurso novo que chega para

tapar o buraco do balanço de paga~entos. Acho que todos te~

mos o mesmo olijetivo, que é assegur-ar, trela maior prazo po!.

s;vel e ao menor ;us_to possrvel, o financiamento do setor

externo da economia brasileira e superar uma crise que, di

ri~. é uma crise de curto prazo. Ou seja, o'Brasil, pelos

investimentos que fez em todos os setores de infra-estrutu-

dÜ,vida, voltaremo~ informalmente mesmo e jã recebi algumas

informações aqui. A minha pergunta final ê uma pergunta um

pouco, assim, doutrinária. Nós estamos realmente numa sÚU!

ção muito difícil na divida externa. V.Sa., com a sua expe

riência no trato d'iãrio com esse problema, vê, assim. uma

perspectiva. para sairmos dessa encruzilhada?

O· SR. DEP6ENTE(Josê Çarlqs Madei ra Serrano)-

. Deputado Anlba1 Teixei ra, uma das funções que me cabe neste

cargo é a de entreter relações a nível de comitês do Fundo

Monetário Internacional, e há uma constante busca de uma nQ.

va ordem monetãria internacional. Quer dizer, acho que jã

há uma geral constatação de que' a que estã ai jã está" ultr,!

pass ada, estâ fraturada e. realmente, não há condi ção de e!,

truturarmos nada para frente, em termos dess a ordem monetã~

ria que ai estão Isso fi para dizer a V.Exa. o seguinte: que

as c(r-Çunstâ~cias dos ultimas 12 mes~s não só em relação ao

Brasil -'diganlOs, isso para' nóS, nós somos mais um dos reci

pientes dessa crise ~ levam a uma al.~eração de comportamen

to lã fora, alteração essa em que e perceptível a constata~

çio de que esse mercado financeiro intElrnadonal co;o era

'nunca mai!> voltarã ~ ser. A crise ê profunda demais, deixa

marcas demais para que se possa esperar que esse mercado.p!

10 menos num futuro previsivel, ret?me as operaçóf'~ de ma

neira, vamos: dizer, fluente,'como ag1a ate um pas t..'" .mui

'to recente. Essa alteração de comportamento certamente t~rã..

uma influência muito decisiva na alteração de comportamento

dos organismos multil·aterais que -vão ter que preencher fu.!!.

ções, cada vez mais crescentes, nas agencias govern;mentais)

que também vão ~er que absorver uma parcela maior desse qui.

nhão der mercado. e para os países tomadores. Quer dizer, a

ausência dessa rapidez, dessa velocidade, dessa estrutura

dinâmica de um mercado financeiro internacional; como tiv~

mos de 1968 até 1~83, nos utlimos dezesseis anos. conduzi rã

efetivamente também a uma alteração de comportamento básico

,das economias que são os estuãrios desses recursos. O -que

eu vejo ri que nós vamos ter algumas.mudanças significativas

.nesse quadro a curto prazo. nos próximos meses ou nos próxi

MOS anos. e que, do ponto de vista brasileiro, acho que va

mos bem, no sentido de que encaminhamos a negociação por e":

tapas. Quer dizer, uma negociação que nos leva, neste estâ-
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ni ca.

com a nossa riqueza.

Quan do ?

o SR: OEPUTAOO JoM CUNHA - Os Estados Uni-

deções diversificada. Temos mais de cinqUenta por cento

so. Porque não começamos a discutir o pagamento dessa i.,:ívi

da em cruzei ros sem'lastro ?

O S·R. DEPDENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)-

Quando mais não seja. Deputado. porque às coisas se pagam

na mesma moeda~

o SR. DE~UTADO JO~O CUNHA - Porque to.mamos

moeda sem lastro. ~

O SR.- DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)~

Nós não pedimos cruzeiros emprestados. E~sa,seria tl situa

ção i"deal: que pudéssemos, realmente, ter a dívi d externa

·em cruzeiros. Assim teríamos um problema apenils de 4 emissão.

O SR. OEPUTAOO JOAo CUNHA - pretendo mostta':

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)

Esta pergunta, Deputado. equivale ã pergunta inicial do De

putado José Fogaça ;obre se deverla~os ou não partir para

a moratória. Eu sigo repetindo que a moratória não é

solução, em nosso mpdo de ver. A moratória traz todos

problemas existentes multiplicados pelO1 interrupção dos

T1uxcs de comércio, simplesmente peló arresto das exp-orta 

ções brasi lei ras no exteri ar e por um brutal aume~to' do de

semprego neste Pa'1"s. pela paralisação da atividade cconàmi

ca. Per9.unto: a quem interessa ou apro'Jc~ta esse 'tipo de si.

tuação ?

o SR. DEPOENTE(José Carlos Made,ira Serrnno)

V.Exa. tem razão. Mas eu diria que ate o ponto de recursos ••

No meu modo de ver, V".Exa. não pode esquecer a estrutura e

conômica de cada pals. V.Exa. falou em r~éxico. Veja V.E.xa.

as riquezas de exportação mexicanas. FUndam~ntalmentct qua

se tudo ê petrõleo. A dependância do México em relação ao

petrõle.Je algo que vulnera extremamente a ec.onomia mexica

na. Quando o petról'eo cai de preço. como caiu agora, os pr,Q.

blemas se agravam's?bremaneira no ~lexico:porque não há di

versificação, Já no Brasil. V.Exa. vê uma pauta de exporta-

da 1

il V.Sa., 0.0 que me lembrarilm hoje. ~ue o México. um pals e,!

portador de petróleo, a pol~nia, um pals socialistas a Ar 

gentfna, autosuficiente em petróleo, tomando esse dinheiro

sem lastro. estã'~ no mesmo buraco e na mesma quebra que

nós.

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos ~ladeira Serrano)

E verdade. V.Exa. têm toda á razão.

O SR. DEPUTADO JO'Ao CUNHA - Então, o que es

tamos transferindo é recursos. Daí por que questionamos

dlvi da também.

O SR. OEPUTAOO JOÃO tUNHA - Eu di I, ,V.Sa.

o seguinte. Penso com essa proposta. fei ta pelo il ustre G:- .

neral Andrade Serpa, que me pare~e ser a primeira proposta

alternativa feita neste Pafs por a-lguem com autoridade mo

ral e esplrito cívico e conhecedor do problema: temos que

pensar em pagftr ~ssa dívida tendo como referencia o preço

da. tonelada do soja., do milho, do manganês, enfim. das nos

sas riquezas na exigência de que o valor que se atribui

essas riquezas seja ~ ponto de referência para o' cumprimen

to da dívida, depo.is de questionada. Não o dólar, não o dó

lar sem lastro, não o dõ1ar emitido. como o FMI emitiu re-

nossa~ exportações em produtos man~faturados. O que é imp'o!

tante notar e 'ques-tionar - e esse questionamento é inteira

·mente válido - e se-a dfvida externa contribuiu internamen-

te para construirmos um país com uma bas~ ene:9lÍtica mais

forte. o que é o objetivo óbvio do çrescimento. ou se ela

simplesmente só serviu para termos evasão de renda.~ transf!,

rência de renda.

O SR. DEPUTADO JO';O ,CUNHA - Essa questão tem

que ser feitêl.. Ela é preliminar na discussão da fornfa de p~

garnento dessa divida, das cond.ições de pagamento .etc. Os s~

·nhores estão adiantando-se, ou quem estã fazendo estã adian

tando-se demais e assumindo compromissos não em nome do po

vo, mas em nome do modelo que este esquema atual de go"verno

pretende manter: u,mmodelo desnacionalizante, gerador de

misárias entreguistas e perverso. Eu perguntaria a V.Exas.

se é correto pensarmos em pagar essa dívida em dõlares. ou

se ê correto pensarmos em pagã-la em função do esforço na-

"'cional. do que temos em potencialidade, da nossa estrutura

e capacidade. r por aí que deveríamos fixar o critério de

discussâ(J, depois de questionado, do pagamento dessa dívi-

O SR. DEPUTADO JOJ.O CuNHA - Ã administração

piiblica quem responde, é o util,?

O SR. DEPOEtâ\E(JosF Carlos Madeira Serrano)-

'Não há nenhum problema.. Não lIle estou recusando a responder.

Ess.a é um" função que cumpro - vamos dizer assim - gostosa

mente, e ,acho que realmente contribuir para o esc1arecimen

tõ de enganos desse tipo ê um privilegio.

dinheiro serviu para pagar petróleo. para importar um equi

pamento. uma turbina para Itaipu, um alto forno para uma

indiistria siderúrgica, esse dólar s.,e converteu em algo que

é um elemento produtivo. Então, vejam bem: nesta anilise

neste relatório, neste depoimento que procuramos apresentar

.a 'V.Exas •• o que' .tentamos foi demonstrar, de maneira isenta

que, evidentemente, não somos administradores da dfvida ex

terna desde 1963, as apenas desde 1979. r apenas uma sequên

cia histõri ca.

O SR. OEPUTAOO JoM CUNHA - V.Sa. disse que

compra o dólar, mesmo sem lastro, e não o preocupa com is-

ta de um grupo de te"cnicos, modelando uma política econpmi

ca para direcionar o de~tino de u~ma, Nação. Não se trata de

viagem de turismo ao exteri oro

O SR. DEPOENTE(Jose Carlós Madei ra Serrano)

Não é turismo. r o dõlar que paga a viagem. O que queria ~

ra transmitir a V.Exa. a informação de que esse dõlar não

importa, é irrelevante se ele tem lastro ou não. Interessa

saber .••

O SR. OEPUTAOO JOM CUNHA - Has aqui se tra-

O SR~ DEPUTADO JllÃO CUNHA - t~as V.Sa. não

compra ação na Bolsa s~m lastro?

O SR, ÔEPOENTE(Jose ~arlos Madeira Serrano)

Gostaria de responder essa pergunta dizendo o seguinte: não

compro, mas' compro um dõlar, viajo cóm esse dólar, e não vi

ajo a turismo, e sim a serviço, li! pago com esse dõlar um d~

terminado bem ou s·erviço lã fora. O que me interessa fi sa

ber se esse dólar s~rve para pagar algum~ coisa. Se o las

tro dele existe ou não, é totalmente irrelevante. Quando c!t.

locamos na dívida ex terna um bilhão de dôlares, e esse

cajpi ra do inte~ior de São Paulo.

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Se. V.Exa. for ao exterior, vai comprar um dólar e não ,vai

importar a V.Exa. se esse dólar tem lastro ou não. V.Exa.

vai pagar por ele.

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Se rrano)

V.Exa. se decJara um polftico e não ~m têc nico. Então~ per

mita-me lhe dizer como~tentativamente. Estamos falando de.

fatores reprodutivos. Estamos falando de autofinanciamento

eRl divisas. Se V.Exa. tomar um empréstimo em uma determina

da moeda que possa gerar recursos nessa mesma moeda ~ se p!

gar, V.EXa. tem.um empréstimo autoflnanciãvel. Acho que

q.uestionamento que V.Exa. faz e um questionamento inteira 

lIlente vã1i do, que todos nós fazemos numa hora ou outra, que

é saber o 'seguinte: essa dlvida externa compensou 1 Essa

dívida externa realmen·te constituiu, em parte, um ganho pa

ra este Pais? Porque uma parte dela foi s,implesmente a fu!!

do perdido, no momento em que a nossa balança comercial se

desequilibrou, porque o petróleo foi parar lã em cima. e sE.

mos altamente dependentes de petrõleo. Gostaria de lembrar

aqui, o .começo das afirmações de V.Exa.' quando disse que em

mi.nha resp.osta inicial a seu colega eu dizia que uma morat§.

ria conduziria ã suspensão do petróleo •. O petróleo é como

o ilustrativo disso, porque e o petrõleo e o resto. Sõ que

sem o petróleo, o País para, não nos movemos.

O S Ri DEP UTA DO J DÃO CUNHA - Uma pe rgun ta an

tes que V.5a. termine: V.5a. comprari'a um~ ação sem lastro

na Bolsa de Valores'?

O SR. DEPOENTE(José Carl~s Madei ra Serrano)-

Não.

o SR. OEPUTAOO JOÃO CUNHA - Nunca fui. Sou

O SR. DEPUTADO Jo1l.0 CUNHA - Como ê q;~ tomou

,dinheiro sem lastro?

O SR. DEPOENTE(Jose Carlolt Madeira Serrano)

Mas compraria um dõlar sem lastro.

O SR. OHUTADO JOÃO CUNHA - Tenho "" impre~

'são que isso e i rresponsabili dade.

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

V.Exa. jã foi alguma vez ao exte"rior ?

ouOSR. DEPUTADO JoM CUNHA - Têm lastro

o SR;; DEPOENTE(José Carlos l1adelra Serrano)

Se V.Exa. me permitir responder. eu ,tentarei, porque a sua

pergunta não é só 'm~ito vaga. como muito exposta no tempo.

() SR. DEPUTADO JO~O-CUNHA - Ela não ê matemª-

dos pagam seus déficits emitindo esse papel verde que não

'tem valor nenhum para nós.

O SR. DEPOENTE(Jose Çarlos Madeira Se'rrano)

Hão é questão de lastro ou falta de lastro.

ti ca, é cl aro.

di vis as de euromercado.

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - V.Sa. ma estã d,!.

ze'ndo que tomamos di nhei ros sem las tro ?

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Não é sem lastro, absolutamente:

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Serrano)

Ela não é matemãti-ca. O problema é que a origem dos rec~r 

sos tomados no euro~ercado pelo Brasil ê o euromercado. Se

esse recurso é proveniente de um déficit de'b~1ança de rel~

ções correntes dos Estados Unidos, ou se é fruto de

concentração desses recursos na mão de poucos árabes ~ue

não têm aplicação doméstica pariJ, eles, é totalmente irrele

vante. porque o devedor somos nós'.

O SR. DEPUTADO JO';O CUNHA - Nós é que trans-

ferimos recursos' com o nosso trabalho, com o nosso esforço,

o SR. DEPOENTE(Josê Cárlos Madeira Serrano)-

vai tê-la. A resposta técnica. Depotado)e que o creseime!!.

to da disponibilidade de recursos, os euromercados s-ão fru

to de uma concentl"ação de recursos, em primei ro 1 ugar, dos

'~éficits de balanço-de pagamentos dos Estados Unidos numa

parte, da concentração de recursos na mã~ de ~ouco;:. como

os pafses ãrabes, sem oportuni dades de apli caç~o '"mésti ca

desses recursos. Tudo isso cresceu num bolo de liqúidez que

se converteu num mercado grande, de trilhões de dõlares,· e

o Brasil deve entre 60 e 70%, a 'nossa dívida é 1astreada em

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrario)

Esse é um 1 ado da q~estão. Quando se transfere rt;cursos ,

cria-se alguma coisa econômica 'dentro dOPals com esses re~

cUr~os. Observe a exportação brasileit=a,e,n'tre 1964 e 1982:

Q que crescemos, em primeiro lugar, segundo. como crescemos

de'exportadores de· produtos p't"imãrfbs, praticamente. pass-ª.

mos a exportar mais de 50% da pauta' ~m manufaturados. Como

e que se criaram essas manufaturas? Como ê que se criou e!,

se setor manufatureiro neste País? Como é que se cria .. um

setot' hidrelétrico forte, como o que estamos criando? Como

é que se cria uma industria siderúrgica que hoje exporta a1

guns bilhões de dólares e que ti rou o Brasil da dependência

da importação di reta

O SR. DEPUTADO J01\O CUNHA o; Com o esforço n-ª.

'clona1. Já fizemos isso'antes.

O SR. DEPOENTE(Josê C~r~os Madeira Serrano)-

..
rio ao longo desses anos? Gostaria d,e ter uma resposta téf.

O SR. DEPUTADO JOli.o CUNHA - Brasília foi fel

ta como? Essas ab·eJ::'turas do interior deste País foram fei

ta~ como? As siderurgicas. foram feitas como?

não esses eurodõlares. esses trilhões de dólares emitidos.

Queria saber onde está o ouro para sustentação desses tri

lhões de dólares emiti dos pelos americanos, e carreados pa

ra a Europa.

Gostaria de perguntar a V.Sa. com relação ã dívida externa,

do ponto de vista dó que ela representa. Sabemos.que o aco!

do de Bretton Woods foi simplesmente rompido p.elos ingleses

e americanos por,volta de 1913. Sabemos que eles emitiram

moeda sem lastro da ordem de um trilhão de délares, o que

. representa setecentos bilhões de dõ1ares s~m lastro emiti 

dos e que estão nas mãos dos chamados países devedores do

Ter~eiro'Mundo. Emissão de moeda sem lastro significa capt.!

ção de rec·ursos nossos,'que tomamos essas moedas. e nenhuma

transferência de recursos para nós. Pergunto: os sennores·

do Banco Central. os senhores deste Governo que gerenciarum

esse modelo, não acham que call'am num grande conto de v~gã-
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cfal do Brasil.

o SR. DEPUTADD JDM CUNHA - Garanto a V.S ••

rentes.

o SR. DEPUTADO JoAo CUNHA - Estão parando- o

de

ou

Vej a

ifigul"l1S

caímos

gios e que segura essas amarras, eu· tenho a impressão

mens como o honrado Senador Nilo Coelh,o, uma das

moclelos econômicos, não tive a conclusão de

1S, em outras reuniões que ocorreram pa·ralelamente.

brando que ao nosso lado caminham não somente homel1S do

meu partido. o PMDB, que é um asp~cto dessa lutas mas ho-'

bem V.Exa., o Brasil não é infenso a"um diálogo. Repetii::Jas

vezes manifestei aqui que o Brasil se tem colocado numa po

sição de colaboraÇ"ão estreita com seus vizinhos latino-ame

ricanos, em todos o; foros. participamos, de po!>içõe!> co

muns, todas elas voltadas para a defesa desses interesses

dos pafses menos desenvolvidos. Dar, partirmos para uma a

ção unilateral traumãtica no mercado. que nos faça realm~n-'

te sentir todas as suas conseqüências negativas, em impac 

tos de diffcil previsão de conseq~~encias, ate suas ultimas

conseqnencias ••• Porque fácil é prevel" a conseq,!ência mais

imediata, o- choque. Repito. Deputados que vejo isto como um

'técnico e como um patriota, e como pessoa que, como V.Exa.)

jã se questi OROU bastante.

maiores da República que se tem man"ifestado contra,: esqu,g,

!?a em que temos navegado nesses tempos. porque fi um grande

patriota, ê um empresário nacional. Presidente do Congresso

Brasileiro e homem de uma independência Tmpar s que honra e!

talllente terã d'e ser julgada pelo povo brasileiro no momento

que aJ;sume a responsabilidade de compro~eter o Brasil, cer-

modelo defendido por V.Se.. E digo mais. ,a geração de V.Sa ••

Nesse momento, pode~emos apurar o que foi feito contra nós

assinado pelos senhores. ~ uma advertênci a que faço como p~

triota, com obrigação que tenho como Deputado, com a certe

za de que tenho que amanhecerei em dias melhores, ate lelll-

certo em que o Brasil s pelo seu povo, reassumir o _poder.

daqu"!:les que detêm o poder hoje .•• A nossa prevenção e de

que se lembre de que estão agindo ã revelia do que a Nação.

efeti vamente, quer e esrera. A Nação não e um pãtio de im

becis, não ê um conjunto de cegos, nem es ta terra é uma ne~

rança de viÚVa. D Brasil sairá. tenho' certeza. mas não pelo

que temos condições. não\pela via que V.Sa. propôs. Eu ter

minQ dizendo ao contrãrio daquilo com que começou V.Sa., eu

acredito q,ue a nossa geração, e ai a prevenção de cuidado

não num conto do' vigário. quando perguntei. Se a conclusão

foi a de que não cafmos s teremos que concluir:no Hé,:l.co. P,2,

lõnia, Brasil e Argentina somos todo~ um bando de irrespon-
. \

sãveis. Tomamos", dinhei ros sem nos preocuparmos com as con-

$eq·tlênci~s. Da qui a cinco anos. por Qxemplo, o Banco C~n

tral ~mericano pode determinar novas taxas de juros, e nos

sa divida, de 150 bilhões de dêilares, passará a sabe-se lã

quanto. hlporta-nos e falo em nome do General Serpa - a IIlU

dança do modelo, o .rompimento d::.s ne,gociaçôes com o Fundo

Monetirio lnternacion~l. a união do Brasil com os parses d~

'vedore5 do Terceiro' Mundos rollpendo com,o sistema fina'neei

1"0 interni'-c,iona1 e exigindo uma nova.ordem mais justa nas

relações de troca entre as nações. Um governo nascido do

povo, que tenha autori da de e a força do povo para põder ne

gociar internacionalmente. Ouvi algumas vezes, V.Sa. dizer:

"Nós deci di mos" s e não sei em nome de quem. E a IIlobi 1i zação

da 'nossa gente, para que ela possa, questionando <1 dfvida,

dlt.fini r o que deve realmente e. quan:i) ao que dev,~, dize'r

que pagarã a partir da nossa realidade, com a preocupação

fundamental desse Governo que q~eremos voltada para a 'boca

~os brasileiros s para o esforço de trabalho de que somos co!

pazes, para o aproveitamento efetivo das nossas riquezas .t2

das elas postas ,em disponibilidade aos interesses internaci

~nais, e com o,povo vivendo dentro da realidade que lhe se

ja posslval vi ver, mas com esperança no amanhã, parques" ã

mercê do jogo de ho~es com o barco ar sem timoneiro e sem

rumo, sendo arrastado, por sinal s por amarrtls inter-nacio

nais que pretendem a manutenção dos seus privilégios, com

a ajuda de uma ra.taria interna que, tambem, vive de pri"Vi1~

o SR~ DEPUTADD JD'AO CUNHA - Encer!"ando, des~

jo dizer a V.Sa. que com esses pontos de vista em relação a

te, momento da História brasilei.ra. Ao lado de S.Exa. e do

General Andrada e Serpa e de m~li tares. patriotas e de mi-

lhões de brasileiros nós desconsideraremos os acordos Que

aumentoo SR. DEPUTADD JDM CUNHA - Com o

o SR. DEPUTADD JoM CUNHA - Aliás. o 8r05i 1

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)-

não tem comparecido oficialmenté, embora convidado. ã reu

nião desses novent.a"e seis países devedores. Nós ate pensaM

~os, como obse rva dores •••

O SR: DEPOENTE(José' Carlos Madeira Serrano)

Estivemos em Caracas, no mês passado.'

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Aliãs, estou pe

dindo uma informação ã OEA.. que parece que foi quem organi

zou esse encontro.

O SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madeira Serrano)-

O. SR. DEPOENTE(Josê Carlos Madei ra. Se rrano)

Por um prisma diferente. V.Exa. esti vendo •••

O SR. DEPUTADO JOJl.o CUNHA - Um governo pdpu

lar, como inicialmente se m~str~u e se tem mostrado, o Go

verno da Hicariíguã s transacionou, a nível internacional.com

juros fi){os de 4,5% sobre a dfvida que tinha. num par!> que

é uma gota d'agua. perto do Brasil. E transacionou com toda

a verticalidade da es·trutura dorsal da sua independência. E

V.Sa. diz hoje que est'amos, dent.ro das negociações, em pat~

mares de juros da ordem de dez por cento. com todo o poten-

que esta história não me .convenceu.

O SR: DEPDENTE(José Carlos Madeira Serrano)-

Esta é a história que ~sta' escrita nos re~istros e nos a-

nais de um banco ao, qual estou servindo, na função em que

me encontro apenas desde 1979. Então s é'até bastante isenta.

Diria a V.• Exa. que este depoimento vále pelo esclarecimento

q'ue traz a esta Comissão. Isso éo que mais me alegra;' po

der dar esta contr"'ibuição a uma Comissão que vejo movida p~

10 mais alto espfrito de pesquisa e de i'}vestigação e espe~

culação s no sentido de questionar tudo. Achó i,sso extrema 

mente 'útil e fértils fecundo. Agora, não posso JIIover-lIIe de

permanente da dívida externa 1

O SR. DEPDENTE(Jose Oarlos Madeira Sérrano)

Não ê aumento p':,rmanente, Deputado, gostaria de dizer a V.

Exa •••

uma opiniio técnica, sedimentada. Vejo, COM o mesmo patrio

tismo que V.EXil. vês por UIIl prismà diferente.

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - Por Modelos dif~

o SR. DEPOENTE(Jóse Carlos Madeira Serrano)-

Deputado. não estou 'defendendo uma ~olftica. Vim aqui c0n.'

tar a. história que pude .••

Hão é patamar de juros. r apenas um esclarecimento adido 

nal s que, aliás, jã dei antes. r evidente que o patamar de

juros "as taxas fl u,tuantes são as t.axas fl utuantes. Tra tar

se de um problema .de estrutura. de me'rcado~ Não chegaremos ro

ponto de pretender mudar a estrutura dos mercados financei

ros internacionais. Eu dizia, hã p~u,co,' a V.Exas. que o Br~

si1 vem pelejando, em todos os foros, pelo fortalecimento

das instituições internacionais multilaterais, no sentido

de que possam. dese"'m\?enhar: um papel muito mais ativo na bus

ca de uma nova ordem econômica internacional. Isto não se

passa nem se processa da no,ite para o dia. Veja bem: não a

d.ianta, unilateralmente. querermos romper essa ordem. Em

primeiro lugar. seria um procedimento ingênuo, por -que não,

conseguirfaJllos rompê-la. Segundo: ficaremos apenas com to

dos os ônus de uma tentativa frustrada. Então, na verdade ,o

caminho da negociação é o unicoque vejo - como técnico

para uma situaç~o em que estão me~gUlhados outros noventa e

seis paTses, não estamos sãs.

Acho que V.Exa. pode ir um pouco mais longe e pedi r uma in

formação ao Secretário-Geral de lHnistério da Fazenda, que

foi, segundo estou jnformado,' o representante brasi lei 1"0

nessa reunião em Caracas. ã qual só llão comparecamos peS'so-

Pais, estão recessionando o País, gerando uma per5pectiva

de ca~s social. qu.e ·já está explodindo nos assaltos a merc2,.

dos, e que vai explodi r com esse Nordeste, que pega fogo lã

'em cima. Quero saber'quem pagará a dívida deste caos social

pna o qual a política suicida do GÇlverno que V.Sa. 'defende

nos leva.

centemente s para ;er~i,r ao Brasi1 s sem lastro. porque ·não

te", ouro por trãs. não tem estrutura nenhuma. transferindo
I •

Mais recursos nossos. Quando v.\sa. entende que não devemos

decretar essa moratória. questilonândo essa dívida, porq'Je

isto acarretaria. como V.Sa. dik, o caos econômico e so

cial: eu ate acredito o contrário. A única razão pela qual

V.Sas. não podem negociar a' dívida na forma como vão é que

não têm legitimidade para tant~. P.orque u-m' governo legíti

mo, respaldado pe1o"povo. pode 1:2di r ao povo os- sdcri fTClOS

que serão decorreo.tes .de eventual aeclal"açâo de moratória

·internacional. O povo mobilizado. neste .País. pode viver.

Viveu duran,te a guerra com gasogênio •• carvão e álcool hidr!!,.

tado. A Nação hoje é outra. E mais.: falar-se em arresto. 5!L

questro e penhoras internacionais. eu perguntaria a V.Sa. o

que hã de ativo de 'interesses internacionais neste Pars: é

ma.ior do que o que temos n.ós lã fora, para não citar Volk!

wagen s Ford ~elll o conjunto de indústrias estrangei ras que

hã no Pafs ? Acho que ninguém. a níve.r internacional. se

atreveria a tocar num próprio nacional li fora, eJll~que pese

autorizado pelo Sr. Delfim Netto, em aco~do pelo qual o ~r.

Solar eS.tá preso, lá na Argentina, ab'rindo Jlão da soberania

nacional, das illlunidades da soberania nacional a nf~el in

ternllciona). Mas gostarfatan:téJn,de dizer li V.Sa. que o mo

delo exportador,a qualquer custo, sem o controle internacig

nal dos preços desses produtos s sem o controle de regras

q'ue são ditadas de fora para dentro s evidenteJllente é um'mo

dela suicida, qtle 11l'porâ. elll contrapartida ••aio~ fOIllE! para

nossa gente. E penso - e ar é que apelo para ó patriotisMO

de V.Sa. - que homens que c~nhecem economia, como V.Sa •• têm

que pens.ar em que chegou li. hora da m'udança deste modelo ecQ.

nõmico, porque dentro' deles com todas as suas conseql:lenc1as..

efetivamente o Brasil corre riscos, quer fazendo acordos de

rene-gociações internacionais. quer decretando a moratória

internacional. O'que dizer da biomassa, do problema do ál

cool, do álcool hidratado, que poderia inclusive ser fabri

cado por quqlquer cidadão, em qualquer ponto do território

nacional. Há uma empresa na minha cidade. a Zanini, que tem

condições de instal'ár minidestilari'as neste Pals inteirc:

'libertando-nos do petróle.o, sepulti1~do o petrõleo como al-,

ternativa, sepultando o dólar. Por que ,não emitirmos nós,p!.

pe1 sem lastro para papel sem lastro: •• Dinheiro brasil~iro

pode ser e 1111 tido tranqÜilamente, e acho até mais bonito. V.

Sa. não acredita <tue chegou a hora de mudarmos o rnodlillo ec.Q.

nõmico deste Pais, de vir.armo5l estã pãgina ? Pergunto isto

~o patriota, com a visão técnica que tem'.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrüno)-

Deputado, fiz um depoimento que considero pa:triõtic~ e ho

nesto. Tudo o que eu tinha que dizer•••

O SR. DEPUTADO JD1\.O CUNHA - A manutenção da

polfti ca de atrelamento do Brasil aos: esquemas do dOlar sem

l'astro, ao FHI •• :

o SR. DEPDEHTE(Jose Carlos Madei ra Serrano)-

Nada tenho a acrescentaI", Deputado, porque, realmente, est!,.

ri1izaria a mim mesmo se fi~assé a repetir todos os argume!!

tos que já tive oc.as·ião de dizer. Quero dizer a V.Exa. que

considero o caminho da renegociação. que estamos adotando

juntamente com todos os demais parses do mundo - e isto se.!:

viria apenas para um .destaque original - é o caminho que

, nos levarã a uma renegbciação programada e progressiva da

dfvi da. sem os traumas que uma si tuação de moratória uni 1a

teral tr-aria para este País. Realmente, ~cho que podemos a

tingir esse objetivo, como o estamos, atingindo. gradualmen

te. Ja tiVe ocasião de mencionar que s na primeira negoci~

ção, col~idos que fomos todos nós e os dema'fs palses em de

senvol vimento por U!Jlâ crise que se precipf tou de forma fne~

,perada, tivemos q~e nos manejar dent'ro de.um horizonte mais

c'urto. Até dezembro, de 198.4, estaremos ~utando, confiantes

de ciu,e conseguir~mos maiores prazoS s malores carências. me

nores margens por banco, o acredi tamós que esta fórmula, e~

te empenho que o Brasil tem dado, e~sa decisão polrtica do

Governo de honraraos co~romissos - e Se não os honra cir

cunstancialmente. cõmo não O vem fazendo agora. vem dando

toda e. demonstração do seu desejo de fazê-lo. - poderão es

·t.a·s1m, levarMnos ao destino que todos s como patrilotas ~ am- I

'bic10na~os para o povo desta terra. a1mente por termos putros ,compromissos s também fora do Pa- V.Sas. irão fazer daqui- para a frente.
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o SR. PRESIDENTE (Dep'~tado Jose fogaça)- Tem

a palavra. por ordem·~e inscrição. o nobre Deputado Augusto

Trein,

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira S~rrano)

Ilustre Deputado. eu desconheço esse país. Acho que não e

xi,ste nenhum. Es'se padrão ouro jã teve um enterro de luxo,

hi muitos anos. como citado aqui, creio que foi em 1973.Não

existe padrão ouro mais.

O SR~ DEPUTADO AUGUSTO TREIN - Agora. uma s!,

gunda pergunta. Dt. Jose Carlos. Se o Brasil não encontra!,

tocar este país para a frente, com dificuldade. dev~ndo- ou

não devendo - e nos recusãssemos. terminantemente, a trans,!

cionar com moedas. po~ue essas não são-iastreãdas em ouro,

como V.Sa. veria isso? De que forma o Brasil poderia cons

tituir~se nesta ex'ceçâo mundial e de que forma poderíamos

relacionar-nos com a economia mundial. jã que não somos uma

ilha. nem U1ll outro planeta diferente? Como se poderia tra

zer aqui para dentro os sais de medicamentos. que - sei

jã come;aill a faltal"l'em alguns laboratórios e não só selis,

mas também s ubs tãn ci as' jã COllpOS tas ·extrell1amente ne cess ãri

eiS ii vida dos brasilei ros '1 Como poderíamos obter as peças

de reposição dos motores, porque, ~e.~u~do consta. Dr. Jose

~arlos·. ao que eu' sei. meia duzia de países sõ fabricam mo

to res para avi açã~. No mais são co ncep ções de aeron a. ves cal

cadas elll motO-res qU!;! são fabricados por meia dúzia de paf

se.si nem Israel. que lã se está lançando· na sua corrida ar

n1ame~tista. nem países bastantes evoluídos: como o Canadã e

'outros produzem motores. Os insumos para a agricultura. que

selA insumos a nossa agricultura cairi aos'nfveis de 1930' ..

quando se fazia aquela devastação.••aquela colonização pred,!

o SR. DEPUTADO AUGUSTO TREIN :. Sr. Pro'i de!'.

te. ilustre depoente Dr. José Carlos Madeira S;errano. quer!?

mos iniciar .esta intervenção manifes~ando.'nesta opori;.unid~

de. a impressão que V.Sa. deixa não sõ a mim. mas como

alguns colegas que aq"ui ,esti~eram e que. emcolõquio extra

trabalhos da Comiss"ão. manifestaram'. antes de se. reti.rar.

.~ opinião a respeito do depoimento de V.Sa. Pode crer que

.nõs ficamos sensib{lizados pela fO,rma <:orreta. sincera. re~

ponsivel. capaz e patriõtica como V..$a. depôs aqui; não te,!

gi verdou nas respos tas. não eS condeu dados. demonstrou um

alllplo conheciment~ das responsabili dades que lhe são atri

bUldas pelo cargo q.ue exerce e deixou uma impressão de ho

mem de bem que aqui não veio para menti r'" ne~ para esconder.

RIas veio para colaborar com o trabalho desta Comissão. V.

·Sa. pode crer qU~J se pode não ser unanimidade de conceito

a respeito dO" 'depoimento de V.Sa •• ao menos de uma expressi

va parcela das pessoas que aqui lhe ouviralll. quando. poste

riormente. o Relator se debruçar sobre os dados destra Comi!.

são para chegar a um relatório conclusivo. crei'a V.Sa. que

·encontrará subsídios, elelllentos. informações muito importa!!.

tes no seu depoimento. Lembro, aqui. que. quando o Deputado

José Fogaça lhe fez uma pergunta. V.Sa. poderia ter respon

dido apenas a perg,unta, mas. numa demonstração de que não

está procurando esconder. avançou e. inclusive, trouxe.aqui

- da forma que alguns podem entender ingênua. mas que ente!!.

d.i responsãvel - a afirmação de que, provavelmente. existam

~. subfaturamentos. existam superfaturamentos. conforme a natl;l

reia da operação. V.Sa. muito bem poderia ter apenas respo!!.

di do a per!iunta do Deputado Jose Fogaça. que perguntava se

era do conhecimento do Banco Central que algumas empresas

ou pessoas faziam depósitos em dólares aqui denÚo do Bra

sil e tinham um ano para receber lã fora, mas V.Sa q coraj.Q.

so e patrioticamente. avançou na resposta. clareando e tra

zendo ao conhecimento da Comissão um amplo campo de infor

mação. do subfaturamente e do superfatura~ento. Agora. eu

me permitiria fazer algumas rápidas perguntas a V.Sa .• que

considero cabíveis no momentO. Se o Brasil adotasse a tese

de que dõl ar n'5o tem valor. porque .não está' mais 1astreado

em ouro, como no i.nlcio do ciclo da moeda lastreada!!m ou

ro, emque todo pals. a cada moada. tinha o lastro corres

pondente em ouro. Vamos admitir que voltãssemos na C'conomia

e sõ passissemos a aceitar Illoeda efetivamenté las.' ,tda em

ouro. Então. pergunto a V.Sa. que cuida desse setor; externo

e pelo Banco Central, qual é o país. no momento. que tem e~

sa moeda lastreada em ouro?

missão de chegar a. uma conclusão. a mais nítida. a mais

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Sr. Deputado. perfeitamente. não que.remos cercear. A Presi

dência fez justament~ um apelo) no inicio dos trabalhos ~

não foi fixado prazo. 'De modo que achamos que concordamos

com V.Exa. no sentido de que essa liberalidade auxilie na ~

lucidação das questões que estamos tratando. De modo que a

Presidênci a faz apenas um apelo no senti do de que se abrev~

• em função do adiantado da hora. não é por nada mais. V.

Exa. con ti nua com a pal av ra •

O S~_. DEPUTADO AUGUS.TO TREIN - Sr. Presiden

.te. ilustre depoente. naturalmente.-quero também me confes

:ar aqui um neõfito_ em e~onomia. Kão entendo nada. leio

a.té muita confusão faço quando. às' vezes. não entendo o li!!,

guajar técnico e tenho que fazer um'esforço muito grancte.às

vezes. para compreender as colocaçõ~s. Agora. esforço maior

eu faço ainda para não brigar com a lógica. porque acho que

dar. então. eu perderia até as condições mínimas de traba

lhar. Agora não pude dei xar de fazer urna re"fl~xão: se o no~

$00 li'aís entender de não aceitar moedas que não sejam lastra

das e~ ouro. o que ocorrerã quando 'tivermos que pagar c.:0m

o cruzeiro não las.trado em ouro? Não- sei se entro num con

flito de lógica ou se é possfvel nãõ aceitar. mas oferecer

e exigir que seja aceito.

coisa e se compra ao preço que queremos comprar. Eu dei

exemplo. aqui, do dólar de viagem. A pessoa vai ao exterior

compra um dõlar e esse dõlar vale exatamente aquilo que ele

pode comprar em termos de hotel. em termos de tãxi. em ter

mos de comida. em termos de roupa, em termos de tudo o que

o sujei .. o gasta lã ,fora. Ninguém pe'rgunta se esse dõlar tem

lastro ouro ou se não tem. O que se pergunta ri se aquela mE.

eda compra aquele bem. aquele serviço q,ue se pretende com~

prar naquele momento~ Então. quando ,~e toma um miílhão de d2.

lares emprestados lã fora. e se esse milhão serve para pa

gar um outro. milh~o de empréstimo anterior. estamos em ca

sa; se esse milhão serve.para pagar ~s juros dos empresti ~

mos iinter:iores. também estamos bem; se ele serve para impo,!

tar l:Ill1 equipamento, estã cumprindo sua finalidade. Então,

Itill import~. Não importa, acho até q~e. somente para racio-

o SR. DEPOENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Deputado. eu diria o seguinte: quando tomamos um empréstimo

e·xterno. digamos em dõlares americanos. resta saber o que

vamos comp ra r com elises dõl ares ameri canos. se eles tem um

poder de comp-ra e se esse poder de compra satísfaz aqueles

parâmetros de preço. aqueles parâmetros negociais qu~ o Br!

silo como qualquer outro país. pode ·desejar. Então. é irre

levante. eu dizia. se essa moeda tem padrão. se tem lastro.

se não tem; interessa é saber se essa moeda compra alguma

cinarmos, se hipoteticamente houvesse um padrão our;o hoje

para o dólar americano. seria ruim para nós. Porque admita

mos que o dólar que se puxa hoje. tivesse uma valor.ização do

ouro alllanhã e viesse a valer o do'bro. Irfãmos pag.ar ~ duas v.!

zes pelo mesmo dõlar que recebemos. além dos juros. Estou

apenas querendo .raciocinar em termos da exemplos. exemplos

um pouco lIais chão. mas que podem eventualmente di rimi r es

Sa duvida de lógica que V.Exa. tem. O que devemo~ hoje ••• T.!

DtOS uma dívida externa refêrida a dólares. Muitõ,bem. qual

o procedimento do."mundo hoje 1 V.Exa. tem: moedas conversl w

ve1"> e moedas inconversíveis. O dólar e uma das ~oedas con

versfveis e é UM lIoe·da de referência. Por exemplo, a dí"vida

externa do Brasil é referida a dõlar. Não quer dizer·que t.2,

'da a dfvida externa do Brasil seja e~ dõlares. temos em ma,!

co uma parte, teRlQs em franco suíço outra parte. temos enl

ien japonês outra parte. Ela tem uma composição - estã cer-

alo a mais co.ncerne[lte com a verdade. E propositadamente a

qui permaneci em silêncio. ouvindo os cohgas e até aceita!!.

do, de bom grado. mesmo tendo entrado aqui e não I,.ndo fei w

to pausa nenhuma, para reabastecimento. acompanhando os tr;

balhos. Então. se V.Exa. tem para comigo um tratamento dif!,.

rente, eu respeito a autoridade de .V.Exa., inclusive suspe!!,

do mais algumas perguntas que tinha 'para fazer, mas~ deixo,

aqui, um apelo •.o de que dorava~te seja um critério a ser

seguido sempre pelos Parlamentares que ocuparem a Presidên~

cia desta Comissão. Agora, caso V.Exa. ainda me permita, fa

ze'r as perguntas para me tr~atar'" igual aos demais Parlament!

res. eu te ri a ainc;ia" umas duas ou tres perguntas a fazer.

do,

mas

fosse

e aquilo que e circunstancial e corriglvel. no espaço

ri a levantar uma qlJ'estão de ordem e apelar para que

~umpr.ido ou o Regimento. ou o protoc·olo estabelecido.

toria. plantando só em terras desmatadas. por dois anos. p!

ra aproveitar a fertilidade latente. Gostaria que V.Sa. dei

·Xilsse a sua informação a esta Comissão: de que forma poderí.

amos continuar vivendo e levando esta Pátria para a frente?

D SR. DEPDENTE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Nobre Deputado Augusto Trein, acho que ante a sua pergunta.

a resposta eu desdobraria da seguinte maneira: neste mome.!!,

to, o Brasil vive uma dificuldade extrema de liquidez que

é conheci da. Nõs institulmos mecanismos de centrali zação das

'divisas domesticas que fluem no nosso mercado de cãmbio,

fim de poder administrar a escassez desses recursos) isto

é, colocar as prioridades no seu devido lugar. Isso j~ ex

pliquei. já tive oportunidade de explicar aqui durante este

depoimento. E:ntão. eu responderia dizendo que. hoje. quando

ainda temos a tolerãncia do mundo lã fora, para os atrasos

que estamos vivendo. e quando ainda temos condições de r,.J.n~

jar essas divisas. por sopros de paga~entos aqui e ali. pa

gando fornecedores dessas mesmas matérias-primas a que V.

Exa. se refere - e estamos falando de insulina. de medica 

mentos. de 'fertilizantes. de adubos.'neste momento em que

se inici.a a fase de plantio - se conseg'uirmos com es-sa esp~

ra do mundo lã fora uma solução para esse problema da liqui

. dez brasileira. ainda serã possível sustentar a ecanomi a

funcionando dois ou no máximo três meses} embora com alguns

pontos de escassez, aqui ou ali. Eu lhe di ria que ;' I morat.§.

ria unilateral castraria. imediatamente. essa possibilidade

lhor possível", estam.os querendo o .maior prazo, a maior care.!!,

cia. o menor custo. e a maior segur~nça de que esses recursos

nos serãQ disponíveis no curso do período de que estamos co.!!.

versando. que ê até dezembro de 19811. Não exclui. Muito p~

'lo contrãrio) o mundo inteiro estã trabalhando para alterar

o estado de coisas que em nada beneficia esse mundo.Entã"o.foi

lIencionada a quest~o dos termos de troca. Temos perdido mui

t'o e permanentemente na questão dos preços d?s nossos prod,!!

tos primários de exportação. não só nós. como todos_os de

mais pafses. E tr~balhar sim, para que essa ordem monetã~ia

internacional possa ser acomodada. ou desenhada. ou redese~

nhada, de molde a dar as condi ções ·de segurança necessárias

a que nós. menos desenvolvidos, possamos olhar o futuro com

mi\is confiança •.Não é a solução traumãtica que leva a isso;

é a solução negociada.

O SR. PRESIDENTE. (Deputado José Fogaça)-Esta

Presidência faria u~a solicitação aos distintos colegas no

sentido de que fos'sem mais objetivos em função da hora que

jãse adianta muito. Estamos às 15:30. (apenas um apelo

que esta Presidência faz aos Srs. Deputados,

O SR. DEPUTADO AUGUSTO TREIN - Sr. Presi den.

te. aceito a adve'rtência de V.Exa. Agora. pode crer V.Exa •

que essa .advertência ficarã isolada'. separada da praxe ?a

. quilo que ~e viu ate este momento. Sr. Presidente. Acho que

é a primeira, oportunidade em Que há urna alternância de Oe~

putados interrogando o depoente. Eu. por aqui. controlei

tempo, Sr. Presidente. Nenhum tempo foi cumprido. Eu pode-

próximos 60 ou 90 dias, se tra~sformaria em alguma coisa que

teria um carâter cuja duração seria muito dif'icil de prever.

Acho que a per~a de credibilidade e aquilo que realmente não

temos condição de recuperar e. no momento em que adotãssemos

uma solução unilateral traumâtica. estartamos jogando essa c~

dibilidade pela janela. Ao fazê-lo. os medicamentos nlio t!,

riam essas materias-primas; ao fazê-lo. não terl'amos condição.

de importar petróleo; ao fazê-lo, nós paralisar'iamos a econ~

mia brasileira em t'odos os sentidos. Não exportariamo.s. po.!.

que, simplesmente, não temos o õle!> 'combustível para botar as

fábricas para funcionarem e seria um colapso total. E prete,!!

der que pudéssemos criar empregos por esse caminho é realr.le!!.

te alguma coisa que escapa inteiramente ã minha percepção. E!l

tão. quando coloco aqui a posição técnica de que o caminho

não ê a moratõria, o caminho ê a soiução negociada. e cumpre

a nas todos uma'ne~ciação que reflita o melhor possível,

termos dI! resultados para este Pa'ls •.• Quando digo "o

entendi. Sr. Presidente. q·ue. se nõs cerceássemos os Parla

'mentares, sedentos de informações, ~~ o depoente nas ~uas

respos'tas. eS,tarlalllos mutih.ndo ou impossibilit.ando esta C.Q.

nós temos necessi dade dese ullla moeda lastreada em ouro
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11 pena-.

los, não seria mais ac.ertado fazer e::-sa desvalorização ten'"

do por base uma cesta de moedas fortes, em que cada moeda

tiVesse o peso da relação que temos· com a economia desses

países 7

foi feita em rel ação ao dõlar ?

O SR. OEPOEN'TE(Jose Carlos Madeira Serrano)

Quando V.Exa. faz ao dólar e o dô1ar é padrão, depois V.Ex".

estabelece a paridade para as nutras moedas: do dõlar para

'0 marco, do dólar,para o fran.o suíço.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO TREIN - Dr. José Ca.!:

to 7 - em que predomina o dólar americano, porque é a moeda

padrão nessas transaçoes de um modo geral. Então. não sel

SE'! consigo responder a sua pergunta.y.,üs o que queria dizer

para V.Exa. é o seg'iJinte: quandt se torna um empréstimo numa

moeda padrão. como o :dõlar. nosso intercâmbio é referido a

dõlar. Quando nós. 'com esse dõlar. cons~guimos pagar e co~

prar os bens e serviços que .queremos.nas condições que jul

gamos que intere$sam ao País, essa moeda s~e'rve. r irrelevan

achogostaria de ter uma outra informação. Preocupado, e

Quais são as garantias reais de recebimento 1 Porque me pa

rec@ que o Projeto nQ III já previa linhas de crédito come!.

dais e ainda não foi' acertado COr.l o nu. Quem está dan~:o il. .

da, nos Estados Unidos, atingindo a ordem de um trilhão

trezentos bi lhões de dólares. cO,mo pode o grupo econômi co

que hoje renegocia ,toda a situaçi.o da dívida externa se ca!

car dentro de uma perspectiva colllo essa? Não é i1~sõrio?

Não e apenas uma. situação de solução imediata. mas que, na

realidade,não resolverá problema nenhum e nos colocará ai,!!.

da num dificit crescente e numa situação mais grave do que

il que vi vemos no momento?

O SR. DEPOEN'TE(José Carlos Madeira Serrano)

Deputado, a posição não é Uma posição imediatista. Essa av!

,iação dos 10.5% ê um.a avaliação de juros medios globan e

baseados exatamente nos indicadores de recuperação d~ atí vi.

dade econômica nos Estados Unidos e em alguns países da Eu

ropa e na aceitação, pelas autoridades americanas, de que

não têm condições de deixar••• Porque a constatação inicial

que fe faz ~ e V.E.xa. colocou um período de 76 a 82 - é de

que essas flutuações de juros seriam. por si mesmas, uma i!l,

dicação de expectativas para frente. Não cremos assim. As

razões dessas oscil.ilçôes estão .... xplica.das nestp- depoimento

e seria ocioso repeti-las, mas quero dizer a V.Exa. que há

uma tomada de consciência das partes envolvidas no processo

de formação dessas taxas de juros - e V.Exa. citou a ques

tão do dfficit fiscal americano. Realmente, há essa cOnsta

tação e essa concepção de que uma,subida de taxas neste mo

mento, no ano QUe V!!Rl, com!l romete ri a o processo de recuper!

çã,o êconômica não sõ que se está iniciando nos Estados Uni

dos, como êm alguns países industrializados europeus e no

orõprio Japão. O Japão, por exemplo, .estima uma redução de

2% da taxa de juros japonesa para o ano que VeM.

O SR. DEPUTADO MANOEL COSTA JUNIOR - Não qu,!;.

tos a quinhentos milhões de dõlares nas necessidada.s de re

cursos adicionais. Existe no progrma um colchão e até Um li.

mite desse ou pouco mais teríamos condições de absorver sem

dificuldades.porque nas nossas projeções o ouro nacjonal,e~

!ie ouro que se incorpora às nossas reservas tedo ano. não

é,um ouro considerado monetizáve1 por ser, no conceito clá~

sico, uma transação entre residentes no Pafs. Então. existe

um colchão para acomodar. Eu qu~ria dizer a V.Exa. que

S\la preocupação nõs. jã colocamos não sõ junto aos bancos i,!!.

ternacionais mas junto ao Fundo Monetãrio e às autoridades

de outros governos. Ou seja, estamos montando um j: rograma

hoje. que parte de um pressupo$to, aceito por todo mundo,de

que urna taxa média de juros, em 84, de lO,5t é uma taxa ra

zoãvel, e todo o programa se constrói ã base disto. A nossa

colocação é uma colocação mui to pragmática: e se não acontf.

cer 1 Queremos que o'sistema fique ciente de que vamos ter

de buscar as diferenças que não pudermos cobrir.

O SR. DEPUTADO [·lMOEL COSTA JOIHOR - V. So.

que o senhor tam~êm estã, porque dentro da balança comer

ci al há uma expectati va de um superãvi t de 6,3 bi lhões de

dólares. já há um superãvit'acumulado da ordem de 4.3 ••• Até

que- ponto essas exportaç?es. na realidade, foram uma entra ..

da de recursos em dâlares'.? V.Sa. teria condições de encami

nhar a est'a Comissão a rel\ação de para quem foi exportado e

não acl.a que isso, na roalidade. é mais a tentativa de

solver o problema d'o fluxo de caixa.1! não é uma projeção r~

alista.? Pelas informações que V.Sa. nos 'deixou, hoje. ana

lisando as taxas de' 76 a 83, vemos que .não houve um ano em

que a variação foi de um ponto percentual. Todas oscilaram.

chegando, em 1981. a uma média de 18.83. 16.78. E se anali

sarmos a situação.não só do déficit público amEricano, que

estã atingindo a or-dem de duzentos bilhões de dólares e com

'terspectiva de ampliar, ou seja, não há 'nad,a que possa mos

~'I' ttue vai haver uma alteração na.dfvida interna acumula-

ro polemizar com o senhor, IRas, em ,recente viagem que fiz~

1105 aos Estados Unidos, não há nenhuma perspectiva de UTRa

baixa de taxa de juros flutuantes. Antes. pelo contrârio, a

.situação econõmfc.a tende agravarRse após as eleições nos E~

fados Unidos. Hã uma tendência dita alg:umas vezes pelo p,rõ

prio povo ao crer que não há um controle. Apenas gostaria t:e

frizar que é uma h,;põtese que remotamente dará certo.Agora,

• garantia do recebimento dessa!'> expor't,ações 1 Porque tenho .a

Médi a.

um marco em cruzei ros.

o SR. PRESIDENTE: (Deputado José fogaça)- De

acordo com a ordem das inscrições, chamaria'o Deputado Hum

blil'"to Souto.(Pausa).Ausente. Deputado Osvaldo Coelho.( Pau

sa). Ausente. Deputa'CIo Afrisio Vieira Lima.(Pausa). Au~en

te. Deputado Manoel Costa Júnior. Tem a palavra S.Exa.

o SR. DEPOENTE(José Carlos Madei ra Sérrano)

Não sei se é do conhecimento da área financeira. Do meu co

nhecimento. não ·é. Não conheço essa proposta e, portanto

não tenho condições de emitir urna opinião sobre ela.

O SR.. DEPUTADO MANOEL COSTA J ONIOR - A taxa

o SR. DEPUTADO AUGUSTO TREIN - Urna outra per

gunta: V.Sa. ndo acha que. enquanto não nos livrarmos das

ORTNs cambiais. a política de desvalorização da moeda e co!l,

seqOente valorização do dólar estará Sempre puxando a infl.!

ção e as taxas de i,uros ?

O SR. DEPOENTE(José Carlos 11adeira Serl"ano}

Deputado, V.Exa. toca num tema que realmente é da maior CO!!!

plexidadc.. Quero ter a humildade de lhe' dizer que. como pe,!:

tence a uma outra ãrea do Banco Central. qual não cuido.não

ous ari a responder-lhe nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO ,TREIN - Pa ra não pro-

mé.dia. Nes.sa perspectiva de reajustar. 'quanto a oscilação

de um ponto nessa taxa de juros alteraria toda a programa 

ção ou qual o liMite mãximo de uma oscilação na taxa de ju

ros Que esse reajl1stamento suportaria?

O S R: DEPOENTE( Jose Ca rl o~ Ma dei ra Se rrano)

Ilustre Deputado, eu dírfa a V.Exa. que esse ~% de variação

que V.Exa. menciona teria um efeito !ie talvez uns qllatroce~

vale setecentos e cinquenta cruzeiros, quanto vale um marco.

em cruzei ros ? Se V. Exa. 5<lbe que hoje, por hipótese, não

sei se é, dois marcos e cinquenta valem um dólar. V.Exalmul.

tiplica os setecentos e cinq~enta d!Jas vezes e meia ou div!

de por duas vezes e meia e vai saber exatamente quanto vale

longar mais esta intervençio, Or. Jose C~rlos, ainda gosta

ria de lhe fazer uma pergunta final: não sei "mas talvez V.

Sa. conheça, há uma proposta formulada pela Câmara de Estu

dos e Debates Econômicos e Sociais no sentido de que oBraR

sil faça uma grande modificação na sua política cambial, !.

b'andonando os critérios e conceit'Os-que vínhamos tendo até

o momento, e introduza. em vez desse câmbio único oficial,

~m câmbio diferencial. Esse ciimbio funcionária mediante

criação de Letras de Comércio Exterior. Ao invés de o nosso

exportador receber o resultado da sua exportação todo con

vertido em cruleiro~ e em vez de o Governo subsidiar essa

exportação, que. na verdade. quem está subsidiando não é

Governo, e a Nação toda, que ele passasse a receber parte

da sua exportação em l.etras de ComérCio Exterior, calcadas

em divisas reais. ES5'e percentual dado ao exportador"eh c,!!.

·merei ali zaria li vremente num mercado de câmbio li vre. tra

zendo com isso a eliminação do lIblackll, o problema de estar

sempre tabelando e cond'idonando a importância do dólar pa

ra o turismo. Isso estimularia os exportadores sem prC"cisar

mobi1i zação de recurs os. aumentar o nosso mei o ci rcu1ante,

comprometer o nosso orçamento monetário e teria tambêm

grande vantagem de ,tirar o Govrrno dessa comp1exidade inte.!:

'vencionista de dize,..: "Ta.1 produto deve ser importado. tal

'não deve ll
• aquelas êxtensas relações sempre incompletas

sempre desorganizadoras da economia. porquanto esse dólar,

que o importador teria para comercializar livremente, ele

poderia vender aos importadores, que teriam apenas uma rel,!

ção de prioridade c~ndici.onante, que pudessem importar tudo

aquilo que viesse ativar a nossa economia exportadora. E o

Governo se reservaria naturalmente a parte maior. que lhe

~msi!li1itasse cobrar os juros e as 'importações de • petrõ

leo. Essa possibilidade, essa tese é do conhecimento da á

rea financeira? Já foi cogitada. já fof examinada, já foi

ju1gada

o SR. DEPUTADO MANOEL COSTA JUNIOR - Sr. Pr~

sidente, ilustre depoente, tentarei ser extremamente sinte

. tico e objetivo, em virtude do adiantado da hora. A primei

ra questão seria: dentro da perspectiva do reajustamento e~

t~rno do balanço de pagarnent?s, V.Sa. nos afirmou que as ta

xas de juros que estão considerando é em torno 'de 10,5%.

O SR,: DEPOENTE(';.Jsé Carlos Hadf::irü. Serrano)-

Até

semp reo SR. DEPUTADO AUGUSTO TREIN - Ela

te o fato de ela .ter um lastro ou não ter um lastro.

o SR. DEPUTADO AUGUSTO TREIN - A outra per

gunta, Dl'. Jose Carlos: qual é o critério que o Governo br!

slleiro usa para desvalorizar a nossa moeda? Essas desvalE.

rizações que são feitas semanalmente.

O SR. OEPOENTE(Jose Carlos MaeÍeira Serrano)

Hoje temos um critério ligado ao lndice Geral de Preços. Há

tempos, tomávamos ess,es indices internos e ainda deduzíamos

um pedacinho da inflação externa.Hoje, não. Hl)je, a políti-

'ca cambial do Brasil fi bastante clar·a. estã ligada ao fndi

ce Geral de Preços e aquno vai em paralelo.

idealmente, veja bem, Se essa moeda-' se desvalorizar no cur

so, de um empréstimo de oito anos, poderemos até dizer que

estamos pagando menos dólares do que tomamos emprestado.

como se nós pegássemos um empréstimo em cruzeiros p.ara COm

prar uma casa sem correção monetária, sõ juros - seria o,m~

lhor negócio do mundo. Se não há uma correção monetária aR

plicada ao dólar, se esse dólar se 'desvaloriza no período

porque ele não estã atado ao ouro. essa deteriorização ben~

fiei a quem tomou emprestado em dõ1ar, como prejudica o que

~io tomou. Por exemplo. o indivíduo que tomou o ien japonês

pode - e já' aconteceu isso de o ian sofrer uma va1Qrização

Ilui to grande - esta:, de repente, devendo -.s0% mais do que

devia, !>ó pelo simples fato de a moeda se ter valorizado.Já

aconteceu com o franco suiç{l, já aconteceu COm o marco ale

mão. Realmente.a,·minha percepção não alcançou a preocupa -

.. ção da questão do lastro. ela é um pouco mais pragmática no

sentido de saber. Quer dizer, é claro, eu. por exemplo. a

cho,que se se vai prever ql,le uma tnoeda como o franco suíço

pode ter uma valorização no curso dos próximos doi!;, três

anos. se isso for possivel. se for previsível. serã um mau

negócio nos endividarmos em .franco suíço. Se o contrário é

verdadeiro, se se acha que o franco suíço se vai desvalori

zar em dois ou três, anos, é bom negócio tomar o recurso em

franco suíço. Por isso mesmo é que o padrão se fixa na moe-

da americana. porque, realmente, ela referenda os nossos

termos de comercio, ela referencia a nossa dívida. aliás.

não é só a nossa. Respondi?

a SR. DEPUTADO AUGUSTa TRErN - Respo;.!!eu não

,exatamente na pos; ç~o que coloquei, porque apenas havi a•..•

Mas me. dou por satisfeito.

O SR. DEPOENTE(José ~ar1os Madeirll ~~errano)-

Mas se V.Exa. não se dtH por satisfeito, vou fazer-lhe uma

proposta conciliatória. Vamos, um dia' desses, almoçar jun

tos e aí conversaremos ã vontade,' se V.Exa. achar que vale

o SR. DEPOENTE{José Cal""los Madeira Serrano)

Vej'à bem: como V.Exa. referencia o comércio' em dólar, ti uma

questão até ••• No fim, o resultado p~deria não ser o m~smo,

'se V.Exa. vai ponderar o relacionamento Brasil com essas

outras moedas. Mas seria um crfterio que nio atenderia ao

pbjetivo da desvalorização, porqu.e a desvalorização do cru-...
zei ro tem o objeti vo de realmente não ti rar a compéti tivi-

'dide da exporta~ão brasileira. Ora, se o referencial do pr~

• ~o do produto dee.xportação brasileira é normalmente o dõ

~ar americano, é por a~ que vamos, porque o resto se estab~

:Jece por conseqDencia. Então, V.Exa. vai saber:'se um dõ1ar.
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o SR: DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

Noventa e seis. Noventa e seis são os que recorrel·:'lll.

preocupação ••• Outr~ dia, há uns três meses, a, ~mpresa Sa.!!.

ta,Matilde. se não me engano, exportou para a Bolívia e não

houve entrada de dõlar. Isso deve seI" quase que ••• Quando o

FMI prega uma receita a todos os países, Bg.~ como o. senhor

di z•••

o SR. DEPUTADO MANOn COSTA JUNiOr, rxat.-

mente. Sempre com i1 mesma receita, com o mesrno diagnõ.sti~o.

Limitar as importações e ampliar as exportações. Vamos ter

UlR Jnercado internacional em depressão. Gostaria que o se

nhor nos encaminhasse, porque deve ser uma preocupação que

o ~enhor deve te.r, apesar de ser da CACEX e de outro setor.

O senhor, pelo menos para acompanhar todo esse balanço de

pagamentos ..• Teremos a certeza de que será realizado. Para

quem foi exportado ~ quais as garantias reais e'prazos,para

evitar.,os, no futuro, outras polonetas tambem.

O SR. DEP'OENTE(José Carlos Madeira Sl'!rrano)-

'Deputado, eu diria ao senhor o seguinte: o Projeto nQ UI é

um projeto que estã sendo rolado, OlJ seja~ estã no seu ní

vel de utilização mãxi~a e o crescimento da exportação bra

sileira, na verdade. teria que gerar linhas de créditos edi

cionais. Essas linhas de creditos desses projetos, desse

Projeto nQ 111, no que se refere ã exportação brasileira

servem para antecipar as divisas de exportação através dos

adiantamentos de contrato de câmbio, ou seja~ ê o banqueiro

li fo ri: que fornece.-a linha a um banqueiro aqui dentro,que,

por sua vez, antecipa Q recurso ao exportador. O recurso já

entra por antecipação neste caso. Ho_ caso do ACE, que é

cos ?

dl!.ço. Gostaria que V.Sa. nos pudesse deixar'e~sas informa

ÇRS·.,. acho que facil,itaria.

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira Serrano)

Podemos encaminhar.

O SR. DEPUTADO MANOEL COSTA JUNIOR - A iilti

ma pergunta: qual é o volume, dentro da dfvida não tegistrQ.

da, do débito da linha de crédito de importação de petrõ

1eo 1 Teria V.SB'. essa informação 1

o SR. DEPOENTE(Garlos Eduardo de Freitas} 

Disponho aqui dos dados para 3l'de agosto de 19B3. Eu sup,2

nho, evidentemente,·que o nobre Deputado se refere às rese.!.

vas no conceito de haveres líquidos externos, ou seja,

conceito mais abrangente de reservas internacionais. A com

posição dos haveres é o balanc:eamento' êntre os ativos de

qualquer prazo das autoridades monetárias, Banco Central e

Barico do Brasil, e as obrigações também a qualquer prazo.Os

haveres s'e desdobram: em ouro, 107.2 milhões de dõlares: em

créditos a receber, um bilhão e 276 milhões e 200: em depô:'

sitos vinculados a operações do Fundo de Financiamentos de

Exportações, 4 milhões e 400; convênios de creditos recípr~

cos ativos. 56B mil~ões e ]00'; cambiais de exportação to-

tais, 3 bilhões 23 milhões e 100 mil, dólares; posi ção da
, .

Carteira de Câmbio ,do Banco do Brasil, 540, 1 milhões de d§.

lares: a Cilrteira de Bônus do Banco Cen'tral. 63,5 milhões

de dólares; Conta Cobrança do Banco '00 Brasil, 1 bilhão'

200 milhões de dõ1ares;.convenios bilaterais ativos;- 73, B

milhões de dó1are::; depósitos ãvista e over night, 35B,7 •••

O SR: DEPUTADO MANOEL COSTA JUNIOR - Eu a9r~

o SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Fogaça)- Tu-

.do bem.

por

agências70% com os banqueiros privados e apenas 30% com

não acredita que esse seja um dos fatores exatalOOnte

multilaterais e emprestimos de governo a governo. O -senhor

O SR. DEPUTADO IIANOEt COSTA JUNIOR - Oe ben-

O SR. DEPUTADO 11ANOEL COSTA JUIHOR - Eu 90s-

estã convocado.

taria também, isso talvez seja dentro da área do senhor .••.

E.m 1964/65, dentro 'do perfil da dfvida, nós tfnhamos mais

ou menos 90, 97% de toda a nossa dfvida e~terna contrafda

com agências multilaterais ou empréstimos de governo a go

Verno. A partir de 1967, nossa situação fi-cou praticamente

que as autoridades monetárias relutam não sã em di"!rretar u

ma. moratóri a 1 Porque se tor~a difícil quando os : ·,quei ros

deQ'm o, controle de 70% da dívida, o que Seria mais~ fãcil

junto ao Clube de Paris ou de governo a govern~. Isso atra

palha a definição de uma po1ític.a real e toda a política e

conômica do "Governo. na realidade-. está exclusivamente vol

tada para atender a esses banqueiros, no caso para que não

haja um atraso no pagamento dos juros, que é o principal Pe
ra eles, que é o fundamental para eleS. Eu gostaria. se po~

síve1 também, porque não consegui essas informações, e jã

solicitei a1guma.s v~zes ao Banco Central, de obt~r esse ·pe!.

fil de 1960 a 19B,'.

O SR. DEPOENTE(Jose Carlos nadeira Serrano)

V_.Exa. o tem aqui nes~e depoimento.

Carlos Viacava. Não sou autoridade para fornecer esses da

doS' que V.Exa. pediu. A CACEX é que é, que poderá não sõ

fornecer'como ainda expor.

o SR. PRESIDEUTE (Del'iutado José Fogaça) ~ Já

exportadorcontrato de exportação, como o senho,r sabe, o

Pe rfe i tamen te •

folha?

O SR. DEPUTADO W\NOEL COSTA JUNIOR - E esta

O SR. DEPUTADO 11ANOEL COSTA JUNIOR - Muito

recebaespe-ramos superar, na medida em que esta Comissão

O SR. PRESIDEIHE (Deputado Jose Fogaça)- Es

ta CPI tem mais a agradecer a presença de todos os senhores.

Antes de encerrar, devo anunciãr a convocação da próxima

sessão para o dia 6 de outubro. às 9.3D, amanhã. em que se

rã inquirida a Sra.'Mariza Tuphambã de Olivei"~, Está en

cerrada a sessão.

o SR. DEPDENTE(José C'~rlos Madeira, Serrano)-

mente isso, mas ,querlamos que esses documentos chegassem

mais breve ã CPI, os que foram solicitados, e isso ê para

todos, não apenas para o depoente, para que os Deputados 1'O!

sam J então, ser in~trufdos e informados para, i~c1usive;

pouparmos tempo nestas perguntas, para não fazermos uma per.

gunta de outra ãrea ao depoente que estã sendo inquirido.

De modo que gostària de saber do depoente se nos entregará.

neste momento, estes anexos que foram usados nas respostas.

também, nos prazos mais breves. os documentos que foram so

licitados, porque normalmente o oeP'Útlldo faz uma pergunta e

O depoente diz que é de outra 'área. Entendemos perfeita-

tores, e as perguntas qlJe foram feitas revelam isso. em que

não se conseguiu ainda defini I"' as áreas, porqrie a ques tão

da dfvida é muito abrangente. Então, ê uma deficiê"-cia que

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Fogaça)- No

do encerramento, a presença do Sr. José Carlos Madei ra Ser

rano nesta CPI, qu_e busca evidentemente as razões, aS' raf

zes, as causas do erldividamento externo. Sentimos que há s~

momento em que não há mil;lS Deputados inscritos e a' hora vai

longe, antes de encerrarmos,'quero pedir ao depoente que

deixe com a Comissão Parlamentar de Inquérito todas as ta

belas e anexos que 'foram utilizados pela sua assessoria 11JS

informações das respostas a esta Comissão; de modo a se po

der fazer um trabalho de pesquisa, depo,is evi dentemente de~

ta sessão.' Dando prosseguimento, querfamos agradecer, antes

o SR. DEPOENTE(José Carlos Hadeira Serrano)

Esse número teríamos que fazer por dedução. Essa informação

eu preferia mandar-lhe posteriormente.

obri'gado, Sr. Presidente.

O SR. DEPOENTE{José Carlos I·ladeira Serrano)

~ Juntamente com essa aí.

Deputado Manoel Costa. deixe-me colocar o seguinte esclare

cimento inicial. Em primeiro lugar, o Banco Central estabe

leceu determinados fndices para a c~ntratação de emprésti

ll)os 63 pelos bancos brasi1eiros:·segundo o capital, reser

vas' existe um multiplicador, segundo o carãter comercial

do banco, ou se é um banco de inVestimentos. Enfim, hã vá

rios parâmetros envolvidos. Além d1sso, existe a gestão, v!.

mos dizer, a supervisão do sistema bi:l:n-cãrio pelo'Banco Cen

tral, que é executada por uma área di ferente da minha, que

e a ãrea bancâri a do Banco Central que se devota. a essa ta

refa. Uma vez mais eu'sugeriria ao senhor, neste caso, que

dirigisse eSStl questio por escrito a.o Banco Central,' que

fosse solicitada essa informação para que tivesse efetiva 

mente uma resposta com todo o fundamento técnico, de vivên~

cia e de experiência que não tenho para lhe oferecer.

O SR. DEPUTADO HANOEL COSTA JUNIOR - Muito

poderia darwnos isso agora 1

O SR_ DEPOEHTE(José Carlos Madei rol Serrano)

Pode ser dada agora essa informação aO Deputado Manoel Cos

ta,. se o Sr. Presidente não tiver obje-ções.

obrigado. Na iiltima carta enviada ao nu, das reservas in

ternaci1nais 1fquidas das autoridad.es monetárias, o s~nhor

teria condi ções de '~os fornecer, de'ntro dos ati vos, quais

'os haveres prontos? O ~ue tenho aqui é de junho de 19B3.

Haveres a curto prazo, haveres a médio.e a longo prazos e,

nos l!:xigfveis, as obrigações a curto'prazo e as obrigações

a meaio prazo, e a composição.

O 5~. PRESIDENTE. (Deputado José Fogaça)- An

tes da resposta do (tepoerlte, gostaria de solicitar ao Depu

tado Manoel Costa, se •••• Por causa do h"orá,rio do plenãrio.

O SR. DEPUTADO MANOEL COSTA JUNIOR -O senhor

O SR. DEPOENTE(José Carlos Madeira S"errano)-

O SR. DEPDENTE(José Carlos l'ladeira Serrano)w

De bancos, entidedes governamentais e multilaterais. Está

aqui e foi comentado'.

ma pergunta. Eu gostaria de saber. através da 63 ou da Lei

nQ 4131, facilitando o financia"lento, emprésti!'1os externos,

qual é a situação dos ,bancos privados nacionais para s.aldt'w

esses compromissos? Captaram dólar lá fora e emprestaram!

qui. Nós te,mos essa situação de cris~, de depressão econômi

I:a e todos nós sabemos que grande parte das empres,?s não e~

tâ conseguindo saldar esses compromissos. Como é que fica

a situação desses ll~nquei ros privados, o Banco Real e ou

tros. Como estã a situação real deles para cumpriram esses

compromissos.

O SR. DEPUTADO BANOEL COSTA JUNIOR - Hais u-

do Projeto nQ 111. Isso está funcionando muito bem. a Proj~

to nQ UI é um pr~jeto que não oferece problemas, está sen

do utilizado no seu nfve1 ótimo em 'relação às metas que fo

ram fixadas. Agora V.Exa. pergunta se essa exportaçio de

seis bilhões. se. esse saldo de 6 e 300 é um saldo perceptf

ve1 em termos de caixa ou'é uma ilusão de óptica, porque e~

sa é a pergunta. segundo entendi.

teM 10 dias uteis para fechar o câmbio a partir do embar-

que. r o que se dã a ele para, vamos dizer, tirar o maior

proveito possível"dc!s divisas que ele tem em mãos. Nessa f~

se entra o que chama adiantamento de contrato de exporta

çã~, já não é mais o ACE. Depois disso ainda há um tercei

ro processo. que e: O aceite bancário lã fora, ainda dentro

o SR. OEPUTAOO HANOEL COSTA JUNIOR - mais

ou menos iSilo.

O SR. DEPOENTE(oJosé Carlos tbdeira Serrano)

E mais ou menos isso',Eu diria ao senhor que é caixa, por

que hoje as dificuldades geram soluções. O que estamos fa

,zendo hoje é um acompanhamento de fluxo de caixa da balan

ça comercial. V.ha. tem a bahnça comercial como tal, ou

seja, exportações e importações e o efeito media defasado

que isso tem em termos do efeito caixa. Posso dizer-lhe que

nesses momentos. isso vai a um processo de acumulação em

função, digamos. do menor volume relativo que se experi

menta no princípio ,do ano e que se vai aUll'.entando no curso

do ano até chega~ o segundo semestre, qua~do alcança já

rolada total desse fluxo de caixa. Acho,que, hoje, posso di

zer que o nosso fluxo de caixa estã eliminando aquele hiato

que existe normal. no tempo, entre a exportação e o efei to

c,a'lxa dessa que toma lugar mois adiante. Eu pediria ao nos

so colega Carlos Éd~ardo.••

O SR. DEPUTADO MANOEL C~S.fA JUNIOR - Eu soli

4.itaria ao depoente que, se possrve~, encaminhass;' .' respo~

t:a, por escrito, a respeito de para ~_ucm exportaI!' '" as ga

rantias reais e os prazos dessas exportações. Eu mé~ daria

por satisfeito e acho que seria até importante para a Corni,ê.

sao, a nhel de anãlise da própria ,balança comercial. Eu

gostaria de entrar nUMa outra questão.

O SR. DEPOENTE(tlose Carlos Madeira Serrano)~

• I1ustre Oeputl1do', o senhor me permfte ? Eu queria dar uma

sugestão ao senhor. Acho que com o mesmo espírito com ,que

vim aqui, que é o espírito de contribuir bem tanto q'Janto

pOl>síve1 para o esc1arecimento dessas questões, e jã que há'

esse tipo de indagação, de questionamento Quanto ao desem

penho da ba1ançacomercia1~ a sugestão que faço a V.Exa. é

de a Comissão pedi r a convocação do Di retor da CACEX, Dl"'.
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Depoente, MARIZA TUPINAMBÂ DE OLIVEIRA

16' REUNIÃO, REALIZADA EM 6-10-83

a senhora, e a pergunta, objetivamente, e esta ••• _-[ de fuE.

(E lida aprovada, sen l'estrições, a ata da

sessão anterior.)

para

SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY

.eu não tinha o cont~ato nem autor:ização do Itamaraty

trabalhar lã.

Ministro Antônio Delfim Netto sõbr.e !!ssas denúncias, e colE.

caram para S. Exa. o conheciment·o de.s.sas den~ncias7

A SRA. DEPO~NTE' (Mari za Tupi namb! de Oliveira)

Hão, nunca falei com ele, mesmo p.orque me mandou embora da~

baixada.' ~le soube que eu estava. dando i'nformações ao CorE.

nelo

O SR.· DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY -

eles, ou ~enhor:a, chegaram a conversar ·pessoalmente com

EXato.

gora, quem é que conheceu antes o Jacques de Broissia

.senhora oU o Coronel Raimundo Saraiva Martins?

• A SRA. D~POEflTE (~ar:iza Tupinambã de Oliveira)

-Não, eu o conheci p~imeiro. Eu o pr:ocurei por,que estl·anhei a

atitude do Vilar:, de proibir: a entrada dele. ·Eu logo vi que

lã existia alguma irregula~idade. Eu o conh·ecia de contatos

da Embaixada. Eu telefonei e fomos almoçar, e aí perguntei:

.0 que estã havendo na Embaixada?1l Ele estava muito furioso

e me tontou. ·D~us me livre, pediram-me lO milhões de dõl!.

r:e~' pa~a Tucuruí, e a IIEmbaixada Dez por cento" - e uma lie!.

'gonha; eu· vou ao SNI; eu vou ao 'arasil". Eu disse: "Hão. En.

tão, vou apresentar-lhe ao Coronel Saraiva, q'ue estã faz.endo,

está mandando informações u• E aí, 'efetivamente, eu os apr!

sen"t12i, assim com'o ao Fernando Fontoura.

O SR. DEPUTADO "DUARDO HATARAZZO SUPLIC(- Qual

foi a reação dos funci onãri os Fernand-o Fontoura e o Guy Va!.

cancelos, quando souberam ·desse f.ato?

A SRA~ DEPOENTE (Mari za Tupi nambã de 01iveira)

Bem, eles jã sabiam de muitas irregularidades. Não foi sU.!,

pr:esll , mas eles ficaram bastante ·envergonhados de a-nossa E,!!

·'baixada ser 'tachada de.1110%u •

.Que função exerceu e como se car:acterizava ° seu trabalho

junto a quem dur:ante es~e perí·odo?

A SRA. DEPOENTE (M.ariza Tupinafl1bã de Oliveira)

Havia UIII salão de recepção e, l~go ,em seguida, contíguo ao

salão, havia a sala do ~mbaixador: Del.fim Netto. Quer dizer,

eu t~abalha.va ao lado. Entio, ele's. p~ecisavam de alguem que

ficasse no salão, pessoa que falasse'fràncês, que fosse apr!.

sentãvel.· ~ntão escolher:am a mim.· E eu ficava, recebia as

. pessoas e via quem falava com o Delfim. As pessoas iam f!.

lar: comigo, eu tomavapar:te de jantar:es, almoços com pessoas

d~ alto nível pOlítico, banquei~os. ~ aí ,eu fiq.uei sabendo

das coisas que se passavam';" as ir~egularidade.s.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLlCY- Foi

·uia pe~~odo de doze me!ões, pr:aticamente?

A SRA, D~POENT~ (~'1ari"za Tupinambã' de Oliveira)-

la~ de Quei~oz. Eles me haviam prometido que eu seria co!!,

tratada e que depois faria o concurso para Oficijl.l de Chanc!.

laria e poderia ficar como funcionãria do Itamaraty. Esse

contrato nunca veio. não sei por quê. Fiquei trabalhando na

Embaixada ilegalmente, paga por .u~a verba, digamos, da Embai.

xada, que eu. nem sei com'o. nem sei de onde vinha. Era uma

qúantiá i~r:isõria, Quatrocentos dõ,lares, uma coisa assim. Mas

O SR. ~EPUTAOO EDUARDO flATARAZZO SUPLlCY - O.!!.

pois houve outras entre eles?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Ah,. sim. Eles fica~am amigos a partir daí.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - fi

.t:. Exa tarne nte.

O SR. DEPUTADO EDUARDO NATARAZZO SUPLICY - O.".

rante esse per:lodo ••• Quer: dizer,# a senhora relatou que, s!.

gundo o Dir:etor: Jacques de Broissia , do Banque Credit Com-

. merdal de ·Paris. uma vez ele disse, exatamente ••• Foi, na

r:eunião',ao Cor:onel Sar:a-iva, aos dois represe~tantes da E!,

bai xada ci ta dos ?

. A SRA. D;P0E.NTE (H~riza Tupinambã de Oliveira)

E. Poste~ior:mente, fizeraa vã'rias o.utras reuniões, mas eu jãe,!.

tava em londr:es, na época.

SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - A

senhora foi ~estemunha de ulla reuni.ão apenas? Depois houve

outras entre e1es?

A SRA. DEPOENTE (.M~·ri za Tupi nambã de Oliv,eira)-

P~

não

que ele saberia dE! t.!:!,tria e do Comercio, Raymond Barr:e,

g~ihndo pelos corre.dores: "O Sr. Jacques de Broissia

tD'do o pessoal do CéF." Aí p~ocurei o Sr. ·de Broissia

~a saber de detalhes e ele me contou falcatruas da Usina

gua Ver:melh.a, a comissão de 10 ~ilhões de dõlares.·~ que h,!

via ~ido boi~otado. ··Ar eu o I.pr:esentei ••• Primeiro contei ao

~o~onel sa.t:a~va ess~ fato e ~s, ~'pr:esente,i, assim como ao Di.

J~l.o.n~ata .F~r:~and.~ .~ontoura •. ~oi isso o que aconteceu.

E verdade.

pisa mais aqui, tirem-no da lista dos convidados, assim como

o SR. R~LATOR (Dep.utado Jacques OIOrnellas) 

Permitiria que os nobres colega·s continuassem COM as suas per.
guntas, Sr. Pr:e~idente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE.,(Oeputado Alenca~ Furtado)

Com a pal~vr:a o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, para

.inqui~ição.

A SRA. DEPDENTE(Hari za Tupi nambã de 01 i veira r
~m p~imei~o lugar, apresentei·o ''Sr. Jacques de Broissia ao

Coronel Saraiva e ao Diplomata "Fernando Fontoura. Inicialrne!!,

.te, foi .um almoço no r:estaurante Marius et Janet, porque eu

estava de mudança para Londres e queria deixar a coisa bem e!!.

caminhada. Nessa reunião. ficou efetivado que o Sr. Jacques

· de ·Broissia .' ·ir:ia apresentar o Ministro, da Epoca, da Indjj~

do com todas as tr:ansaçõeo; com os banqueiros. Aí fui cham!,

da de volta para londr:es, por:que o Relatõrio Saraiva jã est.!

va sendo muito divulgado e a situ.ação estava tornando-se p~

· r:i90sa par:a mim. ~,então, fui testemunha dessa reunião.

· Sr~ de Droissia me disse que O Sr. Delfim Netto havia pedi

do 10 milhões de dõlares de com·issão para a Usina de Tucuruí,

o que foi negado. Anter:io~mente. haviam sido pagos seis' mi

lhões de dõlares para a USlna de i'igua Vermelha. -Na segunda

vez, o S~. de B~oissia achou que não deveria pagar. E numa

Dcasião, eu estava na Embaixada, o Sr. Vilar de Queiroz s-aiu

damental importância para o pov~ brasileiro, para o nordesti

no, para o desempregado, para os que estão morrendo de fome

neste País, o seu depoimento; a sua afhmativa, neste mome,!!

to, e de fundamental importãnch. para esta CPI e para todos

os patriotas que querem livrar est~ País das garras dos mon!!,

pólios internacionais, dos abutres .que querem fazer disto !.

qui pa·sto para os seus projetos 'm.ais indignos, inclusive m!.

tar de fome milhões e milhões de 'nossos irmãos. De forma,

• -D. Mariza Tupinambã de 01 iveira·.. que a senhora pode ter ce.!,

teza de que o povo bras i 1ei ro, a sua i mens a ma i ori a, aguarda

· este depoimento, qu~ e da mair; ~lta importância. Esperamos

qu'e a senhora, realntente, ·diga, aqu,i, 'tudo o que sabe com ri

laçio a qualquer: ti·po de";rreg~la'ridàde,'de negociata, de

tr:ãfico de influência, de- corrupção que teve cc.ilhecimento.

Hão nos. interessa, como disse o Sr. .. Presidente, nenhum aspeE.

t~ 'da vida privada, .particularidades ínti~as das pe~soa~. I~

50 nõs não queremos saber. O que queremos saber é exatalle!!.

te em que lIledida e,ssas autoridades degradarall Õ nOlle do País

no' estr:angeir:o, envergonharam m"i'litares, inclusive do pr~

pr:io Governo,· do próprio Poder: posto que" diziall que ti. nossa

embaixada na França era "L!Ambassade dix pour ce~tll •• ·•

A SRA. DEPOENTE(~ariza Tupinambâ de Oliveira)-

o SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - PJl

de a Sra. Mar:iza Tupinambã de Oliveira indicar o período que

, tr:a'balhou na ~mbaixada de pat:1S, a função que exerceu, a fo.!.

ma de pagamento que havia~ sido combinada., se foi paga pelo

Itamaraty e po\ quanto tempo trabalhou?

A SRA. DEPOEtn~ -(Har:iza Tupinambã de Oliveira)

Entrei na Embaixada em feve~eir:o de 1975 e fiquei iã até ma.!,

ço de 1976. Teria que ter um contrato de trabalho do Itam2.

~aty e esse cõntrato nunéa veio. Fui colocada lã pelo então

~mbaixi\dor Roberto Campos, atra..ves do Hinistr:o Conselheiro Vi

o SR. RELATOR (Deputado Jacques D' Drnellas) -

a ~mbaixada dos 10%. Quer dizer, essa e uma indignida.de

qu~ não se pod~.jalAais adll1itir.E esta CPl tem o fundame!!.

tal dever, agora, neste Illomento'histõrico, de desvendar ê!.

sas falcatruas, se. elas· existiram. De l'Aodo que a pergunta

seria esta': teve V. Sa. conhecimento dessa reunião dessas qu~

t~o pessoas,' ou se foram .ais de quatro pessoas, e o que

· .~u.l7. .c:~~s,t.o.u .des.s.a..r:eu.ni.ão.? O que e que foi discutido nela?

O que foi levántado7 O que ê qpe foi dito? Estas'.são as pc.!,

Quntas.

Querlamos saber sequéiro francês, Jacques . de Brois·sia

o SR. PRESIDENTE (Depu.tado Alencar Furtado)

A Sra •. Secretãria procederá' ã 1ei tura do expedi ente.

rE lido o expediente.)

O SR: PRESIDEN1E (Deputado Àlencar Furtado)~

Srs. Deputados, a deP.o.ente de hoje vai ser ouvida por estaC~

missão por sei' uma testemunhà referida no curso da investi9,!

ção. Quando do depoimento do Cor?nel Saraiva, veio ã col!,

ção desta CPI uma carta dirigida pelo Coronel Saraiva ã d~

·poente e, alem disso, houve outros papeis que envolviam i!!.

tercâmbio epistolar entre a depoente e aquela ilustre figura,

o Çoronel Saraiva. ·A.ntes de iniciarmos e~te depoimento e de

ouvirmos o compromisso legal dâ depoente, quero notifica.... a

tia jã.l.evada ao conh~cimento de todos, tem também um

to principal nesta investigaç;Fo, que ê o de abordarmos

O SR. PRESIDENTE (D:putado Alencar Furtado)

Tem a palavra.o Sr. Relator, para ã inquirição.

O SR: RELATOR (De~~tado Jacques D10rnellas) 

·Sr. Presidente, Sra. Mariza Tup·inambã de Oliveira, esta CPI

nbjetiva buscar as causas e conseqÜências do endividamento e~

terno do nosso· País: Esse endividamento, essa polltica eco

nômica que tem levado e levou O ,nosso Pals ã rUlna, pratic!,

o SR: PRESiDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Havendo niimero regil!l·ental, qeclaro abert~ a sessão. Peço

Sra. Secretária que proceda li }ei~ura da ata da sessão ant~

rior.

vi.da -brasileira, suas conseqUências, sua origem, causas e i!,

regularidades porventura havida; no curso das operações fi

ntlnceiras. Se V. 5a. tiver algüma exposição preliminar a f.!:, ,

zer, antes de ser inquirida, tem a palavra, senão· se submeta

às inquirições da CP!. Fique a vontade, então.

A SRA. DEPOENTE(Hariza Tupinambã de 01iv.eirilr

·Prefiro·submeter-me ~s inquirições da CP!.

CPI que esta Presidência nijo deferirá nenhuma pergunta que

diga respeito ã vida privada de quem quer que seja, porque

isto não estã no âmbito desta inve!itigação. Que fique isto

bem claro, pàra' que possa1!'0s e~i1;al7 incidentes desnecessâ

rios. A depoente há de prestar compromisso legal de dizer a

·... erdade" sob as penas da lei. ~pr isso peço aos ;' presentes

qua se levantem, para colhermos o compromisso da depoente.

• A SRA. DEPOENTE (H.riza Tupin.mbií de 01iveir.)

- Faço, sob palavra· de honra e sob ~s pen·as da lei, a prome!'

5a de dizer a verdade do que souber e me· for perguntado.

. O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Senhora Depoente, sua convocação a es ta CPI, aJ êm da .referêE.

mente a uma bancarrota, a uma mor~tõria consentida com os baE.

cos internacionais, tem levado a fome e a miséria a milhões

de lares de nossa Pãl:ria, tem condenado quinhentas mil cria!!,

ças a morrer de fome no perlodq de um ano. Então, essa polI

tica tem sido nefasta e tem sido ,or:ientada por bancos estra!!,

geiros, .por pessoas alienígenas~. por entreguistas, por co,!

. ,ruptos, por ladrões; e uma política econômica que tem levado

ã (ome, ã miséria, 20 desemprego e i prostituição milhões de

seres brasileiros, ·compatriotas. Esta CPI objetiva, por t.!!,

do isso, buscar as causas desse endividamento e ê de nosso

dev?r procurar, também, ql:ais as autoridades do Governo que

. se locupletaraf!l, beneficiaram-se, s-e é que ·se beneficiaram,

quais foram esses benefícios, quais faram as corrupções

quais foram as transações il1.dtas. Então, ao que a CP!" tem

acesso e a uma serie de notícias de jornais. E esta CPI,

. neste momento histõrico da vida" nacional - e sabemos que ê

histõrico, e decisivo, o Brasil· se encontra numa encruz.il.hi

da, busca a sua afirmação como Nação, busca o .seu desenvolvi

mento, busca acabar com a fome, busca acabar com o desempr!.

go .... O seu depoimento, neste momento, e d.a mais alt impo!.

tância.' Soubemos, através de depq'imentos anteriores, que

houve urua reunião, em Paris. da qual participaram dois diplE.

matas, o Coronel Raimundo Saraiva Marti ns e tambem um ba!!.
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Exatamente.

relatou o caso da tentativa de obter a comissão no valor de

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -Qu,.!!

O SR: DEPUTADO EDUAROO fIA~ARAZZO SUPLlCY - V.

Sa. efetivamQ~te trabalhou com~ a s~cretãria ou como uma das

pe~guntar alguns casos específicos no sentido de saber se V.Sa.

poderia relatar. Por exemplo, qual foi a operação que aco!!,

teceu com o Banque de L'lndochine ,et Suez e com os Srs. Jean

Françoi,s' Boursault e Herman Mande1?

A SRA. DEPOENTE (f~ariza Tupinambã de D1iveira)

Bem. esse HermaJ:l Mande1 era um dos diretores do banco. Ele

era muito amigo do Vi"lar de Queir.oz. Foi uma senhora pedir

dinheiro a ele. lã, aliKs, uma viagem a f-tegeve para a sua fi

lha - e e'le se negou. Eles fizeram, vãrios emprestimos ao

Brasil, inclusive coisas de mecânica pesada. Tem um outro

do Conlptoir Nationa1e Techniqua Agricole, .. ,não me lembro ag~

ra. CtlTf\, - Comptoir Nationa1e Technique Agricole. Este eu

me lembro bem. eram mãquinas, maquinarias. O nome dele. eu

fiz sair numa lista - são muitas pessoas e isto jã faz al
gum tempo -, se não me :ngano'e 'Jean, François Boursaul t

havia ~Ionsieur Pinchon. E quem mais? Do Gen. Bouchan1ere

sabe de algum negõcio ~ealizado ent're os Srs. Jacques Da10rs.

sócio de Yan Stulteske~. e algumas empresas no Brasil? Ho!:!,

've alguma ir:~egula.r:idade nesses ~egocios?

A SRA. DEPOENTE {Mariza Tupinambâ de 01iveira}

O Sr. Yan Steutesker conseguiu aqui a concessão de uma mina de

ouro. mas depois o Governo bras-i1eiro não - como e que eu

diria - cassou. Ele acabou .não conseguindo, mas tentou.

O SR. DEPUTADO EÓ.uARDO MATARAZZO SUPLICY-V. S,.

sabe de alguma tentativa do então Governador Paulo' Salim M,!

luf no sentido de realiiar algum negõc,io na Europa, atravês

das embaixadas?

A SRA. DEPOENTE (Hariza tupinambã da Oliveira)

Bem, segundo se sabia lã. tinham" que se!, pagas comissões.até'

por causa do apelido da Embaixada. {Risos.} Então. em todos

05 negõcios que foram feitos lã. praticamente eles as receb!

~arn, a o Jacques de Broissia mesmo confirmou isto para

Cel. Saraiva. Se não fossem pagas .comissões. nada feito;era

o que se dizia 1â. Era o tal pedâgio.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY-V.Sa.
- -

',A· SRA. DEPOENTE {Mariza Tupinambã de Oliveira}

Ah, sim: Ele tentou. atravês do Embaixador. em Londres. f,!,

:zer um negõcio com a British Petroleum. mas eles não quise

.ram~ A British Petroleum achou que era inviãvel achar petrÊ.

leo nos locais que ele mencionou, em são Paulo; Então. nuda

foi feito, mas foi tentado. Inclusive, houve atê uma ,·ece.!!.

ção para ele. na Embaixada - eu estava presente - mas ele

não conseguiu oque queria da British Petro1eum.

nunca co~segui aproximar-me, por~ue ele era muito arredio,

muito difícil de obter informação. Agora. o Sr. Jacques de

Broissia me disse que ele orgapizava, praticamente. todas as

operações no Brasil - inclusive na compra daqueles radares;

que o Bras i 1 comprou da França.

O SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZO SL?LICY - PE.

daria especificar se ho1Jve alguma cQmissão paga indevidamen

te a alguns dos membr.os da Embaixa.da. ou do Governo. neste

caso?

o SR. DEPUTADO EDUARDO I-IATARAZZO SUPLICY -Vou

O SR. DEPUTADO EDUARDO flATARAZZO SUPLlCY-V.S••

sabe de algum detalhe de negõcios realizados pelo Sr. Daniel

ludwig ~ue sejam caracterizados .. por alguma irregulüridüda.

com respeito às auto~idades governamentais?

A SRA. D~pO~r~TE {I-lariza Tupinambã de Oliveira} 

Bem, eu acho - isso e opinião geral - que esse Projeto

Jari foi uma total ir:~egularidade. porque ele não pagava i,!!!

postos. ~le simplesmente tinha um Estado dentro de um Estado,

ate que. finalmente, t'a.lvez por rivalidade de Governo. o G,!!,

verno atual' resolveu cassã-lo, e ele disse que perdeu di~hei'

r;o. Has ~te então ele tinha ganho muito dinheiro, porque

não pagava impostos, e. pelo que soube. mantinha os seus e,!!!,

pregados em ~egime de semi-escravidão.

O SR.- OEPUTAOO EOUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.S~

conhece al!!~m~ ,i,~r:~9U1a~idade re'alizada éntre 05 negõcios do

Sr. Jacques Oelors e autoridades brasileiras?

A SRA. OEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Bem. o Sr. Jacques De10rs vinha muito ao Brasil. e eu sei de

uma irregularidade num banco, em ,Londres. inclusive foi fa;:

tamente publicada na imprensa -' 'tenho ate recortes de fE.

. tos dele' e do Sr~ Ian ~tausts -que eles quebraram um banco

·em Londres. In~lusive. a revista diz: -A Hãfi~ da. Milk StreetM

i.!!,e 'prop~iamente a forma segundo a qual ele -:-edig:iu,

forme, ao Estado Maior do Exercito?

A SRA. OEPOENTE (Mariza Tupinambã de Dliveira)-

O SR. DEPUTADO EOUARDO I·IATARAZZO SUPLICY- Os

info~mes que V. Sa. entr:egou ao Deputado Her:bért Levy eram

de que forma? Eram c.opias de telex? Eram cartas?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambâ de 01iveira)

Eram as infor:mações que eu dei ao Co~onel e ~ue ele corrob~

rou serem verdadeiras. e que constam do re1atõrio. das info!.

mações - não sei como chamar.

o SR. DEPUTADO HATARAZZO SUPLICY - A forma

segundo a qual V.. Sa. entregou ao Deputado He~bert Levy não

negõcios relacionados ao endividamento externo do Brasil. P~

deria citar alguns casos para mostrar como.se caracterizavam.

nor:malmente. 05 negõcios de levantamentos de emprestimos p.!.

ra emp~eendimentos no Brasi l?

. A SRA. DEPOENTE {Mariza Tupina'mbã de Oliveira} 

'Bem, eles aumentavam 05 preços ob·viamente. para que a comi,!

são fosse maior. Inc1usivé, aqui tem uma informação, que eu

dei 'pa~a o Deputado Herbert Levy, e ele c~ntou aqui, no j0l:

'nal, com detalhes~ Deixe-me ver. ",Eles conseguiram uma r.!
-' -

tem.p? em que V. Sa. pe~rn~neceu ·na Europa, morando em Paris e

em Londres. soube de como normalmente .se davam as prãticas de

to foi em 76 •. po~ ocasião da visita do Presidente Geisel. fi
quet impedida de vi~ ao B~asfl.durante dois anos. porque

outro Embaixador me disse que. se eu viesse ao Brasi1.. seria

presa imediatamente. Então. eu .não vim. sã vim ao Brasil

em janeiro de 77. Todas as informações que eu tinha, conti

.das no relatãrio~ eu as entreguei ao Deputado Herbert Levy 

e ele pode confirmar. Ele me disse .que as entregou ao Gen.Fr~

ta e ao Gen. Hugo de Abreu~

Não sei como ele as redigiu. Sei que ele me dizia para gua!:

~ar tudo na cabeça e escrever ã mãõ. Ele escrevia ã mãoj t!:!,

do o que eu dizia. ele escrevia rap.idamente. Depois que eu

contactei o Deputado, rec~bi uma carta da Embaixada, uma cal:

ta ate ameaçadora.

- O SR. "DEPUTADO EDUARDO MHARAZZO SUPLlCY - PE.

déria ler a carta, po~ fa.vo~?

A SRA. DEPOENTE (I~ar:i"za Tupinambã de 01iveira)

, Com timbre da Emba ixada e tudo. "Mi nha cal'a. nao quero me

envol.ver em confusão: mas quero lhe infor~ar o seguinte: e,!

teve na Embaixada de Paris um home~ do Serviço, acompanhado

de um homem do Imposto de Renda. Falaram com o gordo e qu,!;,

,:em sabe~ tudo a respeito do seu grunde Embaixador. Fizeram

muitas pe~guntas .sobr:e você e como vivia. isto ê, custa de

quem e como recebia os dõlares do' Brasil. Parece que o negÊ.

cio e,pa~a,vale~. po~que ouvi dize~ que eles abriram uma cal:

ta que voc~ mand?u pa~a o Prasil --Q que tem uma :" depois eles

. riscaram - ::gr:avação telef?nica" - ~iscaram, mas dã para

se p-ercebe~ .. "e que tem uma filformaçio de que você ,teria

. contactado alguem do serviço. qu~ndo esteve na nossa terra.

Não me identifico. por:que o gordo pode descobrir. e ele ê f~

90. Para a sua informação: ele fala com o próprio Preside!!.

te. pe 1o menos. du~s ·v.ezes po~ mês. E um absurdo. tudo

po~ conta da Embaixada. Mas parece qu~ ele gosta do seu EE!

baixador. Talvez alguma informação aqui não seja abso1ut,!

me'nte certa, mas peço-lhe, por favo~, que me acredite. Penso

que ~ Ru'i deve esta~ mais informádo. e ele poderia arrancar

do g0t:do tudo o que estã sendo t~amado contra você e contra

o seu Embaixador. Pelo amor de Deus, não converse com niE.

guem sob~e estas i nfo~mações. po~que sei que o gordo vai ser

Ministro: VOC? pr:~cisa ve~ comó ele e llpaparicado" pelOS 9~

ne~ais .q~e passam po~' aqui. pelas conversas telefônicas di,!

~1as que ele tem com o Palãcio do Planalto, e ele não me pe!.

doaria se soubesse de qualquer: coisa. Espe~o que nada acon

teça com você. 11 Esta carta me foi mandada em 3 de junho de

77, ~st5 aqui o carimbo do co~~eio e o envelope dil' Embaixada.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - No

dução de 120 milhões de dõ1ares em um negõcio por causa da

denúncia do Cel. Sar:áiva~.· Quer dizer, 120 milhões de dõ1,!

'r:es ir:iam' pa~a o bolso. de quem? Pa,ra as hidre1etricas de T..!!,

"cu~uf e Itaparica, c.obertas pelos financiamentos do Crêdit

. Ccimmercia1 de Fran"ee. Então. como o Coronel denunciou. eles

conseguiram um abatimento com a direção .da mecânica pesada e

da''~, conseguindo a reduçio de 120 milhões de dõlares.

V.

um

você

ulJ1a vergonha:" - e tal. Não disse mais nada. I~

que "me .mandaru
- foi o termo dele •. "Você se manda.

t~ tempo depois dessa t:'evelaçã~ do Jacques de Broissia

-5a. foi demiti da da Emba i xada?

A SRA. DEPOENTE {t~ari za Tu'pi nambfi' de Oliveira}

Logo depois, ele me chamou ã sua sala e diss'e que eu :tinha

falei:

'poderia sair como se fosse uma criminosa. Fiquei maÍ!>

mês e pouco na Embaixada.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.S~

10 milhões de dõlares e tambêm relatou o fato de terem sido

pagos. uma vez. 6 milhões"de ~õlar:es, pelo financiame':lto da

Usina de 1igua,Ve~melha. em fo~ma de- comissão?

A SRA: DEPOENTE {Mariza Tupinambãde Oliveira}-

não pode mais trabalhar aqui ll
- e foi ate grosseiro. Ai eu

disse que ate uma empregada domestica tem aviso-prévio e que

eu, iria fica~. que não ia sair no dia seguinte. que eu tinha

os meus ,compromissos. tinha um a.partamento alugado e que não

O SR. DEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY- PE.

'deria ap~esenta~ os documentos ou os nomes?

A 'SRA. D~PÓ~NTE{Hariza Tupinamba de Oliveira},

Estão com o Deputado João Cunha.

secretãrias do Embaixador Antônio Delfim Netto?

A SRA. DEPOENT~ (Hariza Tupinambã de Oliveira) 

Digamos que eu seria um Menfeite M lã. Era como eu era trat!

da'. Estava al.i para receber as' pessoas e tinha que- estar !ieE!

p~e muito bem apresentada. Um ~b'jeto, digamos; não timha

, função a1guma lã. Apesar de eu 'falar 1inguas e ser economi,!

ta. não fui aproveitada.

O SR. OEPUTADO EDUAROO MATARAZZO SUPLICY -Uma

O SR. OEPUTADO EOUAROO f1ATARAZZO SUPLICY - PE.

deria o Deputado J'oii"o Cunha ••• (Fora do microfone -Inaud1ve1)

A SRA. D~POENT~ {!-Iari;a Tupi namba de 01iveira}

Os nomes. sim. E~a Banque Louis O"eyfus, da França. O Car10sA.!.

berto Andrade Pinto não conseguiu ser contratado pela Embai

xaüa e estava no mesmo caso que eu.; então, estava lã sendo

pago pela Sul America. Havia muitas negociatas com este Ba-!!

'QLié 'l'otfí"s- 'Oféifus. Depois. fo~am todas corroboradas pelo Ce1.

Saraiva. Dei essas informações a lf1e, e ele as corroborou.

sendo verdadeiras. Fi'zeram uin porto em Bordeaux', um porto de

soja. um porto no Hav~e; um po~~o b~asi1eiro' par'a a nossa ·e!.

po~~ação. 'e hou.ve muitas ir~egu1aridades nisso. Inclusive.

ate o Chefe da Administ~ação da Embaixada estava furioso, po!.

que só num ~~s apresenta~am uma conta de 5 mil dõlares de l!

pis. Lãpis:

o SR. QEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- V.S~

soube' de a1gu~la outr'a irregularidade ocorrida nos negócios rea

1iza~os na Embaixad~ Br~sileira' ~m Pa~is 'durante aquele ano?-

A SRA. DEPOENTE 'plari za Tupi nambã de Oliveira} .

Sim. Havia vãrias. Eusoube •••

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - PE.

deria éitar alguma?

A SRA. DEPOErlTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

. Estão com o Deputado João Cunha os nomes das pessoas envolvi.

das.

ve.z que ficou claro para as autoridades que os diplomatas Vi

lar: de Quei~oz e And~ade Pinto estavam tomando parte nessa

operação de recebimento de comissões. houve alguma atitude da

parte da Embaixada: ou das autoridad.e.s...-g.D.'Le..rnamentais ou do

ltamaraty, com raspei to a el es.? .

ri SRA. D~POENTE {Mariz; Tupinambã de Oliveira}

Bem. por ,ocasião da visita do e!ltão Presid<:!nte Geisel a Paris,

o Cel. Sa~aiva disse-me que ia entregar as informações. Po~

terio~mente. ele confi~mou que as havia entregue. assim c.,2,

mo. aos então Hinistros Reis Ve1oso e Shigeaki Ueki. O Sr. Ja.s

ques de Broissia me disse que procurou o ~eis Velas ....

Shigeaki Ueki com todas essas denún'cia$, e el es estavam e~

pe~ançosos de que surtiss~m efeito. Não surtiram. Depois, o

,~eis Veloso foi pa~a, Lond~es e., numa ~ecepção da Embaixada:

B~asi1ei~a em Lond~es. eu perguntei a ele: "V.Exa. falou com

,o Jacques de "Broissia ? V. ~xa,. ouviu as denüncias?ll _IlAh,
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.quer dize\'> este. e o nome da rua. Eles estavam envolvidos

em cassinos e quebraram um banco, parece que a 300 milhões

de libras esterlinas. Québrar um banco em Londres e meio di.

frcil, mas, enfim •••

fosse considerada indevida ou ir~egular, segundo o entendi

mrfnto?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Bom, cu tome i conhe ci menta de vãri as -.de1as. i ncl us i ve uma •••

bá de Oliveira, eu gostar:ia dG sabe'r se podertamos •••

A SRA. DEPOEflTE (f,{ariza Tupinllmbã de' Oliveira) 

Informações, eu dei.

O SR; DEPUTADD EDUARDD HATARAZZO SUPLICY- •••

zer isso e •• ~

ras?

D SR .. DEPUTADO EDUARDD flATARAZZO SUPLICY-

O SR. DEPUTADO EDUARDD MATAR~ZZO SUPLlCY- H.s

ou

do

lã estava

Que eu levei ao Presi dent.e Geisel

conveni~n~ia tambem ~o Embaix?dor' brasileiro.

tou que, em 1977. enviou a V. Exa: todos os documentos,

to ao Presidente Geisel.

S. Exa., no mOmento - quem sabe? - da sua inscrição,

poder esclarecer tudo que •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

.quase todos os documentos e dados que depois consubstand!.

ram os informes enviados pelo Cor:onel Raimundo Saraiva Ma!:

tins para o Estado Haior do Exército. Então, agradeceria Se

V. Ex/!. nos pudesse dize~ quais eram esse.s documentos e o seu

conteúdo. E também citou a Sra. llar:iza Tupinambã de Olivei

~a que V. Exa. entregou esses documentos a autoridades brasi

leiras. ao próprio Presidenh Ernesto Geisel e ao Ministro

do Exercito Sy1vio Ft"ota e ao Minfstro Hugo Abreu.

O SR. DEPUTADO HERBERT LEYY- Eu.. vim exatame!!.

te' porque-fui informado de que Unha sido citado. Vim CU!!!

p~inentar D. r·lariza. A D. Hariza. mais de uma vez, forneceu.

-me informações, forneceu-me dados. Documentos, não. E foi

por internedio dela que eu recebi um telefonem,'j do Coronel

Sa~ith'a pedindo um eflcontl·O cO'1\igo. Ele me deixou o :;lU t!.

lefone. Eu prontamente me comuniquei com o Córonel Saraiva,

porque estava realmente muito empenhado em conhecer o relat~

r:io. t;\í senti, pela pr:imeira vez, isso jã faz cinco ou seis

anos, que o Coronel ?araiva jã estava pr:essionado. porque,

quando eu o procurei. eu senti que ele fugiu de ter_ qualquer

contato. Então. eu fiquei com a!> infor:mações e sem e1ame.!!

tos de comprovação. : é claro que eu estava muito empenhado

em esclarecer os assuntos: Eu não levei nada sobre o assu,!!.·

ele. sem razão nenhuma, seguindo. para Pa~is. lã ficou e agE.

~a apa~eceu como um ~os intermediários na comissão d'e seis

milhões' de dólares por: ele ,:ecebida junto com o diplomata Vi

to bem, eu acho Que ser:ia impor:tante, porque •••

o SR. PRESIDENTE (Doput.do Aloncar Furtado) 

Qual e o pedido de esclarecimento do nobre Deputado?

~u a~ho que o nobre Deputado poderia esclarecer imediatamente.

D SR: DEPUTADO EDUARDD HATARAZZO SUPLICY- Hu!.

D SR. DEPUTADO ED~ARDO HATARAZZO SUPLICY- Bem.

Deputado H.erbe~t Levy. a S~a. Mariza Tupinambã de Oliveira <:i.

'se poderíamos, possivelmente ainda ~oje, dar oportunidade a

foi uma história diferente e muito seria: eu disse a ele que

o Sr. Carlos Alberto Andrade Pinto ti'nha vinculações notor1!

mente estreitas com o Ministro Delfim Netto e que ele havia

ocupado a direção come~cial do ISe e havia si"do demitido da

direção co"mel"cial do ,I BC pelo l~inistro da Indústria e do C.E!,

'~êrcio, Fabio Yasuda, e pelo Presidente do IBC, Jaime Mira,!!.

da, um llder ruralista. de são Paulo, muito respeitado, de

.Gar:ça. Foi demitido por:que fe'z tt:ansações consideradas, p~

10 Presidente do IB~ de en..tâo e, pelo Minist~o da Indústria Q

do Comercio, suspeitas. "Agora. o entrosamento dessa pcss~a

com o Hinistro Delfim Netto era extremamente íntimo e o Mi
nistro Delfim Netto. que ja haví.a assumido uma ascendência fp"

ra do .comum em relação ao Pres~dente Hêdici, não descansou

enqua"lto não obteve a demissão do Millistro Fábi...o Yasuda, !J1!l

bo'mem de bem, e do Presidente d~ IBC, Jaime Miranda, outro

homem de bem. E quem e que foi "'nomeado para Presidente do

IBC? O Sr. Carlos Alberto Andrade !'into. Infelizmente, h!

viam-se iniciaoo, no IBC, transações mais do que suspeitas,

que tin.ham a denominação de "negócios especiais". Então,

P,:esidente do IBC r~cebia, po~ exemplo. a v'isita_de um gra'"n

·de comprador ame~icano, que comprava, de uma vez. dois ml
lhões de sacas. ~ntão, entre ambos se estabelecia se ia ser

dadl? um, doi,s, .tr:~s. quatro. cinco ou seis dólares de desco,!!.

to po~·saca. ~nt~e os dois, entre o Presidente, que tinha 05

ant~cedentes que nós vimos, e os comprado~es americanos ou

eu~oJleus que faziam compras maiores, que e'ram o's tais negli

cios especiais. Os ·s.enhores podem imaginar o que teria aco,!!.

. ,tec,i.~o, •...E. .qua.ndo, ,te~mi ll0,u .0 .Go·ve.~n,o. Mêdi ci: e o Sr. De~ fi.

Netto foi nomeado ~mbaix.ador em Paris,' sem que tives!ie cargo

algum.' função alguma. o Sr. Car:los Ai.berto Andrade Pinto .tran~

feriu-se pa\a Pa'~is, ficou lev,ando vida de xeque de petFoleo,

" COII'I um. apartamento de g~ande luxo,· oride Dllva as recepções da

o Embaixador fez com atos al~trõnicos~ te~ecomunicações.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLICY

normalmente a senho~a, quando ajudava na indicação de neg.§.

cios, mantinha ,:elações de negócios. com a ITT, ou com o Sr.

James Walsh?

~lora no Brasil?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)

~,mas"mo~a no Brasil há muitos anos.

SR. DEPUTADO EDUARDO l-IATARAZZD SUPLlCY- Ah:

A SRA; D~PD~NTE Ulal/za Tupi nambã de Dliveira)

~,mas ele e i~land!S 'e era muito amigo do Hinistro.

D SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SIrPLlCY- E!;.··

est~angeiro?

D SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY- r·

D SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlLY- Sr.

e pe\di o negocio."

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPUCY- Sr.

Presidente l são mui tas as pergunta.s, que eu teria a. fazer,

mas também são mui~,os os Dep'l.l'l;?dos que gostariam de inquirir.

Por isso não vou usar mais o m'eu tempo. Gostaria apenas de

fazer duas observações: em primeiro lugar, com respeito

chegada do Deputado Herbert loeVy, na 1l17dida em que S.Exa. foi

citado como tendo recebido documentos da Sra. Bariza Tupina!!!.

se senhor era da empresa Intertrade?

A SRA.. D~PD~NT~ (M.ariza Tupinambã de Oliveira)-

D SR. DEPUTADD EDUARDO I-lATARAZZO SUPLICY- P!!.

deria soletrâ"lo?

A SRA. D~PO~NT~ (~Iar:i za Tupi nambã de Oliveira)-

James Walsh.

de citar o nome completo?

A SRA. DEPOE~T~ (Ha,rilll Tupinambã de Oliveira)-

W-a-H-Ii.

Bom, essa tastemun!Ta ma pediu o maior: sigi 10. Eu, -realmente,

fico constrangida em citar seu nome. Eu gostaria antes de •••

A SRA. DEPOENTE (Hari ~a Tupinambã de Oliveira) .-

li SR. DEPUTADO ErrUARDO I~ATARAZZO SUPLICY- P.!!.

deria citar o nome do Embaixador?

Presidento, peço a consideração de V. Exa. no sentido de per.

gunta~ se acha importante que a depoente ci te a pessoa que

testemunhou esse fato e o relatou ã depoente~

O SR •. PRESIDEllTE (Deputado Alencar Furtado)

Acho qU~ interessa ã Comissão.

Ericsson sueca ••• E ele me contou que (). Embaixador preferiu

a Ericsson porque ia ganhar mais comissão.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY- EE,

tão, eu pergunto ã depoente se ela pode citar a testemunha,

para que esta Comissão possa ar,glJir essa testemunha.

A SrtA. DEPOENTE (I~ariza Tupinambã .de Oliveira)

Em Londres? Roberto Campos.

o SR. PRESIDENTE (Depu,tado Alencar FUI·tado) 

E', mas aqui há um compromisso de ,d,izer a verdade inteirame.!!.'

t.e. Eu lhe pediria que declinasse o nome da pessoa.

A SRA. DEPO~NTE (Ma~iZa Tupinambã de Oliveira)

Ah! Sei. r. o Sr. Wa1sh.

O SR. DEPUTADD EDUARDO HATARAlZO SUPL!Ch P2.

o SR. DEPUTADD EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- P!!.

deria citã-la, po~ favor:?

A SRA. DEPOENTE (I~~riza Tupinambã de Oliveira)

.~u posso citar: o caso'. Agora, 'quanto ã pessoa que me info!

·mou, uma pessoa de muito gaba~it~, eu não sei. não me cabe

.cita~ o sau nome, mas eu creio que posso convence-lo a que

s~u nome 'seja publicado. Ele me contou que houve um negócio

de 190 milhões de dõlares ·~na Embaixada de Londres. Ele apr!.

sentou o Ministro das TelE.:ornunicações da Irlanda ao Embaix2

do~ em Lond~as, pa~a fazer um negõci o - venda de equi pame,!!.

.~ ~Tr ~ .Jntertr~de.

• A SRA. D~PDENTE (Mariza Tupina.mbã de Oliveira) ..

,Eu o con.heço há muit~ tempo, 'é um amigo, uma pessoa direita.

~le·tambem ficava ~evoltado com as coisas que estavam acont!:,

.cendo·. Ele comentou esse fato, achou lim absurdo e falou:"Eu

sou um homem de negócios, experiente. apresentei o Ministro

da

normalmente

Ilhéus, com a família MoscosQ, e umuma fãbri ca de cacau.

senho~a pode,:ia fornecei' cõpias desses documentos a"'o Presi

dente da cPI, por favor?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)

Muitos documentos eu não trouxe. Po~que: e.u estou nesta bri

ga sozinha. eu viajei sozinha para cã, tive ate um problema

no avião, o avião voltou, e eu já fiquei um pouco cismada,

porque aconteceu isso uma vez na minha mudança a Londres; di!

se-se que ti nha uma bomba no a'vião. Pode ter si do coi nci dê!!

cia, mas o fato e que muitas coisas eu. deixei de trazer, mas

coloco ~ d:isposição da CP!.

O SR. DEPUTADO EDUI,RDO HATARAZZD SUPLICY- A

A SRA. DEPOENTE (MarÍl:a Tupinambã Je Oliveira)

Bem, lord Kissinger ã considerado em Londres um gangster. um

homer;1 perigoso. Eu 9 conheci bem.. socialmente. t1unca simp~

tizei com ele. Houve um caso. aqui no Brasil. Eles fizeram

a minha pe':9unta e no sentido de que entr:e homens de negócio,

no~malmente, quer dizer:, o inte~ess~ e obter uma remuneração

,pã~a as e~p,:esas. Agor:a, eu pergunto se, da parte de alguma

,a'uto~idade brasilei:a, que~ dize~, utilizando de seu poder

de lnfluãncia sob~e decisões, so.b~e o "sim ll ou o ~'não" da I

apr:oyação d~ um negocio, er:a concedida alguma remuneração que

r:ealmentc. não entendo. Eu tenho vã,:ios telex dele.

COflCrC, Portuãria e •••

O SR •• DEPUtADO EDUARDO I~ATARAZZO SUPLICY - A

senhot'a poderia relatar como se caracterizam os nllgócios, no

D,:asil, dg. empreiteiras como a Odebrecht e a Andrade Gutier.

rez? Como normalmente levantam financiamentos no exterior.

era esse escritório?

Bem, eu trabalhava par:a a Odebrecht, em Londre5. eu era r!.

p~e5entante deles. ~ntão. eu sp.ube que eles fi zeram uma hi

drelêtrica no Peru. no valor: de 300 milhões de dólares. Ag2,

t:a, consta que a ~mbàixada em L~,ndr:es, evidentemente, favor~

da com ap~esentações e pedidos, e essas cOisa·s. Ate um e~

ct:itõ~io, em Londres, muito ligado ã Embaixada daquela época,

fazia o!õ contatos.

s.en.hora conhece alguma irregul.aridade com respeito aos negÊ..

cios de Lord Kissinger e autoridades ou embaixadas brasiTei-

A SRA. D~POENT~ (Ha~iza Tupinambâ de Oliveira)

Bom, não se fazia nada de gr-;:ça lã; logicam.ente.-podendo f~

A S~~. DEPOENTE (Mariza Tu~inàmbã de Oliveira)

Nac Call (?) & ~Iathe", Sons.

D SR. DEPUTADD EOUARDD J.IATARAZZD SUPLlCY- E a

o SR. DEPUTADO EDUARDD MATARAZZO SUPLlCY" Qual

~çnhora via alguma irregula~idade nas transações. ou eram n~

gõcios .no~m;iis?

O.SR. ~EPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - A

senhora sabe se houve algo·que tenha caracterizado de forma

ir~egula~ o comportamento do Sr. La:fayette Prado?

A SRA. DEPOEilTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)

Bem, eu tanho a.lguns telex dele "'passados para um escritõrio,

em Londres. Eu mencionei isso ~o "Pasquim" e ele entrou com

um proct'sso contra mim, dizendo que ele nunca intermediou n2

gôdos. Como e qUIl pode, se exi.stem os telex com o nome d!:,

le? ~n'tão, quem era o intermediãrio? r evidente que depo)s

ele ~etirou o processo, retirou a queixa contra mim, mas eu,

dos it'mãos f'1oscoso não queria assinar, n~o queria, em suma,

vender pa~a a multi nacional do 1.ord Kissinger, que e a Guine

5peet, uma multi nacional muito poderosa. E ele foi assa!

sinadtl, simplesmente. Aí eocobrit'am tudo e disseram que elt!

se suicidou, por:que tinha brigado ç.om a esposa. mas comenta

va-se, em Lond~es, que ele havia sido assassinado, porque não

concordava com os te~mos. 'E o.famoso "caso Moscoso ll
• ·Isso

foi em 1973, se não me engano.

solicitando o empenho das embai~adas, e o que

ocorre nessas transações?

A SRA. D~POENTE (Ma~i za Tupinambã' d!:! Oliveira)-



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça-feira 3 233

O SR. O.PUTAOO EOUARDO tMTARAZZO SUPLICY Oe

maneira alguma quero' identificar ••• Tenho a impre'ssão de que

foi algum apelo pe.ssoal do Deputado BocaHiva Cunha, no seu

O SR. PRESIDENT~ {Deputado Alenca~ Furtado) 

V. Exa. recebeú adve~t~ncia de que'm?

O SR. OEPUTAOO EOUAROO I1ATARAZZO SUPLICY - De

soal ou o que fosse. Ainda, ao adentl'ar aqui, há pouco, e,!l

contrando ambos, recebi uma advertência que preciso relatar

aqúi.

de

pre!

minimiz'ií~laslamentar e extra-parlamentar,. a recebê-las e

ftl, por:que e uma ta~efa de interesse nacional. E as

concellos. Eles estavam revoltad?s. Eles são pessoas

Receberõm, sou testemunhül do Fernando Fontoura e Guy de Va2,.

Sim, inüme,ras vezes. Eu os apresentei e, depois, mudei-me
\

para Londres. Como eu disse, mandaram-me embora du Embaix!

da. Eles continuaram, inclusive se estava tramando colocar

A SRA. DEPOENTE (t·1ariza Tupinamba de Oliveira)-

um gravador na l:iala do Delfim. Como cu ficava na Embaixadã

na hon do almoço~ eu sou pian.ista, era concertista na 'époce,

nas duas horas do meu almoço eu ficava na Embaixada estuda.!l

do piano ••• Todo mundo saía, mas eles jã estavam acoztufl'l~

dos ã minha presença. E eu fui vãrias vezes ã sa'ld do De!

fim para ver se descobria alguma coisa. Al veio a ideia de

se colocar um gravado.r lã. O Coronel disse quc não podia fi

zer por causa da função dele, o Fernando fo'ntoura tambcm di~

se' que n:io. Ar propuseram a mim e eu disso "tudo bem". Ar:: C!!

tece que o Delfim tinha uma secretária chamada 00101'8S. Ela

era um pouco gor:da e começou a fazer regime e também não a!

moçava. Então, eu fui surpreendida, uma vez, na sala do De.!.

fim por ela. Eu disse que tinha ido buscar um bloco de. ri!.

pel, dei uma desculpa. E os informei de que não podia, P?!.

que a Dolores ficava na hora do almoço, e que não tinha jei

to. Por isso que esta carta anônima menciona a fita gravada,

A'l decidiu-ze que poder:iarn colocar 'o gravador na sala do Fo.,!!

tou,:", que ficava ac1ma da sala do Delfim. Existem gravad2.

,:(!S que podem ser colocados na sala acima ou abaixo, Depois

eu me, mudei \Saru Londres e não sei se esse gravador foi col.Q.

cado ou não.

O SR. DEPUTADO JOsE FOGAÇA - Os Srs ~ Fernando

Fontoura e Guy de V.:zscol1cel1os receberam do próprio banquei

1"0 Jilcques de Broissia a informação sobre essas operações ir.

regulares?

l,lans'o, Chefe do Estado ~aior?

A SRA. DEPOENTE â1ariza Tupinamb~ de Oliveira)-

sões que possam surgir são insignificantes para nós todos,

por:q~e estamos acostumados, ao longo da nossa atividade. pa!,

O SR. DEPUTADO JOSt: FOGAÇA - O coronel Sarai

P~r: inteiro e adotar as providências que forem cab'lveis, Era

o que,queria refer:ir: para V. Exas.

O SR. '~EPUTADO JOS"t FOGAÇA - Sra. Mariza Tupi

ni:lmbã de Oliveira, V. Sa. confirma que o Co~onel Saraiva pr.Q.

duziu oficialmente um relatõrio enviado ao Estado Maior das

.A SRA. DEPOENTE (l,lariza Tupinambã de O1iveira)

O Coronel me disse que o enviou, mostrou ao General Geisel.

então Presidente, e que eS,.:e, posteriormente, o haviü dado

ao chefe do SflI, que seria"o General Pl'esidcnte Figueiredo, ..

Agora, e evidente que outras pesso?>s devem ter tido .•.

O SR. OEPUTAOO jo.S( FOGAÇA - O G'n~ral Fri tz

Forças Armadas?

Sim, ele falou nesse nome.

A SRA. DI::POENTE (Mariza Tupinambâ 90,Oliveira)

ConfJrmo porque ele me disse is'to' inúmeras vezes. A todas as

informações que eu lhe dava, ele dizia: llJã mandei tal i,!l

formação, chequei, es'tã correta. 11

A, SRA. DEPOENTE Olal'Íza Tupinambã de Oliveira}~

va chegou a ter conversas pessoais com o banqueiro Jacqucs

de Broissia?

OSR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Como o-Coronel S~

raiva tomou conhecimento dessa operação "10%"7 Foi upentls

atraves da sua informação 'ou ele a colheu junto ao próprio

banqueiro Jacques de ~roissia?

A SRA. DE:POENTE (11a,:i za Tupi nambã de Oliveira)

Não. Quando eu cheguei na Embaixada', ele jã estava mandando

ihformaç5es. Eu acredito que o negôcio pegou fogo mesmo qUtl..'}.

do eu comecei a dar informações, quando apresentei -o Sr. de

Broissia, pessoa muito entrosada no meio polltico e financei

ro da França.

O SR: DEPUTADO JOSE FOGAÇA - V. Sa. sabe, ou

ele disse, quais as pessoas que receberam esse relatório?

mos co-~esponsãveis por nossos trabalhos e a Casa, creio que

po~ intciro, acredita que levaremo$ a bom càrgo a nossa tar!

benl, acredito que, se fOI"em convocados, eles vão confirrlôr.

r'lesrllD o Sr. de Br:oissia e um homem muito direito, nosso rel~

dos

ant~

Embora

do que ac,!

SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVÃES J"

o SR. OEPUTAOO JOS( LOURENÇO -

que isso.

dindo a V. ~xa" que e um Deputado 'dos mais capazes e

Respondendo a V. Exa. e ã questSo de ordem le~antada

mais energicos desta Casa, que, np. qualidade de Presidente,

dirija~se ao Líder do PDS e o interpele sobre esse insólito

episódio.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar (urtado) -

Estou regist'rando o pe,dido de V. Exa. Tem a palavra o Dep!!

tado Jose Fogàça.

o SR. DEPUTADO Jbs[ FOGAÇA - Sr. Presidente,

o SR. DEPUTADO EOUAROO I1ATARAlZO SUPLlCY- fio!'.

ve mui tas tes temunhas.

antes de r.Jais nada, apenas para registrar que a convocação da

ilustre depoente foi uma proposta inteiramente aprovada por

esta Comissão. Teve a apr:ovação unânime dos membros que

compõem, portanto, as ameaças que' se fazem contra o Deputado

~duardo Ilatarazzo Sup~icy são ameaças que se fazem contra o

'pr:õp,:io funcionamento desta Comissão. Não só expressamos no,!

'sa solidar:iedade ao Deputado, mas repelimos com veemência eE

sas ameaças e garantimos que os trabalhos desta Comissão, .!

pesa~ das yressões de toda ordem,'.que vêm " 'Ocorrell'do, seguirão com

a mesma dete,:minação e ti mesma seriedade que até aqui têm ti
do. Isso ê o qua .quero dizer antes' de iniciar a minha inqui.

rição.

O SR., PRESIDENTE, (Deputado Alencar, Furtado) -

não inte.gre esta Comissão, tenho- a impr:essão de que essa s~

lidariedade oferecida ao Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy

não estã ã altura do acontecir.ento. Essas' pressões precisam

acabar de vez nesta Casa, sob pena de a Casa não ter cond..!.

ções de d(:sefilplmha~ o.seu mandüo ou a sua titrefa. Es"-ou ~~

ba de relatar: o Deputado Hata~azzo. Creio, conhecendo como

conheço e a Casa toda conhece o espirito aemocrKtico do LL

der: do POS, que S. ~)'a. jamais i~ia agir des'sa fo\ma, para

evitar o depoimento ~e quem quer que seja. Nós qU.eremos, cE

mo toda a Casa quer, a verdade, só a verdade, nada mais do

de que não existe apenas a ~olidariedade, mas tod~s nós

riôrmente concBssão da palavra a V. E;(a., a. Presidência r2,

gistrou.a questão para as providências sólicitadas, Acredi

tanCls que V. Exa. e todos os membros desta CPI têm ao certeza

fez um comentãrio que eu considéro desrespeitoso. ~las eu t~

nho certeza, tal como o Deputado Herbert Levy, de que o povo

brasileiro tem todo o direito de saber o conteúdo do depoi

menta aqui hoje relatado pela S'l~a.. ~1ariza Tupinambã de D1i

veir:a. E eu disse ao Deputado Nel.son Marchezan que 'ê impo!.

tante que haja esse depoimento, e felizmente ele estã sendo

'~êalizado# pD~que esses fatos são parte da histô~itI. da dívi

da externa brasileira, pa~te da Histôria do Br:asil e parte

do sof\lJ:lento do povo br:asileir:o. ~les podem achar que eu

me irei ar~epender pelo resto da vida, mas eu tambem estou

t,:anqUilo com a minha consr;i~ncia, de que isto aqui foi i..!!!,

portante t está sendo importante e serã importante para a hi,!

tôrilJ brasileira. (~.)

O ,SR. PRESIDENTE (Députado Alencar Furtado) 

Sr •. ,Deputado Eduardo f.!atarazzo Suplicy, esta CPI' tem compo!

tur:a e dignidade suficientes para se conduzir bem. V. Ex'a.

fiqUE:! tranqUilo, pelo menos quanto ã solidariedade de todos,

a quelquer: lnger?ncia às nossas atividades aqui., -V. E.xa, tem

Udn uma atuação importante nesta. investigação pelas qualifi

cações que detem, pela presenç constante nas' inquiriç-::;e:s .e

pelD conteüdo que empresta aos nossos trabalhos getoais. Não

leve em maior conta a advertência ,de quem não tem nem comp!.

tênciü, nem autoridade para fazê-la. E leve muito em conta

a ,sDlidariedade dos s,eus colegas po~ inteiro. Tem a palavra

pa,:,a inquirição, o Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOS[ LOURENÇO - Sr. Presidente,

peço a paltlV~a pela ordem.

'O ,SR. 'PRESIDENTE'(Deputado Alencar Fur:tado) -

Tem a palavra V. EXl1.

SR. DEPUTADD JO'S( LOURENÇO - Tenho a· cert~

za de que, em absoluto, o L'lder do PDS. Deputado Nélson Ma.!:

chez,an, fez qualquer p~essão a qualque~ tipo de ação em fu!!

ção •••

sa a este Deputado que estã no exarcl'cio. da. liderança do PT,

Deputado Docai

devo dizer qUe. n~lhões de dõlar,es par,a contas da .Suiça.

entendimento, que não e completo .. de todo.

lar de Queil:oz. Eu fiz um relato desses casos. Realmente,

Tiz ao Pr:esidellte Geisel e disse a ele. por:que :;õ tenho hoje

um juiz e um chefe, que e a minha consciencia ... (Muito Bem:)

(~.) Então, ou disse ao Presidente Geisel que esses f!

tos eram mais do que suspedtos, e que a Nação eS,tava I sendo

assaltada, pr:ovavelmente, com a tr~nsferência de m~'itos mi

uva Cunha não tem o conhe'cimento de todas as informações que.

eu tive oportunidade de ter, Então el~ faz ••• Embora eu te.,!!

ti)SSC explica~-lhe) ele não pôde compreender como eu julgava

importante esta depoimento. Quero também testemunhar quo não

posso at~ibuir isso ao PDT, p.orquej ontem, foi~ testemunha da

minha conversa com o Deputado Bocaiüva Cunha o Deputado Jac

Ques D~OrnQ111as, que enfatizou a import?ncia de haver esse

depoimento. E ele ti membro do POT e aqui estE confir-mando

essa impol~t?ncia como' ele julgara. Mas, na porta, ambos os

líderes me disseram que eu me iria arrepender pelo resto da

minha vida po~ ter p~oposto aSse depoimento, e repetiram, E,

ainda, o Daputado 1Ielson '"ar:chezan, numa atitude desrespeitE!.

ambos os lideres, Bocaiüva Cunha e Nelson Harchezao.

'('Intervenç'ão fora do microfone - Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

~stou pa\il udvertir os Sr5. Deputados que não interfiram qua.!!,

do o Deputado estiver com o tempo para inquirição.

o SR. DEPUTADO EDUARDO f.lATARAlZO SUPLICY c Sr.

Presidente, na conclusão, apenas quero relatar que, desde 0l!.

tem, ã ta~de, atraves do Sr. Bocaiiiva Cunha, LTder do POT, por

solicitação do LideI" Nélson Marchezan, do PDS, e depOiS! atr,!

ves do próprio Líde~ ~larchezan, r:epetidas vezes me foi soli

citado que eu desistisse da convoc"ação, que, alias, não era

apenas minha, mas de outros companheiros, do prôprio· Deputado

João Cunha, suge~indo a Sra. Mariza Tupinambã de Oliveira, Eu

~stava cer:to d'c que este dep'oimento seria importante para o

Piils, 'que não il'!teressava qualquer problema de natureza pe!

quela ocasião, jquandO surgiu uma comissão nos Estados Unidos

apu~ando casos de co,:,:upção, os senhores se recordam que a

pareceu o ptoimeiro-ministl:o japonês, que a Lockhead tinha

subornildo parCl vendo,: aviões, apareceu o Pr'lncipe da Holanda,

apareceram diver:sos. Havia esta comissão nos Es.:iados Unicio~.

Eu me entendi com o Presidente da Comissão de Economia, ) o

Deputado Antonio Car:los de Oliveira, de Mato Gr:osso, e redi

gi uma câr:ta em ingl~s, que foi assinada por ele e por mim,

pedindo dados sobre 'as compras. Dei lã os nomes d,: empresas

q~e faziam comPr:as de grande vU,lto de cafe e pedindo para

eles ,informarem quanto foi pago pelo cafe, quanto foi pago

po~ fo~a e para quem., Nõs r:acebemos de volta, o Deputado A..!!,

tônio Cal'los ~ eU, uma carta extremilme,nte bem escrita, e10gi

ando nossos esforços em defender os interesses d(!ste PaTs e

dizendo que infelizmente eles não poderiam levantar essas iE,

fo~mações sem um pedido direto do Governo brasileil'o. Isso

me levou ao Presidente Geisel. Fiz esse relato todo a ele

e pedi que .ele fizesse o pedido of'icialmente, considerando e,!

sas circunstZincias todas em que o País tinha, evidentemente,

,sido p,:ejudicado. E:1f:! me ouviu atentamente. Eu levei ate

no~as escritas par:a ele, min~as.. não havia recebido de ni!2.

'guêm. Ele enfiou,isso na gaveta: IlNão po,sso mexer nisso ll

Eu sei que o Prezidente Geisel e um homem de bem. Entendi

mas também não entendi - 'que ele não queria mexer em nada

que prejudicasse.o Pres,idente l~edici, que e outro homem de

bem, mas qlle não contrplava seus Hinistros porque, não estuva

'p~eparado para exercitar a pr:esidência da Repübltca. Com

1ss'0 foram enterrados os esforços para levantar o que teria

acontecido com os pr:eços do cafe na Presidência do Sr.Carlos

Alberto Andrade Pinto. Sr. Presidente, era o que tinha a r!,

latar.
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O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - V. 5a. sabe se

A SRA. DEPOENTE (Mari za Tupi nambã de Oliveira)

Tinha. Tinha mesa.

A SRA" DEPOENTE (Mariza Tupinarnbã de Oliveira)

Tinha mesa, tudo. sã ~ão figU~ava.· Inclu~ive o automãvel,

com a placa diplomática.

cionarnento sempre fOl muito respeitoso. De maneira que eu

ac~edito que os três i~ão éonfirmar.

O SR. DEPUTADO JDSI: FOGAÇA - Esta Comissão jã

Ur.!!.

banqueiros. A esse Hermann f.landei, P!pedia dinhei~o pa~a

Sofreram. O Fernando Fontoura f~i transferido para °

dos senho~es para o que precisarem, quaisquer outras inform!.

ções e ~ocumentação.

O SR. DEPUTADO JOS; FOGAÇA - Qual o montan'te

dessas comissões que foram recebidas nesses negõcios de 1\gua

Ve~melha, Tucuruí'e outros?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)':"

';gua Vermelha, foram' 6 milhões de dõlares. pediram ao JaE.

ques de B~oissia 10 milhões dtt: Tuc;urul. Mas, inic·ialmente,

haviam pedido.50 mil~~es de dõlares. Depois baixaram, pelo

que me constou. Mas •••

O .SR ••.DEPUTADO .JOsE FOGAÇA - V. ~a.• tove a],

guma vez contato como Cel. Dickson Grael?

A SRA. DEPOENTE (Mar:iza Tupinambã de Oliveira)

~u~ po~ acaso, o conheci ontem...Tudo que eu disse a ele são

as mesmas ,info~maçõe's, quer dizer! co~robroraram.

O SR. DEPUTADO JOst: FOGAÇA - Exatamente isso

que eu q~e~ia ~egistrar. Os nümer:os que V. Sa. estã dando

aqu'i, inclusive esse da p~opi~a de 50··milhões de Tucuruí,

estão ~egistradas nos Anais desta Comissão, no depoimento do

Cel. Dicks~n. São em números exatamente os mesmos. Partindo

da sua declaração de que conheceu apenas ontem r r~l. Diclsol\

isso dã inteira legitimidade e sustentação ao, depoimento do

Cel. Dickson de que t.e:ria ouvido essa informação do Cel. S!!..

raiva. Quais os negõcios que estavam sendo contratados, a~

tes da visita do Presiclente Geisel, pela Embaixada brasilei

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

A Presidência fez uma advertência inicial a toda a CPI e ã

depoente pa~a que não entrassemos na vida privada de ninguém,.

salvo quando a matéria tiver relação com ~ investigação. Vi

le a pena ressaltar isto.

A SRA: DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)

Sim, por: isso que .estou dizendo. :rem rela~ão~ porque o Del

fim aproveitou essa briga das duas n~ restauran"te do Hotel

Crillon, para man,da\ o Vilar para.o Canadã. Por isso que eu

mencionei casos particulares. E disse "voce deu escândalo"

e mandou o Vila~ pat:a o Canadã. '~le alegou isso. Quer, di

ze~~ foi um p~etexto~ lõgico~

O SR. DEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Essa senhora, V.

'Sa. poderia declinar o nome deh?

Antes da visita do P~esidente Geisel, creio que ele foi para

lã em abril, eu acho, eu jã estava em Londres. Mas me par!

ce que estaVilli1 ent.abulando um;; yãbr.ica de bicicletas em !~i.

nas, ach,o que em Itajubã, da Peugeot. Agora, outros negõcios

eu não sei, porque eu' jã estava em Londres, nessa época.

O SR. OEPUTADO JOSE -FOGAÇA - V. Sa. tem c.Q.

A SRA. DEPOENTE (Jlariza Tupinambã de Oliveira)--

Ele tinha muitos contatos, inclusive com o Gen. Bouchallais,

com ess.e ballquci~o He~l:Iann Mandel, mas ele não era discreto.

Ele tinha uma companheira e o Delfim não gost/~a disso, por

que ela se metia nos' negócios também. Ela dava muitas fe~

·tas no apartamento dela, e apa~ecia muito. E, depois, ela

gua;" O Guy de Vasconcellos tambem, parece que foi para

Chile ou um out~o país. O chefe·da·adm1nistração, cujo nome

não ,rne ,recordo, que eu pouco falava com ele, o tal que denu~

ciou;os 5 mil dõlares de l~pis, foi mandado para o Consuhdo

do Havre. Que~ dizer, esse tipo de punições.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - O Sr. Vilar de

Quei~oz fazia parte desse grupo. Qual era o envolvimento que

ele tinha?

ra?

diu uma viagem; foi ao Banco do Broissia e pediu 5 mil dõl!!.

res. Ele ficou furioso e disse: liA senhora não e da Embaix2._

da; que e isso?N (Risos.) Então, o Delfim estava possesso

com a vida particular do Vilar, porque ele não erã discreto.

E a~ houve um incidente, no restaurante Crillon Vilar

es ta Vil. cas ado com·a Sheil a, e não se i por que houve uma ·c~

na de ci'umes •••

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de OlivQira) -

Bem,·ele falava com todo mundo. O Vilar e muito ambicioso •

nhecimento de que os. diplomatas Fernando Fontoura e Guy de·

,Vasconcellos sofreram alguma sorte de punição?

, A SRA. DEPOENTE (Mari za Tupi nambã de Oliveira)-

foi em 75.

O SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Eu digo, se fo!;,

Por aí.

O SR. DEPUTADO JOSE FDGAÇA - Entre setembro

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Constaria, por

tan'to, nos ~egist~os do banco ess~ tr:ansação?

A SRA. DEPOENTE (M~ri ta Tupi nambã de Oliveira)

'Sim, essà informação estã no relàtõrio.

e dezembro?

A SRA. DEPOENrE(t~ariza Tupinambã' de Oliveira) -

A SRA. DEPOENTE (Har:iza Tupinambã de Oliveira)

Chega~,am a ser ~ecebidas. Essa i.nformação que eu dei foi

checada. e foram recebidas, sim, no Porto de Bordeaux, por i!l

·termêdio acho que do Ba"nco D~eYffus. Eu dei uma cópia de

tudo o que eu sabia •••

,se ~equer:ida ao Banco Dreyffus?

Acho: que sfm, a não ser: que boicotassem, eu não sei. Mas :~a

F~ança não e como aqui, não. Nenhum pals é como aqui, eu lhe

posso dizer. Realmente, estou decepcionada,. voltei da Ingl!

terra e nunca vi coisa igual. t: cor~upção atrãs de corru.E.

ção, po~ isso que tomei a decisão de vir aqui fazer a denü~

cra', que, aliãs. estou tentando há muitos anos, há 8 anos, e

ninguém se inte~essa. A g~ande imprensa nunca publicou nada.

Estou muito honrada de vi~ aqui, de me colocar ã disposição

D' SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA- Quais os negõcios

que, segundo V. Sa. sabe, fo~am efetivamente realizados, ou

s&~a, Quais as comissões que foram recebidas? As comissões

relativas a Tucurul... Há um sequndo investimento, um segu~

do negócio, que V. Sa. citou. Essas comissões chegaram

ser recebidas?

Obri gada.

Relatório. Mas eu tenho a impressão de que sim. Porque

Sa\âiva disse-me que tinha contatado um Adido Militar da E!!l

baixada brasileira na Suíça e que isso poderia ser feito.

Broissia também se p~ontificou, que ele era amigo de uns ba!!.

quei~os suíços, mas não sei se coiocaram isso no Relatório.

~O SR. O~PUTADO JOSE FOGAÇA - V. 5a. conhece o

. cidad~o com o nome de Joseph Mend!Jnça?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Olive~ra)-.....

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Louis Oreyffus.

~. Sa. sabe a data d~ssa transação?

A SRA; DEPOENTE (Ma~iza Tupinambã d; Oliveira)-

A SRA. D~pOENrE (Mariza Tupinambã de Oliveira)-

o S~. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Esse' cidadão,que

na ca~ta que V. Sa. Teu fi tratado com o nome de Rui •••

A SRA. DEPOENTE (f.lari za Tupi nambã de Oliveira)-

dele?

Embai xada.

A SRA. D~PO~NT~ (1"i1~iza Tupinambã de Oliveira)

Trabalhava no Banco do B~asil, se não me engano.

O SR. D~PUTADO JOSE F~GAÇA - Tinha ele também

esc~itõr:io, mesa e atividades dentro da E~baixada?

A SRA. D~POENTE (Ma~iza Tupinamba de Oliveira)

Ele ia muito ã Embaixada. Estava semp~e lã. Agora não sei

se tinha mesa ou escritõrio lã. Mas ele ia muitas vezes

Sim~

o S.R. D~PUTADO JOst FOGAÇA - ••• como é o sobrenome

A SRA•.DEPOENTE (Mariza Tupinambã de O1iveira)

um diplomata, t~avalhava na Embaixada: Rui Uogueira.

O SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - Ele tinha cargo?

A SRA: DEPO~NTE (Ma~iza Tupinambã de Oliveira)

Ele et:a diplomata de ca~~cira. Puseram o nome dele na carta'

não sei po~qu~~ porque ele e~a muito amigo do Delfim, ta!

vez pudesse contacti-'lo e saber de alguma coisa, mas eu não

••0. ,fi,~.,. ~l.!', .s,i,~p,l':G~,:n.t.e" ,i.g.no.~~i ,as, ,ameaças •. Eu já' estou

sendo ameaçada hã tanto tompo~ Inclusive, há pouco tempo~

eu soube que o pessoal do Embaixü.dor: em Lond~es, e 'ele,

mandado dele, não 'sei, que eles estavam apenas dando um teE!.

po para a coisa esf~ia~. para me eliminarem. Eu já recebi

advertência· de mais de uma pessoa.' 'Ate comuniquei isso ao

Deputado Ha ta~azzo Supl i cy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLlCY- C.Q.

,muniquei ao Deputado Alcnca~ Fu~tado. Presidente da CPI, e.!

se fato.

negÉ.

ele,

es tr-anha

te estã sendo espoliado. Eles foram procurados para

res, uma conta azul. E houve um probl ema também com

B~oissia, porque eu jã estava inf~rmando e achei

essa atitude. Logo imaginei, houve alguma confusão com di

nheiro. Ai eu contactei o Brbissiá.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Esta op'eração lO::'

como ela e~a ~aalizada, qual o p~ocedimento adotado? Quem era a

pessoa que 'fazia os,,"primeiros contatos? V. Sa. tem essa iE,

fo~mação?

o SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - Tel~fone? Telex?

Utilizava todos os sérviço.s da Embaixada, ·inclusive o autom.§:.

vrl?

A SRA. DEPOENTE .(Ma~iza Tupinambã de Oliveira)

Bem, a nossa Embaixada, tanto em Paris como em Londres, era

muito p~ocu~ada) porque Ô B~asi1 e um pais rico~ infelizmeE,

no Relatõrio Saraiva o Governo bll'asileiro fo.i informado da

existência dessa conta na Suíça?· Eu volto a esta pergunta.

f\ SRA. DEPOENTE (Hari za Tupi nam~ã áe Oli.veira)

Bem, tudo que consta, que ~stã no Relatõrio, inclusive a co~

ta, ch;:,pa do ca~ro. ccisas mínimas etc ••• Constam, foram ~

c"umentos· ma nda dos.

po~que ele tinha uma H.ercedes Benz com chapa diplomãtica.

• •0, Quai d'Orsay.-evidentemente, mandou vãrias cartas, porque

F isso c, proibido, e ilegal, sequer trabalhava na Embaixada. e

ele continuou com o car~o com chapa diplomãtica. e isso con,!

ta do Relatório, que eu vi.

D SR. DEPUTAOO JOSE F·OGAÇA - O Sr. Andrade Pi!!

to tinha um escritório dentro da Embaixada brasileira? Ti
. nha mes'a?,

tem no rol dos seus convocados o nOl1)e dos dj-plomatas Ferna!!.

do Fontoura e Guy de, Vasconc.ell os.

A SRA. DEPOENTE (Mar; za Tuplf]ambã de Oliveira) 

Eu tenho em mãos o cartão do Sr. Jacques de Broissia, inclE.,

sive escrito de prõprio punho, cóm os telefones da residê!!.

da ·dele. Deixo ã disposição da Mesa, no caso de quererem co!!.

Yoci-lo~ ou ate poderia telefonar para ele na: presença dos

Srs. Deputados e explicar a situação.

. O SR. DEPUTADD JOSE .FOGAÇA - O Sr. Jacques de

Broissia foi cortado das solenidades oficiais dos banquetes

da Embaixada?

A SRA. 'DEPOENTE (Mariza Tupinamba de Oliveira)

Completamente. O Vilar gritava pelos corredores,: "Esse sE.

jeito não entra mais aqui, tirem ele da lista dos convidados,

o pessoal da·CCF ..... - que fi o banco de1e. O Vilar estava

posse:so, todo mundo escutou. Foi aí que ~u contactei

o SR. O~PUTADD JOSr FOGAÇA - E no prõp~io R~

,latõrio esta a adve~tência de Que, se o Governo brasileiro s}l

H'citasse ess'a info~m.ação, ela seria for:lecida pelos bancos?

A SRA. D~POENTE (Ha~i za Tupi nambã de Oliveira)

Isso eu não ,sei. ,Sei que o Sariiva disse ao então Preside!!.

te Geisel que pode~ia' ser feito isso. Não sei se consta do

cios, instalação de multinacionais; de fábricas, emprestimos,

,.I'vendas de te~rüs, mil negõcios. procuravam~~ logicamente, as

duas embaixadas. Ai e~a propos~o um negõcio, "poder.-se-ia

montar tal coisa etcu.e, atraves da influência do Embaix!.

dor, 0$ negócios eram feitos mediante comissão. Talvez h0E.

vesse alguns ca.sos que não houvesse comissão. Não sei, mas

na maior pa~te havia comissões. A não ser casos t1ui~i$simo"

aspeciais, quando havia denúncias, e coisas assim.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Con5~ do P,lat§.

, rio Saraiva que o luç:ro dessas transações, ~u seja, as comi~

sões recebidas eram depositadas em contas azuis, na SUlça?

A SRA. DEPOENTE (I~ariza Tupinambã de Olive1ra)

,Eram. ":a epoca, o S~. de Broissia informou ao Cel. Saraiva,

e ele colocou no Relatório que o Sr. Carlos Alberto Jle Andr!.

, de' Pinto já tinha uma conta na SUlça de 20 milhões de dõl2-.
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comissões?

prel\ .. ~ •

mou a respeito de comissões pagas a elementos da Embaixada,

quanto foram os financiamentos?"

de.O·SR. DEPUTADO JOXO CUNH~ - O Sr. Vilar

Queiroz fez negócios com ele tambem?

. A SRA. OEPOENTE (Mari za Tupi nambã de Oliveira)-

Fez.

Sim, conheci.

A SRA. OEPOENTE (Mariza Tupin..bã de Oliveira)-

O SR. DEPUTADO Jo1to CUNHA - Quem recebia 'esse

General Albert?-

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã' de Oliveira)

Eu fiquei ate abril de 1-981.

O SR. DEPUTADO JOXO CUNHA - A senhora conh!l

ceu o Sr. He~mann Mandel, do Banco· da lndochi nà e Sqez?

A SR~. DEPOENTE {Mari za Tupi nambã de Oliveira}

Ele era pago pela Sul' America.

O SR·. DEPUTADO JO](O CUNHA - Por intermêdiação

Londres.

O SR. DEPUTADO JOM CUNHA - Sim, morando em

'A SRA. DEPOENTE plnriza Tupinambã' de Oliveira}

Do Delfim Netto, que era muito amigo do Presid~ntc, o Sr.Lar

~agoiti •

quanto tempo na Emba i xada de Londres?

" SRA. DEPOENTE {I~a~iza Tupinambã de Oliveira}

Morando em Londres?

O SR. DEPUTAO(, JOXO CUNHA - senhora fi.cou

A SRA. DEPOENTE Ula~i za Tupinambã' ·de Oliveira}-

Foram conlprovados. Do Porto de Havre, parece que foram em

torno de dez, quinze milhões :ledôlares, uma coisa aso;im.

O SR. DEPUTADO JO~O tUMBA - Ao senhora teve CCl.!l

tato com o General Buchale Albert {?}, da Societe' Scheimeider

d'~?dminist~ation Delegada{?}, umafirma de radares?

A SR~. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Não. Eles fizeram os radares aqui por intermedio des.ta firma.

Ago~a. eu não tive ••• Eu o via muito na Embaixada, mas ele

era muito arredio.

A SRA. DEPOENTE(~la~.i za Tupi nambã de Oliveira} -

Na "época, era.

·0 SR. DEPUTADO JO~D CUNHA - O Sr. Carlos A1

~e~to de Andrade Pinto chegou a se~ represantante da Sul Am.[

rica em Paris?

O SR. DEPUTADO JOÃO, CUNHA - Pois bem, a senhE.

~a, depois de Pa~is, em que ano foi pa~a a Embaixada da I,!!

glater~a?

Sim.

te do Banco, que seria o Sr. Louis Dreyffus, evi~ent;emente •

não podia aparecer. Então, os intermediários seriam estes.

SR. DEPUTADO Jo1(o CUNHA -.Esse banco e l~g!

do ã Sul Ameri ca de Seguros?

A SRA. DEPOElHE (Ma~iza Tupinnmbã de Oliveira}-

SR. DEPUTADO JOJ(O CU}lHA - Aí houve pagame!!.

to da comissões?

li SRA. DEPOENTE (lIariza Tupinambã' de Oliveira)

Ah: Sim, houve.

O SR. DEPUTADO J01(o CUNHA - A senhora tem

de quem?

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - A senhora pode ii!

formar-se se teve contato com o Sr. Pierre Rourjour{?), Del~

gado da P~omoção Industrial do Pot:to de: Havre1

A SRA. DEPOENTE {Mariza Tupinambii de Oliveira}

Ah: Sim. foi com a construção do Porto de.Hav.,..e. Eles fiz~

~am umpo~to para as nOSSaS mercadorias. E assim como

Sr. Chevalier •••

valor?

SRA. DEPOENTE (-Mariza Tupinambã de Oliveira)

Ah~ Eram o Vilar e o Delfim. 'Eram muito amigos. E oBroissiâ

me disseque ele e~a - utilizando um termo de gír:ia - 110 ma!!.

da-chuva" ali" dos negócios, o Ge~eral Buchalet (?), dos neg.§.

cios b~asi1eiros, porque ele era Presidente da Câmara dé C!!.

me\cio B~asil/frança, tambem.

O SR. DEPUTADO Jo1W CUNHA - fo.i por intel'medio

desse General Buchalet (?) que.se fez o .negôcio dos radares

no Brasil?

Londres.

A S~A. D~POENTE (Hariza Tupinambã de, Oliveira)=-

. Eu fui em abril de 1976, mas não trabalhei Embaixada em

Lond~es e eles tiveram muito~ outros contat.os, jantares,

\moços.~ e tudo.

O SR. oEPUTA'DO JO](o CUNHA - Poderia informar-

A SRA. DEPOENTE (Ha~iza Tupinambâ de Oliveira)

Ah: Sim. Houve casos e foram comprovados. Po,:que o Banco

louis Dreyffus estava inte~1igado ã Sul Ame~ica.

SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - E o valor dessas

A SRA. D~POENT~ (Hariza Tupinambã de Oliveira)

Bem, qua'ndo eles fize~am o negõcio da Novotel, eu jã est.!

va elll Lor'ld~es) mas ·posso ,dizet: que COIl1 comissões bem elev,!

das. Quem deve sabet: disso melho~ do que eu ê o Sr. Jacques

de B~oissia-. po~que eu já' estava •••

O SR. DEPUTADO JOXO· CUNHA - E o Sr. Jean Pai!

chon (?), Dit:et0t: Âdminist~ati.vo.d~ Banco Louis Dreyffus,

s~nhDra teve algum contato COM ele?

A SRA. DEP'OEHT~ .(Mariza lupinambã de Oliveira)

Tive siRI.: Ele era um doS intermediãrios, porque o Preside!!.·

SRA. D~PO~NTE(Ma~i za Tupi nambã de Oliveira) 

Eu nãD posso p~ecisar, mas foram muitos milhões de dólares.

O SR. DEPUTADO ·JoA:o. CUNHA - Pagos a quem?

SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)-

A SRA. D~PO~NT~ .'.Ma~i~a Tupi nambã de Oliveira}

Tell a ver sim.

O SR •. OEPUTADD JO~O CUNHA - A senhora sabe de

O SR. DEPUTADO Jo~o CUNHA - A senhora pode i~

formz-~me com respeito ao Sr. Carlos Alberto de Andrade P;~

to, porque, ~espondendo ao Deputado Fogaça. a ~enhora d~l~se

que ele tinha escritõ~io·na Embaixada,' mesa, secretãria, ca!.

ro oficial. ~le foi reconhecido p~l'o Itamaraty, posto como

funcionário ou lhe foi negada a condição de funcionãrio pelo

I.tamaraty?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã. de Oliveira)':

Foi com ele, de soja e também de materiais de agr-icultura.V.,[

rias c.oisas eles fizeram. Esse Mbnsiaur Petit era muito ami

go do Vilar de Quei~oz e do Dl·11im.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furttldo) 

Eu pediria apenas qU~. se passlvel, descrevesse com mais d~

talhes a resposta ã pergunta do S~. Deputado •

A SRA,. DEPOENTE Ulariza Tupinamb'ã de oliveira}

Pois não. O Sr. Roger Petit era diretor do CNTA. Nõs·faxíamos

exportações de soja. Aí foi o porto de Bordeau,x. Ar e que

reso11'''eram construir o po~to de Bordeaux.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - E foi construído

me a ~espei to de um contato que a senhora tE!:ve com o Sr. R.Q.

ger Petit, do Comptoir Nationale Technique Agricole, sobre

exp'Ortações dê soja e i1 constl:ução de um porto ·brasileiro em

Bordcaux?

esta porto de Bo~deaux pelo Governo pra:;ileiro?

A SRA. DEPOENTE {Ma~iza Tupinambã de Oliveira}

foi C(}ilstruldo~· Foi e com (} Banco Lou'\S Oreyffus.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Al houve casos de

comi ssões tambem?

se a·senhora fez uma aproximaçio com o Coronel Saraiva,

tre Broissia e Coronel Saraiva. Se fez. onde foi?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)-

Ah~ Sim. Eu os ap~esentei) inclusive porque) quando apareceu

o Broissia em cena, eu disse a'o Saraiva, ao Cel •• que eu ti

nha que s~ir da ~mbaixada po~que .cu me havia indisposto com

o Embaix.ado~ e que eu ia te~ qu~, sair para Londres, mas que

,eu gostaria que·a coisa continuasse e que o Broissia tinha

muita coisa a revelar. ~ fiz a ap~esentação do Broissia p!

~a o Fontou~a e pa\,a o Cel. Saraiva. Aí eu fui embora para

a1

A SRA. DEPOENTE {Ma~iza Tupinambã de Olivcira}

Foi negada inumeras .vezes. Pe~mitiu ao Delfim leva.,.. pratic!,

fRen~e quem ele quis. ·menOS o C~rlos Alberto.

"~ ,~~". D~~~TADO J01tQ .C~NHA -, Es,sc banc~ do Sr.

Louis' Dreyffus tem alguma coisa a ver com o financiamento, no

,B.~asi1, de uma cadeia de hotéis, 'i! Novotel?

·Bem, eram sempre pagos ao De1fi~, Carlos Alberto, Yilar, ne~

sa entroU tambem o Gustavo Silveira, que era Assessor de I,!!!.

A S~A. D~PO~HTE (~lariza Tupinambã de Oliveira)

Bem, havia e há uma ~ivalidade en't'~e Delfim Netto e Roberto

Campos. Não nego a inteligência· do Sr. Roberto Campos, pr!,

pa,:o cultll,:a1, mas, QU nio sei, talvez. ele estivesse curioso

'em saber as atividades do Delfim Netto. Então. ele me pe!

guritava: 110 que se passa Jã'? Ouvi fala~ .disso; serã que

ve~dade. será que voc~ me pode~h i.nformlr1 u Ai, eu contei

do Sa~aiva, po~que o Saraiva pas5a~a pelas salas todo mundo

pa'rava de fala~: Iflã' vem o espião.~.lã vem o espião u
• Todo

mundo sabia, inclusive funcion~rios menores. E eu contei ao

~mbaixado~ Campos que tinha um adido militar que era espião,

que diziam que era um espião. ~ntão ele me disse: "Bom. mas

todo adido militar realmente tem que informar." Ai ele 5Ug!

riu que eu me aproximasse do. Saraiva, havia um negõcto que

ele queria sabe~. Aí eu me aproximei do Saraiva, fui sala

do Sara.iva e disse diretamente a ele: !lEu sei que o senhor

manda info~rnações•. Eu tenho coisas que e~ ·poderia ,aJudã-l~o,

p0t:que eu estou na sala contígua ã do Delfim':. No ;n'ido)

ele ficou meio su\p~eso) não sabia de que se t~atava. E aí

eu comecei' a da~ info~maç5es ao Coronel Saraiva.

O SR: DEPUTADO JOX9 CUNHA -. Não sei. se a s!

nho~a já' info~moUt não se.i se o,uvi das' questões do Deputado

Fogaça. se houve uma ~eunião 'quando o Sr. Broissia lhe info!.

A SRA.. DEPOENTE {Mariza Tupinambã de OHveira}

IIh, .lógico, eu já' sabia. 'Hã' u~s 6 meses eu já' estava eolabo!!.

rando.

Rute Hagalhães.

o SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - Ela tinha alguma

participação tambem, alguma responsab~,1idade ~essas operações?

Ela atuava, ou eram apenas relações pessoais com o .•.

A SRA. DEPOENTE (Ma,ri za Tupi namba de Oliveira)-

Ela atuava, 'Sim, ela era muito ambiciosa. Ela a.tuava, sim,

pois ia pedir dirlheiro no banco.

O SR •. DEPUTADO JgSE FOGAÇA - r unJa pessoa que·

tambiim possui informações a respeito de tudo isso.?

A SRA. DEPOENTE 'Hariza Tupinambã de Oliveira) 

Bem, e lógico que.ela sabe, mas ela estã do outro lado.

evident~ que ela não vai dizer nada. t uma senhora, estã

muito ~ictl, mora num ...

SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - E que o Sr. Vi

lar de Queiroz ê uma das pessoas convocadas para depor nesta

Comissão. Quando o Presidente Geisel chegou a Paris, em 76.,

o: Relatório Saraiva já ~era do seu conhecimento?

A SRA. DEPOENTE {Mariza Tupinambã de Oliveira}

o SR. DEPUTADO JOst FOGAÇA - Não, eu pergui!

to. dele Preside,nte Gei!iel. Eu pergunto se o Relatõrio s~

raiva jã era do conhll!cimento dele, do P~esidente Geisel?

. A SRA. D~POENTE .cM,ariza Tupinambã' de OlivElil'a}

Eu acho que sim, porque jã estava muito conhecido o Relat§.

rio e o Vila~ jã tinha sido mandàdo para o canad{. ~'essa ep~

ca. Ou jã tinha ca'1do em desgraça, pelo menos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) _.

Deputado João Cunha, tem a palavra, V'. Exa.' para a. inquirição.

O SR. DEPUTADO JOl'l:o 'CUNHA' - Sr. Prf'sidente, eu

be~ a·que titulo e por que razõeS, num dado momento, a Sra.

~Iariza Tupinümbã de Oliveira passou a fazer o papel assim

de observadora ou de informante dentro da Embaixada de Paris?

não posso deixar de. colocar. inicialmente, corroborando as

palav~as de 'l. EXil., a minha solidariedade ao ilustre Dep~

tado Eduardo Suplicy. Eu conheço o esforço, comp todos nós

cQnhecemos, deste grande Deputado paulista. Gost<'-ria de di

ze~ tambem, Sr. Presi~ente, que ·não me surpreende ~ atitude

do Líder Bocayuva Cunha, porquanto. em epl'sódio recente do

Deputado Juruna, ele se ~ecusou, inclusive fez esiorços para

que não fosse lido, no plenãrio da Câmara dos D~putados,

documt.!nto do Gen. AnJrada Serpa apoiando o Congresso Nacj.Q.

nal e se solidarizando com o lndío 'Juruna. Essa e uma atitE.

de do partido do Sr. Laon-el Brizo.1a, sobre quem vou falar hR

je.ã tarde. E, do ponto de vista da depoente. eu gostaria,

i.nicialmente, 'de perQuntar como fi que ela foi parar na Europa?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupin9-mbã' d~ Oliveira)

Bem. eu fui ·parar na Europa porque fui a convit~ do então E!!!,

, baixado.,.. Roberto Campos. que me C01DCOU para trabalhar na E,!!l

baix~da do Delfim Netto. Isso 'em feverci·ro de 75.

O SR. DEPUTADO JO](o CUNHA - Eu ,gosteri~ de 52.
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No Brasil?

Sim, foi.

SR. DEPUT,~DO JOXO CUNHA Os navios do Sr.

cândalo aqui.

osfato não e importante ou porque. não interessa desnudar

seus patrões de hoje? Essas televisões devem saber que, no

governo popular, no governo do povo, que serã instaurado por

'voto direto e secreto da Nação b~.asileira, os seus propriet!.

~ios atuais se~ão simplesmente despidos da direção e da pr!!,

p~iedade d~sses meios. que são do povo, e que se negam a dar

ao povo info~mação como esta dada hoje.

O, SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Concedo a V. Exa. a 'pala~~a, pela ordem •

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - Sr. Presidente.

Deputado Flávio Bier:~enbacl1. tem a palavra V. Exa. para

eu pediria a V. Exa. que identit:.icasse o proprietã"rio dasse

gr:avador que se encontra sobre a mesa, junto ã Sra. Har'iza

Tupinambã •. Se e de um jornalista, eu queria assepun.r o di

reito de o gr-avador: permanecer a1. ••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Eu nunca identifiquei ninguem que ·trouxesse aqui um gravador,

po~que a p~esunção é de que são jo~nal istas que os colocam

aí•• Todavia, atendendo a V. Eia., pergunto: de quem e esse

g~avado~?'(Pausa.) t da Rãdio P1an~lto. Pode deixar o grav!.

dor. Tem a pa1~v~a v. ~xa., Deputado Flávio Bierrenbach.

O SR. DEPUTADO FL~V'IO BIERRENBACH - Sr. Presi

dente. ilustre depoente, a senho~a afirmou que 'era paga por

uma.ve~ba da Embaix~da e que ~e.cebia uma quantia irrisória. a

__seu ver, de cerca de 400 dõlares pot" mês. Que verba era essa?

A SRA. DEPOENTE (Mariz·a Tupinambã' de Oliveira)

Não sei. Essa verba me era pag.a m~nsalmente e eu não sei de

onde vinha. PO~Que eu não tinha 'auto';izaç~o para trabalhar

lã. Depois eu soubê..... Eu queri~ ressaltar que o .Delfim

também põs uma outra pessoa na Em~aixada em L?ndre!õ, um.a s!:,

nhora. Talvez fosse uma t~oca, não sei.

qui~ição.

O SR. b~PUTADO ,JOS~ FOGAÇA - Peço a palavra .,

pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (De'putado Alencar Furtado) -

composição da chamada dívida externa. Ainda ontem, depunha'

aqui .. nesta Comissão, o Direto~ da ~rea Internaci01lal do BaE,

co Central, qun justificou a divida e justificou as negoci,!

çôas que estão sendo feitas. ~u 'insisto, Sr. Presidente

e o faço. em meu nome e em nome do Gen. Andrada Serpa, que me

pediu que insistisse nisso - em que essa d'fvida tem de ser

Questionada. A Nação não pode discutir renegociação, ou n~

gociação ou formas de.pagalllento, discutir juros, prazos, eE,

quanto não souber:mos efetivamente o que e dívida brasileira

e o que e dívida desses',que assaltaram a honra nacional, em

nome da Nação, ã revelia da. Nação, usurpando, como têm usu!.

. .I~ô:~o. ~ .pode~ do .p.ovo neste País. A Nação não aceita. E fi

nesse sentido que coloco que a proposta do Sr. Presidente de

negociação com as Oposições no dia de ontem só pode ser e.,!!

tendida a partir do momento em que o Sr. Presidente disser:

IIQuero mudar: o modelo~ quero levar a fundo a devassa Que e.!

tã sendo feita pela CPI da di'vida·externa~. Devemos reunir

as Oposições brasileiras, empu~radas, como que~o Sr. Leonel

Brizoh., acima da r:am\la do Palácio do Planalto, sem que t~

nhamos uma manifestação de intenções po~ pa~te do Governo

de que deseja r:-ea1mente muda\" de que deseja vincu1al""-se !..

fetivamente aos interesses nafionais. Te~ho a impressão de

que e mais um jogo, que nõ~ ouvimos no-tempo, do Sr. petrÊ.

nio Po~tella, o chamildo diálogo po~tellense. Agora, quando

~sse Gove~no não tem cr:edibilidade exte~na, desmoralizado iE,

. ternamente, p~etende um encontro com as Oposições, esse e11

co'ntro so se pode dar em cima de teses objlô:tivas e claras,

qae di gam' ~espei to ao interesse naci ona 1. Manutenção de Mi

nistr:os. como o S~. Delfim Netto - e encerro, Sr. Preside!!.

te - manutenção de esquemas atuais. do modelo econõnlico e

da estrutura atual não servem para nenhuma negociaçõo com o

povo l:irasileir-o. A indignação e a marca de cada Deputddo,que

deve expressar a marca de cada um dos milhões de brasileiros

que estão aí na miséria, na submiseriõ, na fome, no subempr!.

go, no de5emp~ego, assistindo, com a ausência das televisões

naci onais,r verdadei ~os i ns trumentos e porta-vozes oH dais

do ~egime, que não vim aqui - a que veio aqui e -1nstrume.!!.

~o inclusive de focalização, porque ê de uma empresa do G!!,

ver:no.••• Ao Rede Globo, a Rede de Televisão Bandeirantes, t.Q.

.das elas. qual a razão da sua a~sência hoje aqui? Por que o

de •••

A SRA. DEPOENTE (t~ariza Tupinambã de Oliveira)

O Paulo Salim Maluf chegou de uma viagem, parece que do Ir!

que, e depois passou para Paris e· foi.a Londres, para tratar

disso. A Embaixada toda de londr~5 sabia dessa reunião com

a British Petroleum, vãrios funcionários contaram que o "!,

. luf foi Ú: para ve~ se a~~umava u~ financiamento e os têcni

cos negaram, acharam que e~a inviãve1, porque eles jã tinham

mandado pessoas a São Paulo e viram que não tinha petrõleo.

O SR. D~PUTADO JDl'\O :CUNHA - A senhora pode. ci

tal" o nome de alguém at?

1.; SRA" DE:POENTE (Mariza Tupinambã de D1iveira)-

Não. aqui comigo eu não tenho, mas posso informar mais ta!,

Deputado Israel Dias-Novaes insiste numa questão. qual seja:

havia uma rivalidade comercial cntr:e ô Roberto Campos e

Delfim Netto, ã época.

A SRA. DEPOENTE (~ta~iza ilpínambã de Oliveira) 

~u não posso p~ecisa~ o t~po de ~ivalidade que havia. Existe

ate hoje. Talvez fOSSe o caso de dizer que duas prima-donas

não possam cantar no mesmo tablado. Talvez fosse isso.

O SR. DEPUTADO J~Jl:O CUNHA - A senhora pode iE,

formar os nomes dos secretãrios do Delfim, ã epoca?

A SRA. D~POE'NTE '(Ma~iza Tupinambâ de Oliveira)

Claro. Era o GU5tavo Silveira, Assessor: da Impr:enn" o CaI.

105 Alberto de Andrade Pinto e o Israel Francisco Dãvila. Os

Robe~to Campos e a British Petroleum? Eu queria que a senh!!,

ra me elucidasse isto.

O SR. P~PUTADO JOl'\D CUNHA - S\:. Presidente,

pr:onto. requei ro de V. Exa. a convocação do Genera 1· de Di vi

são da Reserva leo Etchegoyen para depor tambem.

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado) ~

Já: foi decidido pela CPI.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Sr. Presi?ente: o

formes há de!'.se encontro do Sr. Paulo Salim Maluf com o Sr.

O SR. DEPUTADO ,J01'\0 CUNHA - Pode informar

CPI. Eu requeiro ao Sr. Presideltte que obtenha da depoente

essas informações. A senho~a pbde informar se, ã 'época .••.

A senhora fez referencia a que o Generill Saraiva s-e havia r~

ferido ao adido militar da embaixada brasileil"ü na Suíça.

senhora sabe quem era essa pessua, esse adido militar?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)

Sim, e~a o Sr. Etchegoyen, que agora eu soube que foi preso

tambcm.

permanentes .. não e? o, Vilar de Queiroz e o Ministro Octávio

~ainho, que, na época. não era amigo do Delfim Netto. Depois

ficou. com a salda do Vi1ar;. A p~etexto daquela briga,

Rainha ocupou O espaço do Vilar ...

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - senhora tem al

guma informação sobre este Sr. Rainfio?-

A SRA. D~POENT~ (t1a~iza Tupinambã de: Oliveira)

A info~mação que consta do relatõr:~~ e que ó Rainha era mui

to disc~eto. Ago~a, houve uma ~efo~ma na Embaixada, Sem a m!

nor necessidade. Inclusive. o Chefe da Administração ficou

. possesso, porque a ~mbaixada não p~l:!cisava de pintura, nem

nada. ~ refO~tnaram e. pintaram. O ,Rainha foi quem arrumou

isso. E aí ele reformou o apar:tam~nto dele tambem, juntame.!!.

te COIlJ o da 'Embaixada. Eu estive no apartamento do Rainha,

uma deco~ação -magnlfi·c.a, a pintura em laca, coisas carlssi

.ma.~ •...~ o .S,a~ai,v.a, c.omen.to,~ .c.o,~i.~o, que" com as sobr:as da Em.

baixada, o Rainho fez 11 casa dele. ~ isso o que eu sei.

O SR. DEPUTADO JOJ(O CÚNHA - Sr. Presi dente,Srs.

Deputados, ilustre depoente, quero agradecer a oportunid'a de

de ter: inte~pelado a depoente •. E. gostaria de encerrar dize.!!.

do, Sr. Pr~sidente. do quanto nós ,temos que lamentar para ch!.

9a~ ao ponto em Que chegamos. E~. me r:ecordo, menino ainda,

das histõ~ias do Ilma~ de 1ama" que cercava - aquilo que foi

uma verdadeira mentira - o Palicio do Catete do Rio de J,!,

,neir:o. em volta da figu~a do grande brasileiro.Getulio Va!..

gas. Esta CPI vem pr:estando ,um ser:viço ã Nação. Ela não tem

ca'·ãter de vindita, ela não tem' o carãte'r revanchista. r pr!:,

,sidida por um homem do' porte, da estatura de um Alencar Furt!

do. E' uma Comissão quê tem um prDp~sitD único de servir

'Pãt~ia. Desser:vir: ã Pãtria e esco~der estes fatos; desser

vir a esta grande Nação, a esta bela Nação e manter ocultos

da consciência nacional as negoctatas todas que informam

n,!.

um

ligação

Ele quer:ia um .advogado. Depois eU

Eu tambem saí fora, porque eu não qU!

O grego era; um armador pequeno, ele .tinha dois ou três

to de petrõleo de uns navios brasileiros. Qual a

ria confusão. Mas foi at~aves dela, inclusive comprou

não tinha como fazer.

nã'o sei como ele fez.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Para a PETRDBR~S?

A SRA. DEPOENTE (Mari za Tupi nambã de Oliveira)

~im. Dcscobr:iu-se aqui que os navios dele tinham um fundo

falso, então estava roubando o nosso petrõleo. Houve um e!

nem atendia mais o Elias Papagiorgio. Aí ele tele'fonava p!

~a mim: upor: favo~, fala com o Embaixador para me arrumar um

advogado. Isso -fui-uma marmelada ~a PETROBR~S. Imagine:', f'Oi

intr:iga. ~u preciso ti~ar minha t~ipulação da cadeia ll
• Eu

vias, não se~ia nem o caso de ele' entrar nesse negõcio. T!!,

davia, ele' entrou e transportava o nosso petrõleo.

A SRA. DEPOENTE (f1ariza rupinambã de Oliveira)-

o SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Que negócio foi?

A SRA;, DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

o SR. P~ESID~NTE (Deputado Alencar Furtado)·

A SRA. DEPOENTE' (Nar:-iza Tupinambâ de Oliveira)

No Brasil, aqui. Prerrde:ram porqu~ encont.raram· um fundo fa!
SD e pa~ece que o navfo estava com a bandeira da PETROBRJ\S.

O SR. DEPUTADO J01\O' CUNHA - A senhora fez uma

afi~mação, no curso do d"poimento ao' Deputado Eduardo Mat!

~azzo Sup1icy. dize~dó que hou'{e uma aproximação feita pelo

Sr. Roberto Campos com os representantes da British PetroleufI\

em l.ondres.

ap'a~tamento em Copacabana. Não sei se ele ainda tem esse 2

pa ~ta~ento. '

o SR. DEPUTADO ,JOÃO CUNHA - Eu quero recordar

aqui q'Je,' na CPI da PETROBRÃS. o depoimento de um dos tecni

cos da P~T~OBRÃS ••• ~ 'época, foi dito que n~nhuma di':ls empt"!

sas multi nacionais integ~antes das Sete Irmãs aceitava parti

cipa\ de qualquer: t':õba1ho de pesqu1sa e prospecção de petl'~

1eo na ãt:'ea da bacia do Paranã, por:que não havia tecnologia

no mundo suficiente para pesquisa)" aquele petróleo, se possi

velmente existisse. E a senhora esteve em Londres. Que i!!,

o SR. DEPUTADO ,JOÃO CUNHP. - Eu fi z uma denún

cia em 1978, na Câmar:a dos Dpputados, sobre o desaparecime.!!.

Si~.

Elias Papagio~gio tinham um fundo fillso?

A SRA.• DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

~, eu estaVil lã em Londres e me' contaram. Dizem que saiu na

televisão, nos jo\nais e que p~enderam toda a tripulação do

grego. Ai esse Elias Papagiorgió ••• Ne~sas alturas, evide.!!.

temente, o Roberto Campos não quis saber desses escândalos.

o SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Para quê?

A SRA. D.EPOENTE (Mariza Tupinambã' de Oliveira)

Eles fizeram negocio de umas empresas, aqui, de' maquinari a s

pesadas. que esse Banco da Indochina fina~ciava praticamente

todas as importações.

O SR. 'DEPUTADO ,JOÃO CUNHA - A senhora se ref!

riu a que conheceu, ã epoca, em Paris, Sra. Rute Hagalhãe5.

A SRA. OEPOE!lTE (I.larlza Tupinambã de Olive'ira)-

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

O gr:egb era ami!Jo da D. Rute Hagalhães e ela, por influência.

por:que O.• Rute é muito amiga do Roberto Campos, estava se!!!.

p~e na Embaixada, se "hospedava lã, eles tinham muita ilmizade.

~ntão, ela: conheceu esse grego numa das suas viagens e apr!

. sento~ o gr.e90 ao Roberto Campos. O gregq mOI"AVa em Londres,

tinha casa em Londres'. E eles fizeram esse negócio. Iloberto

Campos arr~mou, por influência da Rute •••

dessa Rute Magalhães, o grego Elias Papagiorgio (?) e esse

, pet~õleo?

, O SR. 'PRESIDENTE (Deputado Alenc,fr Furtado)

..~e~~~~d~ ,João. Cunh.a,..apenas, par.a esclarecer: a sua pct"gunta e

a resposta dela.. Ela disse que a tripulação foi presa. Eu

pergunto: onde estava presa a tripulação?

A SRA. DEPOENTE. (Mariza Tupinambã de 01iveira)

Bom, isso eu não sei ~ po~que eu estava em Londres, mas me co.!!.

taram •••
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assim.

Tomei. Eu li no IlEstado ll
•

o SR. OEPUTADO nliVIO BIERREIJBACH - A senhora

O SR. oepUTAOO FLliVIO BIERREIJBACH - A senhora

não

Brasi 1

Ele fi cou

E 'havia ta!!!,

apresentou. po~que o achou de moral duvidosa. Agora.

foi feito nada com o Sr. Ualsh.

,são para a embaixada,'rnas ele n~o especificou.

um pouco - como eu diria? -' constrangido.

bem outro árabe, o Sr. Hohõmed Al Tajer (1), considerado

,homem mais rico do rilundo, muito amigo do Embaixador Campos.

~ ele esteve aqui no Br:asil - e eu o acompanhei, inclusive

.. e quc,\ia' comp~a~ o Copacabana Palace. Aí não quiseram ve.!!.

dct:" obviamente. Na 'êpoca, o P~~feito e~a o ~Iarcos Tamoio.

~ntão, que~iam da~-lhe um out~o te~reno para construção, mas

o Al-Tajer: (1) teimou que tinha que ser o Copacabana Palace

estou falando mais do Sr. Walsh, estou falando do Sr. Feiçal.

A SRA; DEPO~NTE (Nariza Tupinambã' de Oliveira)

~ti: Sim. Ele disse que fez. Isso teria sido por vol ta de 74.

Ele vinha muito ao Brasil. o Sr. Feiçal Mazid.

O SR. DEPUTADO FLlivIO BIERRErIBACH - Teria h!'.

vido·pagamento de comissões ai t.ambem?

A SRA. DEPOENTE (M~~iz~ Tupinambã de Oliveira)-

Ah: ~le gabou:"s:e. Ele disse: Il~u .fiz um negócio no Bjasil~'

com pet~õleo. com o Reis Veloso; o Reis Veloso ê muito amigo

meu e fizemos g~~ndeS negõcios". Parece que ele falou: " Eu

ga,nhei 4 milhões de dólares". ,~sse Sr:. Feiçal jogava muito.

Numa ocasião, num cassino. eu o vi jogãr na roleta, assim. em'

O SR. OEPUTADO FLlivIO BIERRENBACH - Alguma vez

lhe fo,i ofe~ecida alguma comi-:são?

A SRA. D~PO~NTE (Ma~iza Tupinambã de Oliveira)

Nada. O Sr. Renato l~a~tins, da Ddebr-echt, me dizia: 11 Se fi

zermos um negócio vamos dar-lhe alguma coisa u
• Mas nunca me

deram nada. E eu t~mbem não estava interessada. Eu apenas

quer:ia trabalhar, te~ o meu lugar ao sol, que eu acabei não

con!:eguindo, po~que me envolyi nessas estõr:ias e hoje e!:tou

boicotada. d~smor:aliz'ada pelos meus adversários, que eu e!

tou·denunciando hoje, inclusive,atacando a minha moral e t!:!,

do. Estou, ent~o., nessa sit,uação.

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Não. O Sr. Halsh nã~ estava •••

O SR. DEPUTAOO FLliVIO BIERRENBACH - não. Não

O SR. OEPUTAOO FLliVIO BIERREIIBACH - A senhora

teria rece~ido alguma i~sinuação. alguma proposta de receber

comissão, propinas ou gorjetas por parte da pessoa que jã foi

I'"efcrida no seu depoimento, Hr; Jamcs Walsh?

.A SRA. D~POEI1TE (Mar1za Tupinambã de Oliveira)

Bem, ele ,queria fazer um negócio com os ãrabes, mas esse ãr,!

be, o Sr. Feiçal I·lazid (7), acabou fazendo o negócio com

Sr: ..Reis Veloso. Ele me disse. o Sr. Feiçal ,Hazid (?), que

O SR. DEPUTAOO FLlivIO BIERREIIBACH - Teria sl

do r-ealizado um negócio com o ~r. Feiçal (7), entre o Sr.Fei.

ça1(?) e·o ~linistro Reis Veloso, envolvendo importação de p!.

trôleo?"

Bem, houve essa hidreletrica, no Peru, com a Odebrecht. e ho.!!,

ve muito favorecimento ã Construtor:", Andrade Gutierrez. E o

pessoal do Mato Grosso, eu dei uma. lista para o Presidente.

E com a Vale do Rio Doce e o Sr. Paul Brawner, houve ~ma co~

p~a de duas fazen~as no Paraguai.

D SR. DEPUTADO FLliVIO BIERRENBACH - Quem

meia ho~a, 100 mil dólares. Quer dizer, era um homem de n~

gôdos, po~que não e possível.:. E .não era um home" tão rico'

quanto el e apregoava. Eu não entel1d~•••

O SR. DEPUTAOO FLIiVIO BIERRENBACH - Hã algum

outro negócio realizado pela em'baixada do Brasil, sob os au!

pí,,:,ios da embaixada do B':<lsil, sob o pat~ocinio ou com a i.!!.

terveniê,ncia da Embaixada do Brasil em Londres qUe a senhora

possa contar a esta Comissão?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã' de Oliveira)-

,ganhou muito dinhei,:o e que vendeu petróleo para o

quando o S~. Reis Veloso era Hinisir-o, mas não precisou

quantia. Esse ãrabe se ga:'ava, muito. Depois soubemos que

, ele quer:ia chegar até o Ministro Simonsen para fazer negócios,

atraves do Embaixador Campos. O Embaixador Campos mandou ti
~ar: a ficha dele e descobriu-se quC"',ele era um homem de mE.

r:a1 duvidosa, que ele mantinha ate lã uma casa de mulheres

no KI'lait;coi!>a5 assim. Então. O Sr. Roberto Campos não

que recebeu essas comissões?

A SRA. DEPOENTE (Martza Tupinambã' de Oliveira}

• O Sr. Paul Brawner (?) contou-me que. eles pagaram uma comis-

A SRA.• DEPOENTE (Hariza Tupinamba de Oliveira)

Bem, cu comecei a estudar, eu me formei em Economi~, fiz pEs

graduação e continuei meus estudos de Musica. Eu efa paga

por uma verba da Odebre~h~, eu., era representante da Odebretcn.

uma 'verba de 700 libras por mês.

, O SR. DEPUTAOO ~LliVIO BIERRENBACH - Essas me.é.

mas i~.r:..egUlaridades, ou ir:regularidades semelhantes" as que

foram narradas aqui e r:elacionadas com a Embaixada B~asilei

r:a em Pa~is ••• A senho\a~tem conhecimento tambêm de irregul.!

ridadcs praticadas pela Embaixáda do B~asi1 em Londres, d!:!,

rante o pe~iodo em que a senhora la esteve?

A SRA. D~POENT~ (Mariza Tupinambâ de Oliveira)-

SR. DEPUTADO FLliVIO BIERRENBACH - Então, v!'.

De 75.

mos passaI'" agor:a para Londres.

S,R~. DEPOENTE (Mari:zlt Tupina/õlbã de Oliveira)

Bem. houve essa ir:~egularida.de da 'hid~eletrica do Peru, com

a Construtora Odebrecht.

O SR. DEPUTADO FLlivIO BIERRENBAcH - A senhora

A SRA. DEPOENTE {11ariza Tupinambã de Oliveira)-

ro tie 74 •••

A SRA. DEPOENTE (Nariza Tupinambã de miveira)

Sim. Eu transmiti. Ele sabia da existência do ~elatõrio, o

Broissia também, falou com ele em várias ocasiões em que esti.

veram juntos, em Londres. Os dais sôs, eu não estava prese.!!.

te.

Nada.

SR. DEPUTAOO FLliVI"O BIERRENBACH - Eu gost!'.

ria de recapitular. De quando a quando?

A SRA,: DEPOENTE (Ha~iza Tupinambã de Oliveira)

De feve~ci~o ate março.

O SR. DEPUTAOO FLliVIO BIERREIJBACH- De feverel

Certo.

SR. DEPUTADO F.L1iVIO BIERRENBACH - Essa e a

ünica carta que a senho~a recebeu do Cel. Saraiva ou há' o!:!,

tras?

A SRA. DEPOENTE (Ma~iza Tupinambã de Oliveira)-

A S~A. DEPOENTE. (~ari2.a Tupinambá de Oliveira)

Eu recebi uma out~a, mas não se~ ,onde a coloque'i. Esta aqui

~u tenho comigo. Posso dar ••• r 0r:-fginal, tem' envelope, eE.

ti o ~ematente tambem a trás.

SR. DEPUTADO FLlivIO BIERRENBACH - A senhora

SR. DEPUTADO FLJl:VIO BIERRENBACH - Todas e~

sas informações que a senhora nos traz foram tambem transmi

tidas ao Embaixador Roberto C,ampos, em L"ondres?

esteve na Embaixada do Brasil em Paris por um periodo de cer.

ca de 12 meses.

A SRA. DEPOErH~ (Hariza Tupinambâ ~e Oliveira)

reação deles semPr:e foi de estupefação. Sempre se coment~

va, quando eu saia com essas pessoas. ia.a jantares. todos ~

les comentavam que era uma vergDnha.

D SR. OEPUTADO FLliVIO BIERRENBACH - A senhora

SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de OliVeira)-

recebeu alguma comissão?

A S~A. DEPOENTE (Ma,:iza Tupinambã de Oliveira)-

O SR. DEPUTADO FLliVIO BIERRENBACH - Especifi

ca~E'nte do Sr. Raymond Barre.

A SRA. DEPOENTE (l1ariza Tupinambií de Oliveira)

RaYTilOnd Barre, todor, eles.

,O SR. DEPUTADO FLliVIO BIERRENBACH - A senhora

p~esenciou essa manifestação?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de olive1ra)

Ah: Sim. Onde eu ia, quando falava da embaixada. o pessoal

dava risadas.

t. 'Está aqui,' >

tem conhecimento de alguma manifestação do então Ninistro de,

Finanças da F~ança, D Sr. RaymDnd Barre, ,<1 ~espei to das c!!,

missões qUe eram pagas ilegalmente ,.-1. funcionãrios da embaix~

da brasileira?

O SR. DEPUTAOO FLlivIO BIERRENBACH - De 75 a ma):

ço de' 76. Em seguida, a senhora fQi para Londres. onde não

chegou a trabalhar na ellbaixada. A senhora exercia alguma

'out~a função em Londres? Como e que a senhora se mantinha em

L:ondres?

. Tenho.

pessoa depois que eu~ possTvel, sim. Has ele colocou

sim c:;rn o S~. Jacqucs de Broissia. Eles se encontrar<lm mui.

tas vezes. Depois o Jacques de Broissia passou a ir: a Lo!!

d~es, foi vã~ias vezes a Londres. encontrou-se com o Embaix!,

dor lã em Londres, o ~mbaixado~ Campos.

'0 SR. OEPUTADO FLlivIO BIERRENBACH - Fói oxibl

da, aqui nesta Comissão, cópia xerogrãfir;~ de uma _corresp0.!l

dência que: te~ia sido enviada pelô Cel. Saraiva ã senhora.

O SR. DEPUTADO FLlivIO BIERRENBACH - Existe a!

~u tinha muita amizade, ~espeito muito o Ce1. Sar.aiva

cho um homem de bem. O nosso contato foi comercial.

A S~A.. DEPO.~tlTE p1ar:iza Tupinambã de Oliveira)

Hão." Não e~jste ~enhu~a: uã ate um fato, que não vou rev!!.

lar:. que ê de natur:cza particular, que ele comentou comigo

que estava 110 relatório e eu sabia.

O SR. OEPUTAOO FLliVIO BIERRENBACH - A comissão

de 6 milhões de dõla~es que teri~ sido paga peTo CCF, re1!

donada c~m o financiamento da us~na de 1\gua Vermelha, teria

beneficiado tJ~ecisamente a quem? Quem e que teria recebido

essa comissão?

guma disct:ep~ncia. alguma diverg~nc:ia entre ~ depoimento pre~

tado peJo Cel. Dickson. segundo as informações vinculadas Po!:.

los jor:nais, e o depoim~nto que a senhora acaba de .,prestarhE.,

je?

Bem, se ele pE'nsa que foi sociaL •• Eu não vejo nada de s~

eial nisso. ~u acho que foram contatos muito importantes:

r. Casu~lmente.

tras pessoas na Embaixada do Brasil em Paris que tambem recE,

biam po,: for:a, ou seja, que não re~ebiam pela verba normal;p~

10 ol:çamento da embaixada. pela ver:ba do rtamaraty?

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)-

dec1al"'ou também que o Sr. Ca~los Alberto de Andrade Pinto ~

tilizava a Embaixada, velculos da Embaixada, dependências. m,!

tCl:ial, funcionários da EmbaixD~a, não sendo diplomata.. 'A

senh0t:a s~be quem e que pagava o Sr. Carlos Alberto de Andr!

de Pinto naquela ocasião?

A SRA. DEPOErnE (i1ar:iza Tupinambã de Oliveira)

Bem, ele estava lã ~ePr:esentando a Sul America, ele ,era pago

pela Sul América. Ele mesmo dizia a todo mundo. Agora, se

ele ~eccbia mais por alguma verba da Embaixada. eu não sei.

Todavia, ,constava que ele morava num apartamento que custava

S mil dõlar:es por m~~ de aluguel. Ap,ar:tamento luxuoso e ~ ••

O SR. DEPUTA0 O FLliVIO BIERRENBACH - A senhor'

o SR. DEPUTADD FUlVIO BIERREIJBACH - Havia 0E.

estava na cmbilixada. Uma senhora chamada cãssia, um nome

\
O SR. DEPUTADO FLlivIO BIERREIJBACH .- A senhora

decla,:ou que conheceu o Cel. Dickson em data de ontem.

A SRA. DEPOENTE (f·lat:iza Tupinarnbã de Oli';2iraJ-

pode imaginar ter havido uma permuta. de funcionãrios entre o

Embilixador Delfim Netto e o ~mbaix:ador Roberto Campos, para

que um tivesse urna pessoa da sua cónfiança na embaixada em

Paris e o outro tivesse uma pessoa da sua confiança na embai

xada em Londres?

~aiva dec1a~ou, ,nesta Comissão, que ~ve pouco contato, CO!!

tato assim de naturezã social, com a sehhora e sobretudo com

o Sr. Jacques de Br~issia.

A SRA. DEPOENTE (~lariza Tupinamb,ã de Oliveira)-

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)-

A SRA. DEPOENTE (Mariza..'tu.p.i.nambã de Pliveira}

'Bem, eles dividiram, obviamente. Teria beneficiado o Delfim,

o Ca~los Alberto e o Vilar.

SoRo DEPUTADO FLlivIO BIERRENBACH - O Cel. S!'.

Que cu saiba, a unica pessoa irregular lã era eu. mas eu não

entendo por:que o meu' contrato não vinha. Porque o meu con

tr:ato não ve~o antes do relatõrio. Se fosse apôs, eu pod!:.

ria entender. Não tenho antecedentes criminais'. falava l~n

guas. r muito estranho. Eles negaram mesmo, peremptoriame.!!.

..t~,. o meu contrato.

" tomou conhecimento do depoimento plt"éstado. aqui nes'ta Comis

s~o. pelo Cel. DicJ.:.son Grael?

A SRA. DEPOENTE (~Iariza Tupinambã de' Oliveira)-
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nhora.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Essas peE.

Ivan ou o Dr. Campos?

A SRA. DEPOENTE, (Hariza Tupinambã de Oliveira)-

bia?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Não, isso eu aprendi "na prãtica.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - Eu a fe-

tivas sobre subornos ou ê por ouvir falar?

A SRA. DEP'OENTE (Hariza Tupi nambã de Oliveira)

Hão, eu tenho mui tos docul(]entos, Mas). co.o eu expl i que i • nãõ

os t~o~xe. Tr:ouxe alguns.

: O S!t. P~ESIDEHTE{Deputado Alencar Furtado) 

Interrompo por alguns, instantes.,. sua inquirição par~ solici

.tar ã depoente que envi e a esta Comissão os documentos que

tePl.elll seu pode,: que diga. respeito a esta investlgação.

SR.' ~EPUTAD{) JOSI: LOUREflÇO - Perguntaria ta!!!

bem se a senhora tem a,'gum documento que comprove as afirm~

considerando qlJe a depoente, com toda a tranqtlilidade, expõe

sob,:e a condição moral de todos, eu perguntaria inicialmente

a V. Exa. se a carta anônima lida,nesta Comissão e tida como

verídica pela Comissão?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã d~ Oliveira)-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Não, as ca~tas, qua 1quer documento apócrifo ou i ni denti fi ca

da quanto ã sua auto~ia não tem valor probante_, nem aqui nem

em JulzO. Todavia. quero deixar bem claro a V. Exa. rei

tarando o que jã disse - o seguinte: a presença da testem!!,

nha originou-se da refer~ncia feita pelo Corone.] Saraiva.

que teVe um ponto relevante, qual seja, uma carta por ele eE.

der:.eçada a ela. E esta carta se en"contra aqui, assinada p!

10· Coronel Saraiva.

O,SR. DEPUTADO JOSr 'LOURENÇO - Em nenhulll g~

ve~no municipal. estadual ou federal?

D SR. DEPUTADO JOS!: LOURENÇO - O Dr. Campos ri'.

A SRA. DEP.oENT.E (Mariza Tupi nambã de 01iveira)-

Governo atualnlente?

de receber. Eu perguntaria depoente se tem algum cargo no

deria citar algumas dessas pessoas?

A, SRI!. DEPOENTE (t~ariza Tupinambã de Oliveira) 

Cito um amigo do Dr. Campos, o Sr. Ivan Marinho.

O SR. DEPUTADO JOsl: LOURENÇO - Que afirmou

cebia a comissão, o Embaixador Campos?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Ele dava a entender. '

O SR. DEPUTADO JOSt: LOURENÇO- - Dava a enteE,

O Dr. Campos.

que o Dr. Cnmpos tinha recebido a comissão?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Não ele afirmava que recebia comissões e tal.

O SR. DEPUTADO JOSt: LOURENÇO - Mas quem rec!

A SRA. DEPOENTE (t~ariza Tupinambã de Dliveira)

Dava a entender.

D SR. DEPUTADO JBSI: LOURENÇO - -I: - diferente

O SR. DEPUTADO JOsl: LOURENÇO - I~uito obri gado

a V. Exa. Gostaria de saber se nesses negócios entre Norbe.r.

to Dtlebrecht e o Peru, que a senhora ci tou como pôdendo ser

3 mnltões de dólares, 30 milhões de dõlares de comissõo, se

a senhora, de fato, tem alguma evidencia com que possa afi!

mar a esta Comissão que existiu ess,a comissão. Quem recebeu

a comissão e de quanto foi?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

Bem, quanto a isso, P.r:ovas factuais eu não tenho, apenas ve!.

bais, de pessoas que me contarall'l.

O SR. DEPUTADO JOsl: LOURENÇO A senhora po-

de)' ou recebia?

Hão.

licito pelo fa,to de a prática lhe haver permitido aprender

t~o rapidamente. Muito obfoigad,:,.

O SR. PRESIDENTE (Doputado Alencar Furt,ado) 

Com a palavra o Deputado Jose Lourenço.

SR. DEPUTADO JOSt LOURENÇO·- Sr. Presidente.

fez - e evidentemente a sua estada no estrangeiro não pod!

ria ser senão atraves de um bom conhecimento de línguas e~

·trangeiras - sera que' a senhora também fez algum curso de

info,:mação?

, Não.

evi

depoente

fato de ela ter gesti~

O SR. DEPUTADO ANTBAL TEIXEIRA -

Sim, muitos fatos se passavam -sem o meu conhecimento.

dente. Muitas vezes eu não sabia das coisas.

ll1ensão da nossa balança comercial.

A' SRA, DEPOENTE (Maril.a Tupinamba de Oliveira)

Vãrias pessoas disseram que eu corria risco de, vida. Já hã

Muito tempo :isso. Inclusive. quando fui pegar minha mudança

em lond,:es, o ilvião voltou. O Mãrcio Campos me ameaçou de

mor:te, depois disse que tin~a uma bomba no avião e o avião

voltou. Vim para depor aqui ontem e a mesma coisa aconteceu,

o avião voltou de novo~ Eu jã ,sabia que ia a.contecer alguma.

coisa com o avião. Acho que e guerra de nervos, para eu fi

cal'" com medo, ,desistir e não Viajil'r, Illas não tenho medo de n,!

'da, não.

recebeu alguma pressão, alguma ameaça concreta? Caso afirm!.

tivo, de qu.em?

desse negócio para uma construtora brasileira poderíamos ate

considerar no~mil.l, jã que uma embaixada se destina a gesti~

n,ar a 'obtenção. inclusive. de serviços. que foi u~a' nova d~

O SR. DEPUTADO ANTBAL TEIXEIRA A .aioria das

pe,:guntas Já' foram feitas aqui e me dou por satisfeito.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado),,-

A SRA. DEPOENTE (~Iüriza Tupinambã de Oliveira)

Bem, no tocante a receber comissões e a favorecer uma empr..ê.

sa em detrimento de outra; acho que e uma irregularidade, c~

mo foi o caso da Ericsson e da n:r.
O SR. DEPUTADO ANT~'AL TEIXEIRA - ObjetivameE.

te, sobre o caso da Odeb~echt. qual foi a comissão dada e a

qu~m foi dada?

nado'isso estaria f~ra da diretriz de uma embaixada no ext!,

rior?

o SR. DEPUTADO A1UBAL TEIXEIRA - Nesse epis"ª,

dia peculiar, a senhora teve conhecimento de comissões, 0E.
jctí:'amente. numeros e pessoAS.

A SRA. DEPOENTE(Uariza Tupinambã de Oliveira) ~

Evidf''ltemente" quem arrumou a construção dessa hidrelétrica,

atraves da Embaixada brasileira em'Londres, no Peru~ ••

Sant I Anna.

t:elata alguns negõcios especiais feitos na Embaixada em Paris

e, depois, illgu~s negócios também feitos na Embaixada de LoE,

dres. O caso da emp~esa construtor:a b,:asi1eir:a Odobrecht

muito int·e~essante, por:que a dep~ente tambem declarou que r!

~ebia dessa emp~esa ~egularmente' como funcionaria. E,:a po~

sível, jã que o negócio estava Um pouco for:a do âmbito brasi

lei~o, pois o negócio especial" e,:a a construção de uma hidr!

letrica no Peru, que algum fato relativo a comissionamento

pudesse passar sem o conhecime.nto .dela.l'que era representafl.

te dessa emp,:esa em Londr:es?

'A SRA. DEPOENTE (I,tariza Tupinamba de Oliveira)-

O SR. DEPUTADO ANTBAL TEIXEIRA - A obtenção

SR. PRESIDENTE (Deputad'o Alencar Furtado )-

Tendo'em vista o numero de inscritos, pedi,ria a·o's 'i ilustres

St:s. Deputados que não perguntassem mais sobre o que ji foi

per9untado~ Concedo a palavra ao nobre Deputado 'Fernando
, '

o SR. DEPUTADO FERNANDO SMIT'ANHA - :Sr. Presí

dente, D. Mariza Tupinambã. em realidade, sou daqueles que

quer:em colabo~a~' no sentido do bom esclarecimento das coisas.

Achei o depoimento da Sr:a. Tupi n~mbã mui to ri co de i nform,!

ções. de detalhes. Gostaria apenas de saber se, alem dos cu!.

sos de especialização eM Economia, de 11nguas que a senhora

preparada e disposta a fornecer tudo, desde que me dêem um

prazo rara eu prepara!" tudo.

O SR. DEPUTADO ANTBÀL TEIXEIRA - depoente

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambâ de Oliveira)

À mrnima comissão se~ia 1%, que seriam 3 milhões de dólares.

'Numa const,:ução, num empreendim;nto no valor de 300 milhões

de dólarês. Ago~a. eu estou preparando um dossiê. Estou e,!

crevando um livro contando tudo, inclusive casos pessoais.Fui

convocada pa~a esta CP"! prati camente de ul tima hora e .' Uve

, que vir ontem. Entãó, muita coisa não preparei ainda e dei

xei vários documantos em casa, achei perigoso "" em casa,

não, digo, em lugar seguro. Então, não tive ainda tempo de

fazer um dossiê completo de tudo. o que tenho: nomes, comi~-

sões. contas em bancos. Como jã di'sse anteri ormenté. estou

um

pianista. e o pessoal da

Pa\aguai e se arrependeram ama~game~te, p'orque pagaram

'Sr. João Carlos n3,:fi'ns. que e

'ou nada. Então. não fize~am, mjs compraram as fazendas no

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã de' 01iveira)~

~,eles tenta~am fazer. Deixei aí, com o P,:esidente, um telex

.com pessoas de outros países. Outro do entourage do Sr. Ca~

pos e o Sr. Arthur Amorim. muito amigo d~ele. O telex está'

assinado por ele.

D SR. DEPUTADO FL~VID BIERRENBACH - Teria h!!.

A SRA. DEPOENTE (Mari za Tupi nambã ,deOliveira)-

fez referência a várias pessoas, cujos nomes jã haviam sido

declinados perante esta Comissão. ligadas ao esquema, ao grE,

po pessoal do então Er.Jbaixador Delfim Netto e que. segundo a

senhora acaba de dizer, dividiriam com o Embaixadol~ iJelfim

Netto essas comissões .. O Sr. Carlos Alberto de Andrade PiE.

to e o Diplomata Vilar de Quei~oz foram especificamente den~

minados aqui. po~ V. Sa •••

A SRA .. DEPOENTE (Mar:iza Tupinambã de Oliveira)

E. Eram os pr:incipais~

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERREilBACH - os

. O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Quais s~

p~inçipais beneficiários, dessas irregu1a~idades. Teria, em

ILondr:cs, o Embaixado,: Robe,:to Campos também um grupo de pe~

soas. um grupo semelhante, um entourage com as mesmas caraE,

terlsticas?

A SRA. D~POENT~ (Bari za Tupi nambã de Oliveira)

.0 Sr:. Hãrcio Campos, que se diz p~imo dele, mas não fi; o Sr.

Bertoldo Salum (?), que foi diretor da cnTc; o,Sr. Luiz Car

los Mascar:enhas, que estava envolvi,Qo no 'escândalo Priante (?)

maS o nome dele nunca apareceu e el.e era um dos diretores; o

'I'iam essas?"

Odabrccht e da Andr~de Gutierrez. ,Ele tinha um entouraqe

acho ate que mui to maior do que o do Delfim Netto.

Sr. Delfim Netto?

A SRA. D~POENTE p.lariza Tupinambã de Oliveira)

Sim, era o que se falava. Constava que eles pegavam dinhei

~o, comissõcs.~. Inclusive, o s'~" Paul Br:awner (?) me asse

gurot} - ãte me pedia para aconselhã-lo - que ele estava

muito mal assesso,:ado.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - A senhora

p~~ço elevadíssimo. que o Sr. Paul Brawner (?) mesmo me co!!,

tou. Inclusive, fala'va mal da ~Ji1baixada, que era mal fr~

,qllentadu, ruas coisas. Está aqui il.tê um negócio que ele me

mandou, o Sr~ Paul Brawne~ (?). para eu investigar para ele.

Nêgõcio de a1umlnio. Deixei a1 com o Sr. Presidente.

SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - A senhora

tem conhecimento de algum detalhe envolvendo uma operação de

importação de ãlcool?

A SRA~ DEPOEnTE (Mariza Tupinambã de Oliveira)

De impo~tação de ãlcool'?

. O SR. DEPUTADO F~ÁYIO BIERRENBACH - Sim, s~

vido cOlllissões nesse negõcio de ãlcool? Para quem?

A, SRA. DEPOENTE (Mariza ~upinambâ de Oliveira)

Eles não citam nomes. ~les dizem "amigo comum".

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Estou s!!.

thfeito, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar. Furtado) 

TelR a palav-.:a o SI,> Deputado Aníbal Teixeira.

O SR. DEPUTADO JOst fDGAÇA - Peço a palavr~ P!

la o~dem, ,S~~ Preside~te~ Apenas -para informar a V. Exa. que

não 'fiz eM vão ô registro-' do grayador que se encontrava' s~

'b,:e li Jle.sa~ O cidadão que reti~ou' o gravador challa-se Fau§.

to Farias e, po~ cojncidência, trabalha no gabinete do Mini,!.

. tro do Planejamento com o Sr~ Delfim Netto. Por ~coincidê.!l

.ch, esse lIieslID cidad.ão não se encontr~ mais nesta sala. ApL

nl's.para regÚtro e'informação de V~ Exa.

soas, esse entourage •••

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambã' de Oliveira)

Rute 11agalhâ'es também estava.

O SR. DEPUTADD FLÁVIO BIERRENBACH - Esse -"-'"

,·tourage do Sr. Roberto Campos ta!?bem se teria benefi ci ado de

comissões, ã semelhança do que ocorrera com o entourage do
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Conheci.

E certo.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BlERRENBACH-- 3e esse

A SRA. DEPOEKTE '(Mariza Tupinambã de Oliveira)-

issoSR. DEPUTADO FERNANCO SMIT'ANNA - é

me>smo.

be~to Campos. alguma outra t1utoridade brasileira, civil ou

militar. sabia desse tipo de trabalho. desse tipo ~~ função

que Y.. Sa. desempenhava na embaixada em Paris no perl0do. de

1974 ...

O SR. DEPUTADO JOSé GEIIOINO - V. Sa. falou que

havia também negócios na embaixada em Londres. Quanto às n!

gociações feitas através do Embaixador do Brasil em Londres.

V. Sa. tem conheciment9 de que havia recome~dações pessoais

ou indi~etamente a pessoas para esses negócios? Testemun,hou

recomendações direta Ou indiretamente do Sr. Embaixador R~

berto Campos para esses negôcios?_

A SRA. DEPOENTE (~{ariza Tupinambã de 01iveh'a)- ,

Sim, t€:stemunhei vãrias ~ecomendações dele para aj.udar tal

fi~ma, para coloca~. inclusive a Odebrecht queria uma fati a

do merc1do· em ',lato G~OSSOI que estã nas mãos da Andrade G.!:!,.

tierrez.. Eu testemunhei.

nome de5sa mina ou onde seria?

O SR. DEPUTADO JOSé GENOTNO - Sabe V. Sa.

F~ança, e se o Embaixador Roberto Campos, da embai_xada de Lo.,!!.

drcs. tinham conhecimento dessas informações detalhadas si!.

b~e ti que se passava na embaixada de Paris?

SRA. OEPOEHiE (MariZi'l Tupinambã de Oliveira)-

A SRA. DEPOEHTE (Mariza Tupinambâ de Oliveira)-

O SR. DEPUTADO JOSé GEIIDINO - De feverei"o de

1975 a março de 19761

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupfnambã de Oliveira)

Bem, o Ita.ma~aty sabia que eu estava lã ir~e9u1armente.

O SR. DEPUTADO JOSé GEIIDTNO - O ltamaraty, E.

ficialmente, sabia?

De 1975.

A SRA .. DEPOENiE (f·1u.riza Tupinambã de Oliveira)-

O SR. DEPUTADO JOSé GENOHIO - O. Ma"i za Tupi

o SR .. PRESIDENT: (Deputudo Alencar Furtado) ,

Em discussão a propos.ta. Não havendo quem queira discutir,e~

tã em votação,a p~oposta. (~.) Aprovada. Tem V. Exa. a

palavra.

Tinha sim.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANT1ANNA - Sr. Pre:s.!.

dente, peço a palav~a para uma quest~o de ordem.

O,'SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem V. Exa. a palav~a.

O SR. DEPUTADO FERUA/100 SANT'ANNA - Sr. Presi

dente, temos tido um ,trabalho estafante de depoimentos e qu~

~ia p'~opo~ a V. Exa., com á anuência dos demais colegas, que

nõs, pelo menos uma Vez por semana. nos reunTssemos para av!

liar as coisas que temos ouvido·e tirar conclusões. Era e~

ta 'a questão que quc\ia colocar para Y. Exa. e para a Comi1

são, antes de me retirar.

O SR •. DEPUTAOO ALDO ARANTES - Eu faria um 2-

dendo. Acho que a proposta do c"ompanheiro Fernando' Sant'Anna

e absolutamente procedente e. de i~ediato, deverTamos fazer

essa reunião. Eu pr:oporia que nessa prõpria reunião tratã1

somos de estabelecer se farramos~ semanalJ:)ente ou não, isto e,

O SR. DEPUTADO JOSé GENOTNO - Alem do Sr. R.'?

nambã, no curso de seu depoimento· a um dos Deputados. Y. Sa.

se ~cfcriu a uma possi.bilidade que não se concretizou de um

negócio ~ea1izado aqui no Brasil que envolvia umamfna de ouro ..

A SRA. DEPOENTE ·(~Ia~iza Tu·pinambã de Oliveira)-

SR. PRESIDENTE (peputado Alencar Furtado) 

A Presidencia tem como muito boa a lembrança, a sugestão de

V. Exa. e a submete aDS membros efetivos da CPI, ou seja, que

ela se ~eüna pa~ticul~~mente, que~: dizer, privadamente uma

.vez por semana. r essa a sugestão?

A· S~A. DEPOENT~ (Ma\iza Tupinambã de Oliveira)-

Como eu disse, eu tenho que fazer um dossie, porque eu vim.., .
aqui prepa~ada pa~a discutir o Relatõ~io Sa~aiva. A mina, se

não me egano, era um nome como Pa~acàti ou nome pa,:ecido, mas

, -tenho todo o relato.

. que marcãssemos uma próxima reunião e que nessa reunião de~

semos um balanço sobre o trabalho da Comissão e estabelecê~

semos se vamos fazer reuniões mensais ou quinzenais.

Sr .. Presi

caracteri'

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH

dente, a ~esposta do nobre Deputado José Lourenço

za um eufemismo.

SR. DEPUTADO JOst: LOURENÇO - Estou tranqOi

10 quanto a esse aspecto, porque uma Comissão pres~idida por

V. EXil. ou por qualquer um dos ilustres pares só poderia co,!!.

cluir como V. Exa. disse.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Muito obrigado. O Daputado Jose Genolno tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JOS( GENOTNO - S". Presidente,

Srs. Deputados, intci~lmente. inclusive antes do Deputado S.!:!,.

plicy, que aqui estã presente. como membro da bancada do Pa.!:

tido dos Trabalhadores, quero manifestar 11 nossa posição, i..!!,

'clusiye- tirada ontem, - em reunião ~a bancad,a, por: inanimidade.

e ~~afirmar a posição desta Comissão, ou seja, que repudi!

mos as advertências e as ameaças feitas ao Deputado Suplicy.

D. Mariza Tupinambã, pela. gravidade d~s denunciús que jã vi!,

ram, em parte, a público. indagaria se V. Sa. foi procurada,

norma.l ou sec~etamente. por alguma. autoridade do Governo,

depois que veio para o Brasil, sobre esses fatos. Alguem- 'do

Governo s~ interessou em procurã-la pa~a conversar. normal ou

,sec~etatnente, sobre esses fatos, principalmente a partir do

momel"!to em que eTes foram ~eTatados no jornal NO Pasquim U ?

A SRA. OEPOENTE (~lariz.a Tupinambã de Oliveira)

Não, ninguem me procurou, apenas começaram a me boicotar. a

me desmoralizar. a dizer calúnias a Iijeu respeito, sobre a m.!.

nha vida pessoal" para que eu fosse desacreditada quando cE.

meçasse a falar daquilo que eu sabia. Eles. simplesmente não

nosso traba 1ho.

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinamba de Oliveira)

Mas eu nunca comprei. Eu nem' fumo.

SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

. ~stã indefe~ida a pe~gúnta de V. Exa. A depoente não respo.,!!.

de~a, po~que a P~esidência se louva no art. 213 J do Código

r!a P~ocesso Penal, que subsidia seus trabalhos, e o juiz

e aqui me tenho nessa conta - tem podé'res para esse ind~

ferimento ..

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. p"esi

dente, peço a palav~a, pela oráem.

O S~. PR~SID~NTE (Deputado Alencar Furtado) -

Tem a palav~a, pela o\dem, V,. _~-Xil. •

O SR .. DEPUTADO JOSt: LOURENÇO - Sr. Presidente"

aceito a decisão de 1/. Exa .. , mas não poss~ deixar de afir

mar a esta Casa que uma pessoa .9ue esta envolvi.da ou que foi

em'olvida em trifico de tõxicos deve ter, pelo menos. uma 2

valiar;ão, a meu ver, ser:ena e responsãvel. como é prática c.Q.

rnun nesta Comissão. sobre seu depoimento. O Deputado João

Cunha afi~mDu. hâ pouco, que i:I Presidente G""tulio Vargas foi

lltvado ao suic:"ídio ~m função de acusações infundadas sobre

um mar de lama existente·no Palãcio do Catete. Digo a V.Exa.

que a pos)ção ~o D,cputado João Cunha. sem que com isso vã

Qlialque~' ofensa a S. ~xa., é multo parecida com 11 posição do

então Deputado Carlos Lacerda, que, com tanta veemência e na

certeza do mar de lama existente no Palãcio do Catete. acu

sou a ex-Presidente Getulio Vargas c o levou ao suicídio. !l
. fi,r:~IOU o Deputado João Cunha que foi uma gr:ande mentira. Pe,:

gunta a esta Comissão: não seri, vãlido também, repito, uma

análise em profundidade de tudo o que aqui foi dito e que!,

tionado? Procis~mos de provas que evidenciem as acusações

foitas, formuladas, que são da maior gravidade. O Governo,

como toda ,a Oposição, tambem busca a \'erdade, mas não ace1t!

mos, de fo~ma alguma, que novamente neste País ocorra, acon

teça e se pratique e se induza a que esta Casa par:ticipe de

uma nova e grande menti~a.

O. SR. PR~SIDENTE (Deputado A1enca r Furtado) 

Que~o pedir: desculpas ã depoente. porque todos os nossos co,!!.

vrcados mer:ecem um tr:atamento educadp e lhano por parte de~

ta Comissão e de todos os Srs. Deputados. As concl usões da

CPI se,:ão oportunamente feitas e a anãl ise da documenttição

, estã sendo objeto de estudo por assessores e Deputados. F.!.

'lu.c V. Exa. certo de que haverã lisura e impessoalidade em

. tomi:ll:anl conhecimento.

O SR. DEPUTADO JOSt:--GENOINO - D• .Mari za Tupi.

nambã, V: Sa. tem conhecimento "obre se o Coronel Saraiva.

que silbia das informações, do que se passava na embaixada, na'

um

d.".

co~

qUI!

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Peço a v; Exa., Sr. Deputado. o-que jã pedi a todos os

'0 SR. DEPUTADO JOSé LOURENÇD - Para se

p~ar: e comercializar tóxicos. tem que haver dõlares.

ro sabe~ i1_ origem des~es dólares.

O SR. DEPUTADO JOS( LOURENÇO - Aconteceu a1.

gum fato com Y. Sa. na Gr:ecia, afora uma visita normal, de

turista -brasi leira?

A SRA. DEPOENTE {Mariza Tupinambã' de Oliveira}-

e da In91 a terra?

A SRA. DEPOENTE (Mariza Tupinambn dê Oliveira)

Conheci vários: Belgica, Alemanha, Estados Unidos.

O SR': DEPUTADO JOSé LOURENÇO - Estados Unidos

não e Europa. Conheceu V. Sa:. por: exemplo, a Grécia?

o SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Sr. Presidente, ~

ço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem V. ,Éxa. a palavrã, pela ordem.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - P,or uma questão

de se~iurança, sugeriria que a Comissão se encarregasse de

apanh,~r esses documentos.

O SR., PRESIDEflTE -(Deputado Alencar furtado) 

Ped~r1a a V. Exa. jã que reside 'em São Paulo. que nos, repr!

sentasse.

depoente foi envt:llvida num processo neSSll país. Portanto, um

p~ocesso, a meu Ver, num país e·strangeiro. e uma prãtÚa pQ.

blica.

SR. DEPUTADD JoM CUNHA - Eu o farei.

SR. PRESIDENTE (D~putado Alencar Furtado) 

Continua' com a palavra ,V. Exa.

O SR. DEPUTADO JDS( LOURENÇO - Que paises, d.!!.

rante essa-êpoca, Y. Sa. conheceu na Europa, alem da frança

O. SR. DEPUTADO JOS~ LOURENÇO'" '·las o fato pe!

soal também interessa ã Comissão, no caso, porque se trata de

um envolvimento .no trãfico d~ tóxicos.

O SR. PRESIDENTE~Deputado Alencar Furtado) 

Pediria a Y. ~xa. que renovasse a sua solicitação. por favor.

mais Deputados. no inicio de nossa sessão. Qualquer aspecto

que não seja do âmbito desta Comissão e que sejâ objeto de

pe~guntas, que não seja aqui colocado. sobretudo aqueles que

digam ~espeito ã vidE!. privada de quem quer que seja. i"editia

a Y. Exa. que, se colocar a pergunta a nível da vida privada

de qualquer cidadão ou da- depoente, que retirasse 11 pergunta.

O SR: DEPUTADO JOS( LOURENÇO - Eu não retiro

a questão, Sr. 'Presi.dente, porque ê de suma ,importância.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Mas se for-com relação a isso, ficará indeferida a sua pcr

gun~a, e pedi'rei ã depoente para não responder.

a SR. DEPUTADO .jOSé LOURENÇO - Inclusive

processo, a juízo do Deputado Jose Lourenço. tiver algo

ver (':Im a dívida externa brasileira, então a pergunta sera

pertinente. Caso contrario, não:

(} SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado)

Esta formulada a pergunta.

o SR. PRE~IDENT~{Deputado Alencar furhdo) 

Tçm a palavra Y. ~xa., pela ordem.

SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENSACH - Gosta"ia

de pedir a V. Exa. que indagasse d'o Deputado Jose Lourenço

se esse processç tem al.go a ver com a divida externa bras.!.

leira.

fato pessoal que vou relatar no meu livro. Como disse o "E.

·bre P~esidente, não se deveria falar em fatos pessoais.

O SR: PRESIDENTE (Deputado Al encar FUI·tado) -

,Aconteceu. Foi uma cilada que me prepararam, mas isso

o S~. PRESID~NTE .'Deputado Alencar Furtado) 

Qua 1 a pe~gunta de V. Exa., enti/i?

O SR. DEPUTADO ~OSt: LOURENÇO - Gostaria de

saber se a depoente foi p~ocessada na Grecia e por que?

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. Presi

,dente. peço a palav~a Dela ordem.
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ta-fe'ha.

ta-feira.

pessoa.

prôpri Clve aqui o Coronel Dickson GrD.el e reafirmou tudo.

O SR. PRESIDEUTE (Deputado Alencar ftlrtado) _

Tem V. EXa. a palavra pela ordem) porque foi referido.

O SR. DEPUTADO JOsE: LOURENÇO - Sr .. Presidente,

tendo sido citado. devo dizer que·o{PDS, o PMDB, o POT, oPTB

e o PT são partidos nacionais e, como tal, entendemos nôs,do

PDS, que todas as questões aqui levantadas são do ihteresse

CIo País ,e, sendo do inte~esse do País, o POS acompanha o tr2-.

balho das oposições atraves da presença de Vice-Líderes. do

Governo ou do prõp~io Líder aqui constantemente I na carteza

de que o trabalho feito pela Oposição e o mesmo que poderia

ser feito pelo PDS, ê a busca constante da verdade. Porta!!.

to, não estamos fugindo ao d~bate:' Peio contrãrio. estamos

até. com a nossa àl.!sência parcial, permitindo que a Oposição

tenha mais tempo para uma apuraç2io nitida dos fatos para

qu'e a Oposição Unha a certc2a da nOssa isenção, porque, uma

vez2cndo o. relatório feito, presidido por V. Exa. e o Rel,!

tOr da Oposição, creio que esse relatório poderá te~ perante'

a Naçilo inclusive maior isenção em função de não ter a parti

cipação do próprio PDS. Acredito, Sr. Presidente e Srs. D~

puta dos , que tod·os os que aqui es tão - repi to - lIuscam

exclusivamente a verdade em função dos interesses do Pais.

Disto também Pi1rticipamos e esta Comissão. no nosso entender,

estã comportando-se dentro de padrões eticos, políticos

pessoais que nos permitem uma avaliação de que. assim conti.

nuando e assim fazendo. estã dando uma contribuição-ã Nação

pa~a a apu~ação de fatos que into:resSam ao povo brasileiro.

O SR. 'DEPUT~DO JOiW CUNHA - Peço a palavra PE

la ordem, Sr. Prcsident1!.

Coroncl Saraiva reafirmou a existência do Relatôrio Saraiva.

No entanto. o Ministro do Exército se negou a fornecer a e,!

til CPI D. integra do Relatório Saraiva e não encontramos n!!.

nhum respaldo. por parte dos nossos nobres amigos do PDS. p!

ri1 as m~didas que esta Comissão tem que tomar no sentido do

esclarecimento drJses fatos. " Eu q·ueria exatamente contradi

tar as opiniõos do companheiro Jose. Lourenço. Se S. Exa.,par.

ticular:'71ente. estã interessado na busca da verdade, i!>so não

está sendo a express'io da política e da atitude 'do seu parti

do. E quero exatamente fazer um conclamação: que acima das

di vergênci as pessoa i s. aci ma das' di vergênci as po llt i cas, c~

locãssemos DS interesses da Nação brasileira. Que-r dizer,se

existem indicadores, e esses indicadores são precisos quanto

ao problema da cor:rupção, o País foi levado a uma situação 'de

uma grave crise econômica e social, então, chegou o momento

de que tomemos medidas para apurar as causas e conseqlJências

de tudo isso. Faço um chamame.nto ex.atamente para que as p~

lavras do Deputado Jose Lourenço se transformem em atos

que o rDS esteja aqui. através dos seus titulares e suple!!.

tes, para participar dos trabalhos desta CPI.

O SR. "DEPUT~DO JOSé LOURENÇO - Peço a pal2.

vra, pela ordem) Sr. Presidente.

o PDS J nd condição de Líder, falou que estão hav~ndo aqui

acusaç~'cs infundadas, que o Govorno está também ã procura d,a

verdade, mas que. para que isso ocõrra, é necC'ssãria uma an!

PDS elll relação ã dlvida externa. Quer dizer, a atitude que

o no~so Presidente tem tido, a atitude que os membros desta

CPI tém tido ê atitude de completa isenção, de procurar r!

almente i~ ao fundo do poço da 'verdade. No caso,· o que está

em pauta aqui e o Relatôrio Saraiva, concretamente. Já est!

eu gostaria que as palav~as do Deputüdo Jose Lourenço, como

homendgCr:1 ti esta Comissão, fossem' reproduzidas nas atas da

Comissio.

o SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Sr. Presidente,

o SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} .;

Tem u pa,lallra V. El{a~, \lar um minuta.

11se em profundidade de tudo o que foi dito. Digo que. na

verdade, 1s~o que V. Exa. aqui afirmou está em cbntradição

'com a posição do seu partido, porque ate a90ra o seu partido

não mandou os membros titulares, nem suplentes para esta CE,

missão. O seu partido não tem contribuído para o trabalho

desta 'Comissão. O qu~ eu queria é exatamente mostrar a coE.

tradição das afirmações de V. Exa. Como o fato da postura do

SR.' PR~SlOENTE rOeputado Alencar Fu'rtado) 

, fOrJl:1 gravJdas e ser5"o reproduzidas.

Pode

José

4e daI> visto que não se trata de um õ~gão policial?

-assiMr a lista d~ presença. ralo isso, compant-.(liro

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

te poderosa. O Deputado Jose Genoíno, generosamente. af;!:,

mau ã depoente que) caso se sentisse a~eaçada, procurasse qual

quer um dos membros desta Comissão. Acho que, na mêdida em

que a Comissão e.xige da depoente q!-'e ·preste o compromisso de

dizc~ ti. verdade, a Comissão, em cont~apartida. tem que dar

~ depoente essa p~oteção. Que tip~ de porteção il Comissão p~

o SR. PRESIDE1HE (Deputado Alencar ,Furtado) 

O Sr. ~$rio Henrique Simonsen virá na quinta-feira.

O SR. DEPUTADO Jo1io CmlHA - Proponho na qua!

ã dispos'\ção para i~'iJl'

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

. Quero dizer a V. Exa. que, na terça~feira, e Sr. Benedito

Moreira, ex-Presidente da CACEX, que jã teve a sua convoc2-.

ção, 'o seu comparecimento po~ nôs adiado uma vez •. Não e p0E..

sível adiarmos novamente.

o SR. DE~UTADD JD1i:O CUNHA - Proponho na qui!!

dem, Sr. Presidente.

D SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} 

'Tem a palavra V. Exa •.• pela ordem.

SR. DEPUTADO Fl~VIO BIERRENBACH - .sr. Pres,i

o SR. PI'{ESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tenho que responder a V. EXa. o seguinte: temos uma tarefa

administrativa nesta CPI. Antes das c.onvocações serem co.!!

sumadas, feitas, formal i zadas, contactamo-nos com o convocado.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Eu me queria põr

o SR. PRESIDErnE {Deputado Alencar Furtado} 

Quarta-feira e feriado nesta Casa. O General Sylv.io Frota já

estã convocado formalmente para o dia 26. Já estã convocado

formalr.;ente. Creio que respon';; a quest~o de ordeM de 't.E)(a.

O SR. DEPUTADO FIJWlb BIERRENBACH - Pelu o!:.

dente I fiquei impressionado de ter ouvido da depoeflte um PE

'dido eie proteção a esta Comissão, dizendo que se acha S01...:!.

nha e que estã enfrentando Uma briga dura) dificil. com ge!!,

~espondendo a questão de o~dem de V. Exa. Todos os ctue, com

o seu depoimento, estão colaborando com esta CPI, a CPI

eles SE: vincula. Ate agora, só quanto ã depoente· hoje aqui

p~esente e que temos noticia de ameaças. Eu objetivarei

~esposta a V. Exa. dizendo o seguinte: pediria depoente

que: formalizasse junto ã Pr,esidência desta CPI, comunicando

. por esc~ito, a ameaça ou as ameaças que tenha recebido, ou

esteja recebendo, e a' Presidência valer-se~ã das autoridades

do Pais comunicando o fato e apelando para que ~eja a depoe~

te p~ôtegida. r a pr,ovidência que poderíamos adotar. Tem

a palavra o Deputado Humberto Souto. {~.} Tem a palavra

o DcputoJdo Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO Al~ArJTES - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, na verdade I não tenho nada mais a perguntar

a O. l1áriza Tupinambã. Tenho a faze~ um comentãrio às colo

c:ações feitas pelo meu colega Jose Lourenço. O Deputado JE.

~ê Loul-onço, ao invés de ques.tionar a pessoa que aqui estã

para prestar depoimento a esta CPI, procurou exatamento c2,.

~ü.~terizã-la como uma pessoa q~e não estaria qualificada p!

ra noS dar essas informações. Eu gostaria de. primeiro. le,!!l

brar aos membros desta CPI qUe o companheiro Deputado Jose

Lourenço não e membro nem titular, nem suplente de~ta Comii

são; que I aqui ne~'ta reuni~o~. não há nenhum dos membros dO·

PDS, nem titula!> nem súplente e que, onten, esteve aqui

Deputado Otávio Cesã~io, que e membro. titular, e que, ante

a s.olicitaçâ'o da Secretaria desta Cor.Ji<;são,dt> queS. Exa. ass..!.

nasse a lista de presença, S. Exa-. simplesmente não aceitou

dar a proteção legal) p~oteção legal invocando em seu nome,

nos termos da lei e da Constituição, a colaboração de autori

dades para a proteção a qualquer depoente que se sinta ame2.,

• çado. De modo que gostpria de sugerir a V. Exa. que fizesse

ve~ ã depoente que ela se e,ncon;~a p~ote9ida pela lei e pela

Constituição e que poderá recorrer não a qualquer DeputadO

desta Comissão, mas li V. Exa., a V. Exa. que e o Presidt-nte

deste órgão l caso a1guma ameaça venha a '\ncidir sobre a sua

o SR. DEPUTADO J05tGENOINO - Para terminar,

A SRA. DEPOENTE (Hariza Tupinambã de Oliveira)-

Certo.

'Então, fica assim definido.

O SR. DEPUTADO JOSt: GENOINO ~ Para concluir.

EU suspeito que tenha sido o Rainho, o l'linistro~ConselheirD na

cpoca.

Sr. P~esidente, eu não poderia de1xar de assinalar aqui, D.r,l.!

r:iza Tupinumbã, que há pessoas" que na história cumprem U/1l p!.

pcl que às vezes nem têm consciência dele. Não quero aqui

avaliar os motivos nem os objetivos que produziram esse fato,

mas hã fatos na história que têm uma importância muito gra.!!

de. E um desses fatos é o que estumos diante dele, ou seja,

a necessidade de destrinchar o chamado Relatório Saraiva.

A SRA. DEPOE1JTE Ulariza Tupinamb5" de 01iveira)-

Sr. Presidente. A qualquer ameaça, O. ~lariza Tupinambã, f..!.

que ã vontade pa~a procurar qualquer um dos DeputAdos da Op~

sição. nesta Casa. porque achamos que acima de tudo estã a n!!,

cessidilde e a importância de se dfzer a. verdade sobre coisas

tSo g~aves que aCOnteceram neste País e continuam acontece.!!

do. Não podemos se~ omissos diante disso. Nuito obrigado.

O SR. DEPUTADO FU'íVIO BIERRENBACH- Sr. Presl

dente, pela. ordem.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} 

Concedo a palavra. pela ordem. "ao Deputado João Cunha, quea!!,,
'tas de V. Exa. jã tinha solic'itado.

O SR. D-EPUTADO J07\O CUllHA - Sr. Presidente. a

Eu realmente necessito do apoio.,. porque es-tou sozinha nesta

briga. Fiz muitos i~imigos, e inimigos poderosos.

o SR. DEPUTADO JOSr GENOINO - Ele tem uma i,!!l

po~tãncia muito grande. Tenha cer.teza V. Sa. que não est"ou

fazendo. aqui, um juízo sobre as razõas ou os motivos que a

1evarô;,m a tomar essa atitude, mas sua posição, no sentido de

da~ essas informações ã opinião publica, atraves desta CPI,

uma atitude corajosa, é uma atitude que certamente contarão

e conta. com o apoio e o respaldo de todos os brasileiros.

A SRA. 'DEPOENTE p<lüri za Tupi namba de Oliveira)-

SR. D~PUTADO JOS~ GENOIUO - Certamente, ne,!

ses documentos que o Deputado João Cunha ,trarâ à Comissão e!

tara o nome dessa mina?

o SR. DEPUTA.DO JOSE GE~OlNO - A ültima pergu!!.

ta. V. Sa. sabe l avaliando com o conv1vio qUe teve na embai

xâda em Pa~i5. quem seria o autor dessa carta anônima? Há

ülguma suspeita l alguma conclusão de V. Sa. sobre essa carta

com o timbre da Embaixada do Brasil em Paris?

questão ã a seguinte: entramos numa direção no que respeita

ao 'Relatório Saraiva. Ouvimos o Coronel Rair.lUndo SaraiVêll,lâ!

tins. o Coronel Dickson Grael, ouvimos a Senhora Mariza Tup..!.

namb5 e tenho a impressão de que esse episódio Sarai\'a e

dos aspectos das investigações desta CPI, e UM dos dados de

que dispõe a CPI. estã direcionado na seqtlência. Para que

não percar.lOS, em termos processuais" a seqlJê~cia dos fatos e
dos depoimentos, eu sugeriria, e, se não fosse possível pela

sugc.stão, 'requereria a V. Exa. que, invertendo a.te a ordem

.das convocações, ouvlssemos, na próxima terça ou quarta- fel

ra, c me faço d disposição de V. Exa. para enci1minhar o of!.

cio de cOflvocaçiio c polra o~ tr7imite:> todos, o Genaral !'ylvio

A SRA. DEPOENTE (f.la~iza Tupinambã de Oliveira)-

Frota •.

Claro.

o SR. DEPUTADO JOSt. GEUOrUO ~ Então. Sr. Pr!:.

sidente, solicitaria que fosse convocado o Sr. Rainha para

confirmar ou não essa carta e, se for necessãrio, fazer um !!.

xame grafotécnico da' carta, se for possivel.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} -

, Eu colocaria aos mcm~ros dü CPI, tendo em vista a sugestão de

V. Exa., o :seguinte: temos jã Um elenco de convocados e o

cronograma ,fixundo as respectiv_lls datas para os depoimentos

jã chegou a novembro. Entendo çomo muito vâlida a sugestão

de,V. Exa. e me parece que ela poderia ser apreciada nessa

~eunião que foi objeto da sugestão do Deputado Fernando Santl

Anna, pa~a verifica~mos a possibilidade quanto 'ã data. Co~

corda V. Ex.a. com isso?

O SR. DEPUTADO JOSt: GEN01NO ~ Concordo.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} -
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Eu que~Íil, ~espondendo a V. Exa., dizer que a representação

do PUS nesta Comissãó não tem sido presente na sua _totalid!.

, ~calçando a isenção dos senhores membros desta CPI nesta i.!!

.~c.stigação, mas levantandô questões, inquirindo tambem.

tem sido uma contribuição que a Presidência recolhe gostando

dela c acreditando seja de alta valia,. como a dos senhores

out~os, para os nossos trabalhos. Tem V. Exa. a palavra.

fAparteante não identi'ficado.} Nesse mesmo

assunto, eu sugeriria ao Vice-Lide; Jose Lourenço que, como

Vice-Lider do Governo, fizesse gestões junto ao Governo piHa

q'ue realmente o Governo inclusive"enviasse a esta Comissão o

Relatorio' sa~aiva, porque ai estaríamos diante de um docume!!,

toe encerrariamos o assunto.

o SR. DEPUTADO JOXO CUNHA - E como requerime.!!

to meu, po~que fica demonst~ado, pela pal~vra oficial de um

representante do PDS, que o PDS acredi ta na plena isenção d.!,

queles que aqui estão exercendo as funções da CPI e que, por

aí mesmo, fica definida a co~fia"nça que tem. nos resultados

que ser.ão fixados no. ·relatori.o fi.nal. Gostaria que i.sso

fos~e fixado sem p~ejuizo de que essa liberdade que nos colE!. .:.

ca ã diS.pqsiÇão o PpS fosse supr~da pela presença dos :;;:1.;..

membros efetivos e suplentes. aq~i, porque penso que V. cc~'~ ~l

~ação seria maio~. ate 05 membros do partido do G,?verno pO.:~

riam ajudar-nos junto aos órgãos do Governo para a obtenção

dos documentos de que precisamos. Fariam de forma mais riípi.

da e mais fácil, atravês dos contatos que têm permanentemê!!.

te com os Hinisterios.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Parece-me que não há mais questão d~ ordem a responder e,

como não temos mais ••• Tem a palavra, pela ordem, V. Exa.,
O SR. DEPUTADO JO!t FOGAÇA - Sr.. Presidente,

louvo as palavras do 'Deputado Jose Lourenço e. como V. Ex".'

~egJstro tambem que inumeros Deputados do PDS, mesmo não ti.

tulares desta Comissão, mesmo não .. sup1entes, também têm aqui

compa\ecido, t~m 'questionado os depoentes e têm dado sua c~

labo~ação, e isso, de certa forma, legitima o trabil1ho desta

Comissão. A questão de ordem, ou a intervenção pela ordem

que faço .ê no sentido de propor a V. Exa. e ~o Plenãrio de~

. ta Comissão que façamos um levantamênto da ordem de depoime.!!

tos segundo datas e possibilidades dos depoentes, para que

possamos organizar melhor e mais tecnicamente as nossas i.!!

'vestigações. Estamos. po~ exemplo, a perce,ber e a constatar

que, se o depoimento da Sra. Mariza Tupinambã tivesse sido

realizado anteriormente ã vinda do Coronel Saraiva, obviame.!!

te aquele depoimento do coronel teria sido mui to mais frutr

fe~o para os objetivos '.desta ComJssão. Eis por que quero pr~

por a V. Exa. uma reunião para tratar de dois temas: o pri

meiro seria esse da organização da ordem dos depoimentos, te,!!

do em vista uma maior eficãcia desses depoimentos, e o segu.!!

do e para que possamos analisar as, pres,sões, as ameaças que

estão sendo feitas não so sobre os ,membros desta CPI, não so

em,cima da CPI, mas principalmente em cima dos depoentes que

aqui comparecem. Ameaças e atitudes repressoras de toda o.!:.

dem, como ago,:a estamos verificando por este Pais. Não pr~

ciso mencionar, V. Exa. sabe be~ a que me refiro quanto às

. p~essões que têm sido feitas. Agor:a mesmo a informação que

recebo ê de que o Presidente desta Casa, Deputado F1ãvio 14ar.

. ,eilio,. acaba de estinguir a FPI da CAPEM!. Esse e um motivo

de apreensão e tambem e, para nos, um tema que deve .ser an!

lisado, no momento em que nos pr"eparamos para levar avante o

trabalho desta Comissã'o. Jã que existem tantas pressões, jã

que existem tantas ameaças, jã que as verdades que aqui af1~

ram são de pr:ofundo dt!sinteresse dos donos do poder neste

País, acredito que pr:ecisamos tomar todas as precauções, ~~

das as: medidas, todas as p~ovidências para que possamos l!!..

,Ya~ a c.Jbo. com plena aficiênci-, o nosso trab1.lho, que da

maior seriedade e presta os maio~es serviços ã causa democr,li

ti ca e ã causa do povo br:as i 1ci ro.

O SR. PRESIDENTE (Dep!Jtado Alencar Furtado) -

,Nobr:e Deputado; quanto. ã primeira parte da sua questão de .0r.

dem, foi definida, por: sugestão do' Deputado Fernando Sant'A.!!,

na, uma r:eunião privada desta CPI, para estudarm~s os seuS

a~pectos administrati·vos de funcionalidade. quando poderemos

poente. Quero solicitar da Mesa providencias enérgicas. Se

as afirmilções do Deputado Nilson Gibson se mantiverem -como

se mantêm ate ago~a, são a.firmações que estão mantidas, não

fo~am ~eti~adas - caso elas não se,jam retiradas, eu solici.

ta~ia que o Cong~esso Nacional permitisse a uma equipe mêdi.

ca'r:efutar tais afirmações, a par~ir de uma anãlise cTinica

da' depoente, que estã sendo colocada como paciente por uma

pessoa que não tem competência pa~a tal, mas que precisa ser

refutada técnica e pollticamente •

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Sr. Deputado, respondo a V. 1::<&. e ã Casa. Não se submeterã

ti depoente a nenhum const~angimento. (palmas.). sob qualquer

suspeita. Ela veio aqui na condição de testemunha capaz.Qua,!!.
to ã alegação de V. Exa. de que o Deputado que representa a

Lid'e~ançê\ do POS nesta reunião não retirou a acusação que fez,

r:espondo que a Presidência jã rettrou a .acusação, independe,!!

temente do Deputado, porque não levou em conta a acusação fei.

ta por S. EXil. e pediu desculpas ã depoente pelo mal trat!

mento que recebt:>u. Srs. Deputados, não temos mais nenhum 'in2

cri to. A Presidência agradece ã depoente o seu comparecime!l

to, que fo~neceu ã Comissão informe·s e subsidios. I: um depol

menta que vai ser, evidentemente, como os demais aqui feitos,

analisado, para que possamos, nós do Congresso Nacional, nos

da Câmara dos Deputad.os, prestar a contribuição a que nos pr~

pu'sernos ante o povo e a Nação brasileira. Agradeço! V. Sa. o

seu compareCimento e lhe peço que formalize. por escrito, ~

quela denuncia de ame~ça feita nesta CPI, para que possamos

iniciar as providências devid<ls:

coma medico, como cidadão e como Parlamentar. Nenhum medico.

nenhum cidadão, nenhum Parlamentar tem condições da caractE.

riza~ qualquer situação patolõgica a partir de um contato c~

mo o que temos nesta hora com a depoente. Quero, em seguida,

avançar. uma opinião que não vai no se'ntido de contradizer. da

mesma forma' como a afSrmativa do Deputado Nilson Gibson dedi.

zer contrariamente, o ·que S. Exa. fez ao afirmar que não re!.

tava nenhuma dUvida, quero afirmar que, como medico~ como

cidadSo e como Parlamentar que trabalha seriamente nesta C!

sa, não. posso levanta~ nenhuma ~usp.eita quanto ã saude da d.!:,

Depoente: OLAVO EGlDIO SETÚBAL
Empre-'lária

17' REUNIÃO, REALIZADA EM 18-10-83

O SR. OEPUTAOO LUIZ GUEDES - Sr. Presidente.

peço a palavra pela ordem. Quero manifestar a concordância

com a Presid~nciâ, porque desconhecia a possibilidade de

P~esid~nc1a reti~ar a acusação'. A minha ponderação sã se c~

locava na medi.da em que a· acusaçã~' estivesse mantida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Êstã encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (D,eputado Fernando Santana)

Havendo numero legal., declaro abertos os trabalhos da Comi.§..

são Parlamentar de Inquêrito destin'lda a investigar a divida

externa. Ouviremos hoje o depoimento do Sr. Olavo S~~ubal, c,!!.

jos dDte'-s não precisam ser aqui repetidos, pois todos os c!!,

nhecem. 'Antes, a Sra. secretãria p~ocederã ã leitura da ata

da reunião anterior.

(~ lida e aprovada; se.'!!-r.!:!t!.!.ções, a ata da

reunião' anterior.)

O SR. PRESIDE~rE: '(Deputado Fernando 'Santana)

Passa-se ã· leitura do Ex'pediente. _.

',CJ:eitura do Expediente}

'0 SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Como de praxe, vou dar alguns dados ã Comiss~o a respeito do

professor e engen~eiro Olavo Egldi~ Setuba1. Nascido em são

Paulo' a 16 ~~.·.~bril de 1923 :. bastante jovem. Filiação: Paulo

Oliveira SetGli11 e Francis~a de Sousa Aranha Setübal. Form!

.ção escolar: curso ginasial no Co1~gio do Carmo,diplomando-se

: e~ 1938; curso colegial no Colegio Universitãrio, de. 1939

1949; curso superior na Escola Politecnica da. Universidade de

São Pau'lo, diplomando-se em 1945, çomo engenheiro ~ meêãnico-~

letricista. Funções universitárias: a!Sistente da Cadeira de

'E1etrotécnica d.a Escola POlitécrlica, de 1945 a 1948. Pesquis2.

dor do Instituto de Pesquisas Tecno15gicas, de 1943 a 1948.

Funções na ãrea empresarial: fundadó.r de Artefatos de Metal

apr-eciar essa sugestão' que V. E>ia. acaba de fazer via que.§..

tão de ordem. No que di z respei.to ãs ameaças, todos nos t~

mos unI pacto com a Nação; os nossos i nteresses nesta i nve~

tigação se confundem com os interesses nacionais e qualquer

não apenas ameaça', digo mais, in~er~ncia no campo dos nossos

t~abalhos. saber:emos \epe li r: e d~nund ar, também ã Nação

p~omove~ res po ~s ab i1 i d ad e daq ue 1es que pos s am trazer, no se u

gesto, ilicitos penais na seu comportamento. Então, parece

me que a nossa CPI, pelos seus memb~os, estã tranqtli1a.

Deputado EduB\do Hatarazzo Suplicy trouxe ao nosso conheci.

mento, ao conhecimento da CPI o vexame por: quê passou ontem,

quando recebeu intimidações, mas jã sentiu aq'ui na CPI que

toda ela estã com ele, não so a CPI, mas a Casa inteira, que

não admite comportamento cerceador da atividade par~amentar

nesta Casa, nem no Plenãrio, ne~ em 'Comi'Ssões, nam na sua ~

tividade \cgular. E como temos eSsa tranql.lilidade, a Presi.

dência entende que o caso mais il1J.eaiato P?ra que tenhamos que

adotar alguma providência fi o da depoente, porq,ue ela se diz

amea~ada, e jã sugel~iu, tenda em vista a proposiçã_o do Depu

tado Flãvio Bierrenbach, que a depoente formalizasse, atriNês

de um ~equerimento, a denuncia dessa ameaça, Que a Presidê.p.

cia tomarã, pelo menos colocarã junto às autorida~es respo.!!

sãveis o que pude~ fazer em seu favor.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPlICY - Sr.

'(Aparteante não identificado.) - Que S.Exa.r-'=.

tire esse terrorismo verbal. Aqui não se faz terrorismo ver.

ba1, Deputado Nilson Gibson.

O SR. DEPUTAOO EOUAROO I1ATARAZZD SUPLlCY 

Deputado Lui z Guedes e mêdi co.

o SR. PRESIDEnTE (Deputado Alencar Furtado) 

"Tem a palav~a o n'ob~e Deputado, pe;a ordem.

O SR. DEPUTADO LUIZ GIJEDES - Em primeiro l.!!,

ga~~. estou presente aqui nesta Comissão não como membro tit.!!,

la~ nem s?plente, mas comO um pro~undo interessado no prcss~

guimento dos t~abalhos desta Comissão e 'na seriedade desses

t~abalhos. Tenho, em p~imeirD lugar, que fazer um protesto

Presidente, peço a palavra pela o~dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar F~rtado) 

Tem V. Exa. a pa1av~a pela ordem.

. O SR. nEPUTAOO EDUARDD I·IATARAZZD SUPLlCY - fi
c.hrd 'importante que o Deputado José L.ourenço tenha expresso,

como representante do PDS, a seriedade' com que ve o trabalho

da Comissão e da própria depoente. (~.) Da Comissão. Eu

gostai'ia que os Deputados Josê Lourenço e Nilson Gibson nos

dissessem o quão tranqlJi1a acham que estã il depoente. InvE.

caria tambiim o testemunho do Deput'a,.do Luiz Guedes, que, sal

vo engano meu, e o unico medico aqui, mas, se há outro, eu

pediria também o seu testemunho, porque entre as diversas .!,

rneaças que poderão pesar sobre a depoente estã a que foi e!

p~essa por um Deputado do PDS, que saiu daqui, há pouco,

telefonou ã sua Liderança. pr:opondo que fosse dito que a d!

poente não estava bem mentalmente. Então, tudo poderã oco!.

re~. Dal por que acho il11pc.rtante também apropria palavra

do Deputado Luiz Guede~, que, entre nós, é medico. Tambem

acredito que não são.medicos Josii'Lourenço e Nilson Gibson

mas, como pessoas que conhecem tão bem a vida humana •••

O SR. DEPUTADO NILSON GIBSON - Não e preciso

ser medico piu:a verificar que a depoente e uma débil mental.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Al encar Furtado) 

A Presidência não admite um tratamento dessa natureza, Sr.Ô!

putado. Não admite absolutamente que V. Exa •••

(Apartes paralelos - Fora do microfone.;

'(Aparteante não identificado.) Sr. Presidente.

peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Antes de conce'der a palavra a V. Exa., faço um apelo ao n~

.bre Deputado Nilson Gibson. Nem V. Exa. nem qtlalqu~r dos Srs.

D~putados t~m direito de tratar ma~ qualquer depoente desta'

Comissão. (~.) A Presi dênci a pe~e _descul pas a V. Sa. ,

ilustre depoente, por este gesto arrebatado •

(Aparteante não identificado.) - Eu solicit~

ria ao nobre Deputado que reti~asse o terr~rismo ve~ba1.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedi a V. Exa. a palav,:a para u,ma qu.estão de ordem, nobre

Deputado.

apenasde, porêm a sua contribuição tem sido valiosa, não
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Z1!r a v'erdade do que souber e do que. me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Com a palavra o engenheiro Olavo Setúbal.

pOuc.9-'r....'-porque ao longo de toda jus~ificativa estã, exclusiva-

_, tII;;;'te. embutida a -visão e o dimensionamento da divida de m!

dia e'longo prazo reg'istrada no Banco Central. Por exemplo,e!
::.;.... . .

ti .dito que" o, ,~rasil iniciou o ano de 1982 com uma dlvi-

;da exter~a bruta de Us$ 61,4 bilh?es e uma dívida liquida de

pecca S/A~ 1947; diretor da Duratex 'S/A Indüstt'ia e Comercio,

hoje Duratex S/A, de 1957 a 1975; diretor do antigo Banco ~!.

deral de Crédito S/A, hoje Banco ltau SIA~ onde eXe!rce atual_

mente o cargo de Presidente. Funç?es na ãrea püb1ica:em 1962,

foi diretor da Cart~ira deCrêdito Geral do Banco do Estado

•de são Paulo; em 21 de novembro de 1966, foi nomeado membro

do Conselho Nacional de Seguros Privados e reconduzido em 26

de mat'ço' de 1"97; ~ Em 1970 foi nomeado membro do Conselho Del!

berativo do Inst_ituto de Pesquisas Tecno1õgicas, aprovado p!

maio de 1974 foi nomea'do,membro. d,o, Conselho Monetário Nacio

nal; em 16 de abril de 1975 foi nomeàdo Prefeito do Municipio

de são Pau10, 'cargo que 'exerceu ate"12 de julho de 1979; em

~l de julho de 19-79 foi nomeado para integrar o Co'nselho Muni

cipal de Desenvolvimento - COMUDES - do Rio de Janeiro. Estes

s~o alguns dados a respeito do nos~o depoente de hoje. Convi

do a todos que se .levantem para ouvir o juramento que o depo_

ente 'vai pre~i~r.

O $_R. DEPOENTE (Olavo Egídio S~tubal >. - Faço.

.sob palavra de honra e sob as penas, da lei, a promessa de di.

de 3% dos recursos do ~euromercadon. Acordo com o FMI: o endi

vidamento do Brasil aÚngiu em 1982 um nivel sem precedentes e

era certamente o maior d: um pals d~ terceiro mundo. Isso tO!

nau o pais' extrema.l:Iente vulnerãvel. face a flutuações no si!'

tema financejro, :f"nternacional. No segundo semestre desse 1rle!

mo ano. em função da crise de confiança do sistema financeiro

internacional ~ con relaç~o ã amêrica latina, dl!:flagrada pela

Guerra das Ma~vina:s e agravada pela rr.oratõt'ia do México, redE.

Zlu-s~ drastié~,~ente o flu~o dos financiamentos internacio-

nais pan o Brasil'.- As reservas brasileiras chegaram. 'em 30

;de setemb-!.? ao nivel perigosamente baixo de Us$ 1.048 IR..!

lh~es, contra um nível normal Mini.mo de Us$ 5 bilhões, equiv!

. lente ao custo total de impo:rtaç~es .durante ~r~s Meses. Para

enfrentar esta situaç~o, o Brasil ,obteve empristiJltos de e.e!

g~ncia no valor de Us$ 876 milhões, do Gove'rno Americano~ de

.Us$ 500 milhões do .Bank Internationa1 For Settlements

Us$ 2.339 milh~es dos grandes bancos internacionais (emprêstl

.1\05 ponte). Estes foram os emprêsti-~os que o Brasil obteve !

penas em 1982. Para regularizar essa situaç~o tornou-se nece,!

sãrio recorrer ao FHI, institu~c~o Internaci~nal criada pelo

Acordo de Brl!tton Woods em 1944. O Brasil e u._ dos seus me,!

bros fund'a.dores. Cada pals membro' p.articipa do fundo com uma

cota; esta reflete? tamanho relativo da economia do pals, e!!.

tre o t~tal de países lIlembros. A cota do Brasil ê atualmente

de Us$ 1.063 milh?es~ que corresponde a 1.64% do capital do

fundo. ~O acesSõ'o aos t'ecurSOS do fundo por um país melllbro

l"egulado por "tranches", sendo que,a primeira "tranche".i de

livre acesso e corresponde a 25% da cota do pais. As "~

~" "Higher Credit Tranches" e "Extended Facility" têm

sua I.tnização dependente da aprovação pela Diretoria do Fun

do de um pro~rama de ~ju~'tament~ 'doe ~ua política fiscal, mon,!

tãria, cambial e d~ com~rcio' exteri-or. O saque dessas li!!:!.!!,

ches" SQ est~ndetQ. 'normalmente p-or três anos e podem atingir a

~eis vezes o· valor da cota do pais .embro. Alem disso, o FMI

tem programas de financiamento compensatório para paises iE!,

portadores de' pro~utos primários, que sofreram problemas na

'sua ;eceita, d~, importação •. O 1imite para este financiamento e -
~,.. ~... . ,

100% da 'cota"-1ras apenas 50% e de acesso hlediàto. Os, outros

50% dependem da aprovaçã'o do progr~ma de ajustamento. O Fundo

tem programas de financfamentosJe :estoques reguladores de

produtos primãrios, lilRitados a 50%. das cotas. Ate hoje, eles

só foral! autorizados para açucar e, estanho. Em 'setembro de

1982, usando da sua condição de membro do FHI. o Brasil sacou

.a primeira "tranche". no valor de Us$266 Jlilhões, e 50% de sua

-tranche" de financiamento compensatõrio, no valor de Us$532 ml

.lh~es. Estes rec,rsos 1illit:ados eraM insuficientes para eI!.

frentar a crise ifinanceira. As Autoridades 1-10netirias tive

ram que solicitar os,· recursos a~pliados do Fundo. Iniciou-se

então a negociaçãõ do programa. de ajustaJltento, COIl" equipe

tecnica do, Fundo. Dentro de$se cont7xto o Brasil começou ta.!!!.

bem a negociaç~o com. os bancos particulares do refina-nciaJlte.!!.

to da~ p~rte vincenda em 82/83, dos ~eus creditos. Este refi

nanciamento era essencial para a obtençio do financiamento a!!

pÚado d'q Fundo~ porque de .acordo com as suas regras os re

cursos não podem ser util izados para o pagamento de dlvidas

junto ao sistema financeiro particular. ·Para enfrBltar odes,!

fiÇl da renegociaç~o da nOSSa divida, com sua dimensão e com

p1exi:.laae, fruto de um.á economia jã sofisticada. o Brasil a

presentou, em .Nova IQr'~u~", ~ Co~i~~~o dos Bancos credOreS~q~
tro projetos. no dia 20 ce d~zembro"de 1982. O primeiro pro

jeto solicitaVa ~'$ 4,4 bilhões de novos eMpréstimos. Esse

elltpr'êstimo destinava-se a cobrir o déficit de conta corrente

prazo para fi~anciamentos col'fterc~ais. O quarto projeto era

. consolidaç~o, em carãter permanente, das linhas de cre~ito fi

nancei;o (Jftoney market) das ag~nci.as dos b~nc~s brasileiros no

exterior ao nível atingido em 30 de junho de 1982, que era da

'ordem de Us$ 9~6 bi1h~es. Com o' nascimento. do mercado da 11 eu r.!!.

moeda", integrado por um n~mero .extremamente elevado de ban

,c.os. com a dimens~o relativamente pequena das institu1ç~es . .!!.

ficiais internacionais e com a falta de regulac~o governaJRen-

do paí!> ém 1983/84 e, na prâtica~ seria usado para pagamen

to dos juros,'O s~gundo projeto, n~ ·va10r de Us$ 4 bilhões,

tinha' por o~jt{t:.ivo refinanciar as amorti:tações que se Vence

riam em 1983:~~b':te::=eiro p~ojeto~ n~ valor ~e Us$ 8,4 bi

~1h?es. destinava-se a manter as 1i,!ha's de créditos de curto

monetãrias

comp~nhiasa-gosto de 1971, dos grandes saldos' de caix.a das

sa dívidil se dividia em: monetãria~ autoridades

item inclu'id~:'néss.a_categoria - um dos pontos crlticos da si~

tuação brasileira _ são os recursos monetários levantados p!

las filiais dos bancos brasileiros no exterior sob a forma de

depõsitos interbancãrios, cujo ,prazo varia de um dia (over

nightJ até 180 dias e da venda de aceites no mercado. Com

eSSes fundos os ban~os finacialil seus ativos porque não pos-

suem depósitos ·significativos do público. Estes recursos for

. mam o mercado financeiro (money market), cujos maiorés opera

dores são os grandes bancos internacionais, que normalmente

têm excessos de fundo e os repassam pa.ra os bancos menores, i.!!.

c1usive banc/Js brasileiros. Abaixo damos. nossa estimativa do

total da divida das entidades brasileiras junto ao Sistema Fi

nanceiro I'nternacional em março de 1983, em milhões de UsS .!

lIlericaoos: 1- Divida brasileira a medio e longo prazo 67.131.

Dessa divida, o total registrado no 'Banco Central ê 75.131

o regist.rado no. Banco Central e refinanciado a curto prazo p!.

la~. ag~ncia; 'dos ~ancos brasileiros no exterior (3) de

8.000. Dai ternos esse total de 67 bilhões de dõlares. II - DI

vida a curt~ prazo n~o registrada no, Banco Central. 23.952.E!

tl"ans~a~ionais e, finarmente~ dos e'nor.es excedentes do bala,!!.

ço de pagamentos do~ países produtó'res de petrôleo. apõs 1973.

Essa imensa massa de recursos l~quido$, convertida em SUa mai

'Ol" parte e~ dólar, foi depositada nos bancos in.ternacionais.E

muito importante destacar que isso foi feito nas ag~ncias s!.

dia-das em territórios financeiros li.vres de regulação governo!. .

mental. cora0 a City de ~on~res, '.Cayaman Islands. Bahamas, Si!!.

gapura, etc. Segundo estimativa do Banco .Horgan, estes recuJ':

50S financeiros atingiram, em março 'de 1983, a Us$ '2.070 bi

lh~es. as bancos d~positãrios desta' fantã$tica SOllla passaram

a usar esses recursctS para seus financiamentos normais e. de

vido ao ·seu conti~uo crescimento, a 'financiar e.m larga esca

la os. pajses do. terceiro mundo, dentre os quais o Brasil. 'P!

ra se ter uma- idéia de grande~a, buta lembrar que o total de

recursos prõprios~ capital mais r~serva~ do Fundo Monetãrio I!!.

ternacional, atingiu Us$ 69-.6 bilhões~ em 1982, apenas cerca
\

4.406~ bancos brasileiro's' (ag?"ncias no exterior), 11.200 (3).

Acredito que seja, és,ta a primeira yez em que uma estimativa

do total de fundo~ levantados pelas agencias brasileiras no

exterior'e dada ~ publico de uma maneira responsãve1. Temos

tambem os bancos comerciais bra.sileiros, com suas ag~ncias no

Brasil~ sacan.do sobre exterio~, uma divida de tr~s bilh~es,

novecentos e 9uarénta e cinco milhões de dólares. Tambem t!

m,os ~s eSta'hi'~~" isto ê, a PETROBR.A:S, a Vale e. a ElETROBR.A:S.

com dívidas das s~'a-s fil'iais no exterior. somando a quatro bi.

'lhõ~s, qu_~.trocentos e um milhões de dôlares. Portanto~ o to-

tal da dlvida 'das entidades brasileiras, porque somam todas

as entidades,' inclusive os bancos brasileiros. no exterior. !

tinge'i no.venta eum bilhões e oit!!nta e tr~s milhões de dól!

res, pela nossa estimativa, baseada em dados do Governo, do

.~anco Central, .~os .relatõrios da PETROBRÃS, da Vale. da ELI

TRO~RKs e da no'ssa estimativa dos bancos brasileiros no ext!.

ri6r. Chega a noventa e um bilhões -c!e dólares a dívida, em

.março de 1983. r importante se desta'car que 26% dessa divida

e de curto pra~o, conforllle# o quadro acima. Natureza das ins:i

tuições credóras: apresentamos no quadro I anexo i! dTvida br!

si1'eira de, medio e longo prazo, reg.htrada no Banco Central,

discriminada conforme a natureza das instituições credoras.

Destaca~os que apenas a parcela de Us$ 9.650 bilhões ê junto

a institUições Governamentais. Essa situação ê totalmente di

ferente 'na ex'ist~nte no passado, quando os grandes financiad~

res eram entidades internacionais t:ipo Banco Mundial, Banco I..!!,

teramericano de Desenvolvimento e Corporação Financeira Inte!

nacional ou Instituições Governamentãis como a Usaid do Gove!

no Americano; Eximban k~A~,eri can~; . ~x il!bank-Jap~o; Kred i tans ta1

. Fur Wiederaufbau d~. Alemanha •. Hoje~ .87 ~2% d~ divida registra

da brasile;ra ê de responsabilidade"do SisteJlta Financeiro I!!,

ternacional não ~overnamenta1. Essa situaç~o foi gerada por

uma profunda 'mudança ocorrida a partir da década de 70~ qua.!!.

do começou a se desenvolver o chamado mercado da lleuromoedél'~

E!>se mercado foi cpnseq[l~ncia da grande expans~o do comércio

interilaciona.1 ,:, iniciad~ na decada de 50, dos grandes saldos
,~~::- .'. .

financeiros det'do~_pelos Bancos Centrais dos maiores. paises

~o mundo, após 'a suspens~o da 'conversão do dõlar em ouro, em

em

de

um

pr!raçõeS. Dimensão ...·d·a divida externa brasileira': esse e o

meir'o item l~v~~tado e-Sõbre ele gostaria de me estender

10 Decreto-Legislativo nQ 30, de 14 de agosto de 1970;

1971, foi'membro da Comiss~o Consu1t'iva Bancãria; em 30

Us$ 53,9 bilhões. postando-se como o maior devedor do mundo

subdesenvolvido, acompanhado pelo Mexico". Es~e valor, contu

do, nio é ~ divida total do Bra·sil. A ele temos que acresc~n_

tar as dividas de curto prazo n~o registradas pelo Banco Cen

tral. face ~ aus~ncia legal de 'obrigi1toriedade~ que são de

duas naturezas distintas: comercial e monetária. As d5...vidas de

caráter comercial incluem o refinanc.íamento pelos Bancos i,!!.

ternac.~onais do's crêditos concedidos' pelos banços brasileiros

aos exportadores. para fabricaç~o ou preparo da mercadoria !.

tê o recebiménto final no exterior, inclusive, prazo da fat.!:!,

ra. O mesm,a processo de refinanciamento ocorre nas' impot'ta

ções. Incluem, tambem, o refinancimento pelas filiais da PI

TROBRÃS;e SIDERBRÃS, no exterior, p~ra as SUas compras de m!.

terias-primas a Serem importadas, pelo Brasil. São creditos rE..

ta.tivos," obti-do:S junto a bancos comerciais no exterior, que

permitem financiar geralmente a 180 dias o pagamento a forne

cedores de petrõleo e carv~o. lsto e praticado porque esses

produtos,·normalrnente, s~o faturados'~ vista ou a curto pra

zo. As dlvidas de· nat~~et.a mo:.etãria são constituídas pelos

debitos a curto pra~o, que as a~toridades monetárias têm no

exter;or.,.s~~ saques efetuados junto a bancos internacionais,

sobre 1i~has de .ç"redito contratuais; emprestimos pontes, em

prestimos do Tes'ouro Americano; Bancos Centrais e outros PaI

ses e BIS,: Bank 1='01" International' Settlements. O BIS, com sua

s~de em Basiléia.,i um Banco. cujos acionistas s~o exclusiva

mente os 8a.nco;; Centrais dos países industrializados. Outro

o SR. OEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - Sr.

·Presidente. Srs,' Deputados, a c~nvocaçãõ que Vossas Excelên

cias me fizeram para expOr minhas idéias sobre o endividamen

,to externo do Brasil, tendo em vista. as negociações com

Fundo Monetário Internacional, ~ uma honra e ao mesmo tempo

um desafio. Uma honra, porque expor rainhas ideias no Parlam~.!!.

to e atingir a Tribuna mais impOrtante para falar a Nação. Um

desafio, porque o problema levantado ê da .ais alta complexi~

dade, quer no seu di.agnõstico, quer quant~ às soluç~es que

passaI! ser apresentadas. A,decis"ao do caminho que a Naç~o tE.

lIar nesse campo afeta rã a vida de todos os brasileiros por
e •

longo prazo; 'Entendo que as causas, do endividamentt> nacional

est~o explicitadas no requerimento .~ue deu origem ~ constitui

ç~o dessa Comiss~o Parlamentar de ~nquerito. Isso.entretanto.'

n~o imp~ica minha acei~aç~o ~ interpretaç~o valorativa dos f!,

tos ali apresentados. :P.ro.curare}" ra minha exposiç~o. seguir

,a linha fixada no ,:,oteiro do.trabalho dessa Comiss~o~ de for

ma a facilitar a sua int~graç~o no ~onjunto das demais eUbo~_
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aviões est~o hipotecados a bancos particulares no exterior e

que lã precisam: ser abastecidos. Nossos armadores, por sua

vez, vendem fretes e passagens no mundo int.eiro e os jornais

jã noticiaram bloqueio de r~cursos dessa natureza por parte

. ·de paises que '1~o es.t~()o conseguind~ reciprocidade em rehção

~s suas contas no nosso Pais. Nossas expo~tações, no passa

.do, eram simplesllente de produtos agricolas tropicais, co.o·

cafe e cacau, entregues no.~ nos'~o-s portos às firma.s estrange!

ras que se responsabilizavam pela sua comercializaç~o. Hoj~,

. nossa exportação ainda continua com substancial párti.clpação

de produto.s agrlcolas, lIIas inclui novos p.rodutos, como soja,

suco de laranja, fumo, frangos. Estes competem COII produ.tos de

pllises desenvol vidos, especialmente ·os Estados Unidos.

marketing dos produtos agrícolas estã sendo desenvol vido por

elRPresas" .brasil~iras que necessitam de· organizaç~o come,rcial

t! financeira para competir com êxito no mercado internacio

nal. Graças ao nosso grande e moderno parque industrial. par

te substancial das nossas exportações e constituída de seus

produtos e ai a nossa ~situaç~o ~e. ,tornaria muito mais grave,

ses eleitorais. Por sua vez, o Prof. Milton Friedman, prêmio

Hôbel de Economia, prop?s recentemente na Associação America

na de Bancos, sob grandes aplausos,; a extinção do Fundo para

aumentar a regulaç~o pelas forças do proprio mercado. O Oir,!

.tor Executivo do Fun.do .declarou t na Reunião Plenária realiza

da em Washingtón, em setembro último, que sem a aprovação de~

se aumento de cotas o fundo terá seus recursos esgotados ate

o fim deste ano e não poderâ atender os pedidos formulados r!.

centemente, como osda Nigeria, Portugal e Hungria. Na meSma

reunião, o Presidente Reagan, dirigindo-se ao Congresso do

s~u pais, ,enfatizou a urgência na aprovação. Ate agora, cont~

do, sequer a comiss~o unificadora se reuniu. Constatamos como

e difTci.l a aprovaç~o politica de' q~alquer medida financeira,

que a opinião pübl ica entenda como desvio de recurs?s tribut,!

rios para o.b.enefTcio de paises es.trangeiros. Observamos que

hoje o sistema financeiro e dominado pelos bancos particulares

e sua regulação pelos governos relativame~te pequena. A mudanea dessa

.estrutura.não se rã feita exclusivamente por dese·jo de um pa:rs,

que representa menos ~é 2% do produto bruto mundial e, possi

velmente, nem pelo co~ju~to dos' p'a,·Tses do terceiro mundo. S~

mente uma .crise internacionaí, seme.ihante ã de 1930, levando.

os problemas' fin~..nceiros a serem sentidos pelos cidadãos dos

países industriàlizados, poderã levar a uma mudança na sua

poll'tica econ~mica e financeira interna e externa. Isso no m~

mento não e vlsi.vel. A inflação caiu nos Estados Unidos e em

.demais países indu~trial izados e afastar o perigo de depres

são. p~opor agora Uma renegociaç~o polltica da nos$a dlvida n~

ma visão de governo a governo estã, a Meu ver., fora' da reali

dade, conforme acima descrita. B-. Moratõria unilateral;· ínvi

abilidade interna. A decretação unilateral de moratória seria

·ü ruptura com ~ Fundo e da cred'ibilidade do Brasil junto ao

Sistema Financeiro Internacional. Essa atitude nada tem em c~

Jllum com a aç~o do México, suspendendo por 90 dias os seus pa

gamentos para reorganizar seu siste~a financeiro e cambial i.!!,

terno. Observamos, pelo di~ensionamento de sua divida e fa~e

~ complexidade da sua economia, que o Brasil neces.1iitou util.i.

zar-se de ,todos os mecanismos finan.ceiros. comerciais e mone

tãrios de curto, mê~io e longo prazos, para financiar sua i,!!!

portação, sua exportaç~o e os dêficits de seu balanço de pag!,

Illentos. N~o podem-os imaginar que os bancos particulares que

dominam'o Siste'm~ Financeiro Internacional, atuando individu-

almente, aceitem a moratória simplesmente suspendendo novos

financiamentos e sem tomar qualquer medida em juizo contra

bens brasileiros. Nossa situaç~o se 'deterioraria rapidamente.

Passari~mos a ter imen~a.~ dific.uld.ades. Primeiro, na importa

ção de petróleo e carvão que., como yimos, e altamente financi

ada pelas 'filiais, no exterior, de "nossas -estatais. Mesmo que

o fluxo desses pNldutos n~o se estancasse, uma sua redução e~

pressiva, levaria a uma recessão sem precedentes na economia

llacional. Terlamos, também. o imenso desafio pol'ftico e admi

nistrativo, pàra organizar racionamento e distribuição de

bens ·escassos~.. em razão da' complexidade industrial e de servi

ço~ que tioje·:\~inos._nu~ ter'ritõrio com a dimensão do . Brasil.

~Correríamos o risco do caos. Não podemos esquecer que nossos

foi a r~forma financei~a promovida pelos aliado's, em 1948, na

sua área de ócu'paç~o, integrando-a no 'Sistema Financeiro In-

separação

Terceiro:

f'ornecimento

zel\1 quest~õ de afirmar que ~ fato que gerou essa

ternacional em' separado do restante da Alemanha.

sas americanas, que_ tive.ram seus contratos de

de transportes, comunicação e informãtica exige a importação

de peças de reposição. Gostaria, neste ponto; de enfatizar

tr~s exemplos internacionais. que -para mim são muito elucid!,

tivos da import~ncia estr.ategica que o sistema financeiro tem

. no mundo Dfoderqo: Primeiro, qua~do o Bombardeio de Londres,P!

las Forças Alem~s, durante a Segunda Guerra Mundial, seu ob'j!

.tivo prioritãrio não foram as fábricas, entroncamentos ferro

viários ou edificio~ públi;:os. foi a CITY, o Centro Financei

ro de l-ondres, que foi arrasado pela Luftwaffe. Segundo: uma

das dramãticas conseqllencias da Segunda Guerra Mundial foi

divisão de uma naç~o em dois paises·, como aconteceu com

Alemanha. As autoridades da Alemanha Ocidental e Oriental f,!

porque estes têm o:, mesmos problemas competitivos dos produ

tos agrico'las e ainda, pela sua prõ~ria natureza, exigem,

tambem, financialitentos de medio e longo prazo. Não deve ser

esquecido que muitas das nossas exportações industriais têm

componentes importados. Exemplo muita claro dessa situação ti

o caso da EMBRAERõ Ela importa os motores e toda a eletrõnica

para ·poder exportar os' seus aviões. Com o bloqueio do Sistema..,........ -
Financeiro Internadonal isto seria muito difícil. quase i!!!,

-.possível.: A prõpria operação do .parque industrial e da rede

quando o regime Komeini assumiu o Governo do Irã e tomou os

funcionarlos da Embaixada Americana como refens, os Estados .!!.

nidos tentaram,. em v~õ, todos o.s .l'leios mil itares e pollticos

para libertar seus.cidad.~os•. o Aiat~lah Komeini sô recuou em

conseq/J~néia do bloqueio pelos Estados Unidos das contas ira

nianas em todos &s bancos americanos do mundo,. inclusive os

situadQs fora do seu territõrio. Esse ato levou finalmente a

um acordo. Todos os refens foram l:fberados. As dividas. junto

ao sistema fi~anceiro integralmente pagas e ainda reservados

recur"sos para "assegura'r a ,lndenização dos prejulzos das empre
'~~~ . -

Fundo de reduzir a demanda agregada. 'No caso do Brasil, por

ser uma economia indexada e est'1ltizada, o acordo preve índice

de crescimento em 1983 de 90% para ~ base monetária, o que na

prãtica limita a emissão de papel moeda; 'fixa em CrS19.350 b!

lhões o crescimento do ,~nd ividamento do Setor Pübl ico não f1

nanceiro junto ao sistema bancãrio interno e externo, o que

limita o deficit dos governos federa,l, estadual, municipal

das estatais; e, finalmente, o ponto que estã gerando maior ..

controversia, limita o reajuste semestral de salãrios a 80';

da inf~ae~o passada. Ente;;do que., na situação em que estamos,

·.rompidos. apurados em juízo arbitral. Portanto, decidir pela

moratória unilateral. com os probl.emas financeiros na escala

que o Brasil hoje tem de enfrentar', e um problema polltico da

ma-ior gravidade. A ninguém é licito 'tratar dele sem avaliar

COm a maior isenção todas as conseqf.lências que possa advir P!'

ra o povo brasileiro. C- Renegociação em duas etapas: alter

nativa viável interna e extern'amente. O Brasil estã no momen

to enfrEntando uma dramâtiêa crise de liquidez. Segundo info!

'tIIaram as Autoridades r1onetãrias, nossas reservas internaci.!:!.

nais liquidas em 30 de junho chegaram a menos Us$ 4.419,6 mi

ih~es. Temos obrigacões em moeda estrangeira vencidas e não

pagas no montante de Us$ 2.534 bi1h~es. Porta'nto, a priorida

~e absolut'a estã no acerto 'dessa sÚuaç~o para n~o sermos ar

rastados ~ insolvenêia, que geraria uma situação interna cáõ ..

Hca. Nessas condições, a meu ver. ~ unica solução viãvel

concreti,zar-se .0 acordo em andamento com o Sistema Financeiro

Internacional, sob a liderança do FMI. Esse acordo estã esqu!

matizado na Carta de Intenções enviada pelo Governo bras'ilei ..

ro ao FHI em 15 de setembro ultimo. Evidentemente, para che

gar a esse acorda as duas partes envolvidas tiveram que fazer

concessões, embora isso ifossa pare-cer neste momento como ir-

real. Na v.erdade, para o.s governos _e economistas dos paTses

oéidentais, e, por conseguinte, do FMI, admitir um programa

que .aceite para .1983 uma inflação em torno de 160% e para

1984 qualquer coisa em torno de 70% seria. ainda hã poucos !

nos um anãtem~ impensãvel. flor outro lado, para o Brasil, h!.

bUua"do a viv~r em el ima inflacionário, isto seria uma redu

ção tão rãp·ia~.f1ue o seu custo soci.al seria in!lceitável.

acordo foi, no enfa-nto, feito com base na estratégia úsual do

si

no,

todos· os países da OCOE e .a economia americana está com

nais: de for~~''':~ecuperação& Estes fatores deverão influir

tal desse mercado, geralmente localizado em territõrios li

vres, emergiu uma nova real idade que se tornou pat~nte na cri

se que ora atravessamos. Negociar com ~erca de oitocentos ba.!!,

cos, sem que, entre.eles, existisse uma ligação institucio~~l

unificadora. Não há nenhum acor~o! nenhum tratado. nenhuma

instituiç~o, nenhum governo que tenha compet~ncia, 'Por si sõ,

para negociar e· impor ao Sistema Financeiro Internacional uma

soluç~o para pal'ses'incapacitados de cumprir seus contratos de

financiamentos externos. Em vista dessa realidade, o 'Fundo t,!:.

ve que assumir, por falta de outra alternativa, a liderança

do processo de negociaçãp. entre. o.s. bancos particulares e os

paises com dificul?ades no b~hnço ?e pagamentos. flor essa r,!

z~o, na aJ1resentaç~o do 'projeto bra'sileiro, alelft de nossas a~

toridades monetãr-ias, estava presente o Sr. de Larosiere, Dl
retor Executivo do Fundo Monetário Internacional. Ate agora,

todos os atores desse cenãrio estão aceitando essa 1iderança

e agindo estri'tamente de acordo com suas diretrizes. legalme!!.

·te. a' aprova~~~.9 de um plan.o. econ?mico pelo fundo somente ass,!:.

gura o ~cesso .~. u~. ,pequeno fi.nancillin~nto compa~ado com a di

~llIens~o do mercado de "euromoeda". Mas, todos os participantes

do Sistema Financeiro adotaram como exigência preliMinar para

renegociar financiamentos a aprovação desse programa. O aco!

do fnic'ial do Brasil com'o F.H.I. fi o Sistema Financeiro I.!!,

ternacional foi aprovado em janeiro deste ano. ficando a sua

·auditoria a car.go da. eq~ipe técnica do Fundo. Em Maio passa

do, os auditores constataram que o Brasil só estava cumprindo

J Meta acordada para 11 balança cOMer.cial. Parece ter sido a.

estrategia de nossas .autoridades financeiras concentrar todo

o Seu esforço nesse ponto. assegurando o fluxo de divisas .1

relegando o CUMprimento das metas para os Tndice"Ç 'inflllcionã

rfos e ffnanças pÍÍbl icas 11 plano secundário. Essa situação f!

re os valores bâsicQs da cultura. econ?mica dos pa'ises ocide!!.

tais, que dominam o Fundo e, portanto, sua equipe tecnica. A,!!.

te essa situação ~ para surpresa' do Brasil J o • Sr. De Larosi!, "

re suspendeu'o desembolso dos financiamentos em curso, e foi

nisso acompanhado por todos os banc.os pa-rticulares. flovas n!

gociações Se iniciaram, mas estão l1a dependência da aprovação

politica pelo Congresso ôrasileiro de algo em torno do conti

do no O;creto-Lei '2.04:5, .para s~ ~?ncretizarem. Alternativas:

A.. negociação polT~ica da di~ida; i'!viabilidade externa. No

1Il0mento os' maiores paise's ocidentai~, Estados Unidos, Ingla .. 

terra. Alemanha e"Jap~o, estão sendo governados por partidos

conservadores e que se recusam aumentar o controle sobre seu

prõprio sistema financeiro. opõem-~e, também, tenazmente ao

aumento da influencia das entidades internacionais. Além dis

so, hi uma vç~dadeira comp~tiç~o entre paises, na criação de
l:........ •

ãreas financeiras ljvres. O Congresso Americano aprovou Lei

permitindo aos Estados Unidos da União a criarem o "IBF-Inte!

national Banking Facilityll. Nova ,Iorque e outros estados ja

criaram essas zonas, semelhantes ~ .C.ity de Londres, Bahamas,

Singapura. etc. Para se ter uma id~ia da situação política nes

ses países é importante anal isarmos o comportamento do Gover-

. ,no Reagan no aumento. da.s cotas (capital) do Fundo. Como disso!

mos acima, esse· capital ê hoje extremamente pequeno em rel!

cio ã economia mundial e para enfrentar a crise financeira da

dimens~o que ora existe, especiállllente nos paTses do Terceiro

Kundo. Em 1982, a Di'retoriá do Fundo aprovou um aumento de

50% no valor das cotas. "Para que esta dec;"são se tr:'rne efeti

va e neces,sãrio a aprovaç~o por, pe.lo menps, 2/3 dos paises

klellbros, incluindo os paises llderes. detentores de moedas co,!!

versivei.s. O Governo Reagan aprovou.o plano e enviou ao Co!!.

gresso projeto de lei solicitando autorização 'Para ~ubscrever

os Us$ 8,5 ~i.lhões de sua cota. Note-se que esse valor repre ..

senta apenas 1% do orçamento anual americano.·O projeto foi

normalmente aprovado no Senado; na C~mara, sõ com grande dif.!.

culdade, por uma diferença de apenas seis votos e com inúme

ras e':lenda s. que o tor,riaram i nace i tive1 por pa rte do Fundo. A

mais controvertida das emendas impede que o Fundo use os' r!

cursos dos, Estados 'Unido's para atender paises membros de regi

me econ~mico ·mar~..ista. A unificac~o dos projetos aprovados p!

la c~mara e pelo Senado Americano, que é necessária, para s!

rem convertidos' em' lei, estã parada. Um grupo expressivo 'de

Deputados a~usa ~s que concordam em retirar a clãusula re!

tritiva aos países com~nistas, melRbros do fundo, como pro-co

munistas. A~5'~:'disso, o~t~os parlamentares s~o·simples.mente co!!.

trZl. porque querem·~sar esses fundos em obras de seus intere!
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do.

,dos emprêstimos, e agora se apresenta como uma in'!otituição p!
I
ra jogar o Brasil inteiramente nas mãos dos banqueiros inter-

·mercado internacional sem nenhum controle de nenhuma instit!!,i

.cão - e esta' fi minha pergunta - é justo agora amarrarmos to

da a 'economi!, '!lacional ao Fundo Monetãrio Internacíonal, que

o S~. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)~

Terminada 'a exposição do Dr. Olavo 'Setubal, inicialmente,como

e de pra>:e, darej.'a palavra ao Sr. Relator, Deputado Sebastião

Nery.

umaa ver o 2.045 com o FMI. O Ministro Delfim Netto, mais

para romper, de repente., no momento, com o agravante de esta!,

mos com reservas''-negativas, com atrasos de pagamento e com o,l!

tras dificuldades. Ent~o, a unica hipótese que defendo com~

alternativa. e. negociar o mais rapidamente possível um pequeno

acordo. Porqu~ esse acordo que está sendo negociado é muito

peque'no, an'to::a. necessidade do Brasil, ante o ~otal da dívida

brasileira, ante t'o'dos os problemas envolvidos. Depois, o Br!

>11 passa.r..ia a negociar um acordo·rea1ista. cujas caracter·r~

ticas anotei. Primeira característica: não transferir recur-

sos do Brasil para o exterior, ou transferir numa escala míni

ma e esporadicamente. Segunda: modificar a taxa de juros, pa

ra que ela passe a ser uma taxa de juros fixa, acima da inf1,!

, ç~o. Por qu~? Porque o sistema financeiro internacional dei

xou de ser competitivo, em.1982. Ele passou a ser formado por

'um coletivo. Um coletivo, tEci to ou n~o, ê um coletivo.Então,

não se justifica mais o Brasil aceitar taxas de mercado. Te,!.

ceira: para compatibil iza'r essas duas condições e não termos

uma renegociação todo ano, os 'prazos de a.ortizaç~o e de C!

r~ncia de 'juros seriam flutuantes. -Hâ I;Jma siri e complexa. m!

temãtica, para fechar essa questão, que procurei evitar tra

zer a este Plenã~io, mas as duas primeiras premissas rlgidas

levam ~ uma terceira flutuante. O que nós temos hoje ê o co!!.

trãrio. Temos hoje um prazo definido de Amortização, que,quà!'.

do n~o cumprido, exige uma renegociação, UJllil taxa de juros

flutuante e uma taxa de amortização fixa. De maneira que esta

é que é minha proposta: •• N~o se tem que dizer que fi a cultu

ra do Fundo, A cultura do Fundo n.~o existe, o que existe

cultura do sistema. financeiro internacional. Isso e que im-

portante s'er caracterizado. O Brasil pode usar o Fundo como

um símbolo, mas. ôs homens responsáveis do Brasil têm que sa

ber que essa cultura representa o poder polTtico dos partidos

que dominam os grandes países ocidentais: Alemanha, Estados !!.
nidos, Japão,' França _ a França e um pouco menos - Inglaterra,

sem a menor' d~...~!da. Sem faiar na Suiça, que, evidentemente,

o prot'õtipo do maior conserndor;sm'o político possível.

O SR. RELATOR (Deputado ~ebastião Nery) - Dr.

Olavo Setúbal, está vhto, pela sua exposição e, sobretudo !

gora, pela explicação que V. Sa. deu, que nôs estamos num iE!,

passe. Porque estã aqui, n<1 sua exposição, que as negociações

est~o na depend~nci.a da aprovação política, pelo Congresso Br!,

sileiro, de algo em torno do contido no Decreto-lei nQ 2.045,

quer dizer, os 80%, o arrocho sa1ar.ial. Os banqueiros intern!.

'cionais e o Fundo exigem o arrocho salarial. O Ministro Del

fim Netto, várias vezes, nesta Casa, disse que n~o tinha nada

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setubal) - Em

primeiro lugar, gostaria de afirmar que na chamada 3ª, carta

de intençõ'es que o Governo brasilei'ro enviou ao Fundo recent,!

vez, como' fi do seu costume, mentia descaradi'lmente para o País

quando afi'rmou, inclusive nesta Cas'a, que o Fundo nada tinha

a ver com o 2.045 e -que este Decreto era um prob1ema sobe.ra

no do Congresso brasileiro. Já hoje'e1e afirma aos jornais, o

que tem dito vârias vezes, que sem o arro,cho na base dos 80%

não teremos~ de forma alguma, o acordo com o Fundo Monetário

Internacional. Então, pergunto a V. Sa., Dr. Olavo Setfibal:

qual o caminho que V. Sa. vislumbra 'Para sairmos do impasse?

Este co~gresso não ap~ova o 2,045. Ent~o, n~o se concretiza

rã aquela premissa colocada por v.. Sa. para a primeira etapa,

de que se faça o acordo .atualmente 7m d~bate com o respald0PE.

lítico do 'congres~o brasileiro, que entendo ser essencial pa

ra a sua aceittlçto internacional. Ora. se o Fundo e as autor..!.

dades monetárias brasileiras dizem que é fundamental o 2.045,

a manutenção dos 80% na taxa de inflação para a política sal~

rial, como ·encontrar respaldo político para as novas negocia

ções 'com o Fun~,o Monetãrio· Internacional? V. Sa. não aceita a

moratória unilatera·l porque acha que ela pode levar a' uma rUE

~tura. P~r:..~. ganhar tempo, faço duas' perguntas numa sã questão:

como sair do impasse diante da de~isão jã tomada pelo Congre!

50, den~o aceitar o 2.045 nem "outró decreto que importe 80%

do arrocho salarial? Não seria a m·oratória unilateral um c,!

minha? Se rã que, necessarii!mente, ela levaria a uma ruptura

com o sistema financeiro internacional, ou tu~o isso não S!

ria apenas um choque de poder, uma pressão que eles} que eles

'estão fazendo para que o Brasil ceda ã ideologia, ã cultura

dos países ricos?

e,
.s

eletrocentos ilnos depois - ou. ate muito menos do que isso

liderança do Fundo Monetãrio Internacional para compor

duas naturezas de emprestimos que são necessãrios, isto

empréstimo de um país com o Fundo, para obter recursos adici~

nais e a renegociação 'ç novos emprestimos com o sistema. parti

cular. Como destaquei, e v. Exa. anotou em seus comentãrios,. .

técnica, o Sr. Struckmeyer, é economista alemão. De maneira

que, na verdade, o Fundo nada 'mais-e do que repr~sentante da

cultura' econômica e financeira dominante dos países ricos ~,

portanto, a mesma cultura que rege os bancos particulares,que

representam 87% da dTvida brasileira. Então, estamos negocia!!

do· com uma cultura que se unifica d~ntro de urna equipe têcni

'ca! que é a do Fundo Monetário .Internacional. O .grande probl~

ma é,o choque dessa cultura conosco e isso e um choque de p~

der. Não adianta nada, na Idade Media, ou quando se discutia

contra a Igreja Católica, levantar teses, como Galileu o fez.

Ele não er'il aceito. A cultura da ep'oca não o aceitava. Qua-

87% s~o pa·rticulares. Portanto, o qiJe o Fundo faz. ê liderar

o process.o, por uma razão muito simples. A liderança do Fundo

aceita porque a cul tura do Fundo representa a cul tura dos

paises ricos, a econ~mica. Há uma conjugação cultural. Os ec~

nomistas dos governos dos paTses desenvolvidos - a Alemanha,a

Franç'a, os E,stpdos Unidos - formam a equipe do Fundo. O Sr.

De Larosiere ê~'üm expert de finances. homem de· carreira, fu.!!.

',cionârio de carreira do 30verno francês, O chefe da equipe

so que quero enfatizar no meu depoimento,- temos que aceitar

a realidade e analisar as alternativas. Procurei analisar as

alternativa.s. Primeira alternativa: a negociação politica.r~ão

vejo probabilidade, considerando~se o Pais e a cultura, como

esclareci. Segunda: uma iíegociaçãa de ruptura. A economia br!,

sileira e grande demais,. sofisticada demais, complexa demais ..

ê quem tinha razã,o e n~o os que o c~ndenaram ã fogueira. P2.

rem, no ,momento. atual, dentro de uma visão realista - e e i~

nacionais, para obrfgã-lo a pagar uma dTvida como os banquei

ros internacionais querem, se a divida foi contraída 'SBJ\nenh~

ma instituição, sem nenhum governo, sem nenhuma regulament!

ção nas agência.s margin.ais como Bahamas, a City de londres

etc.? Como pode agora o Brasil jogar toda a sua economia nas

mãos do Fundo Monetãrio Internacíonªl, que aparece como única

instituição para quê? Para defender aquele dinheiro vadiamen

te emprestado ao Brasil. Ent:ão, esta e a minha primeira per

gunta: acha V. Sa. justo que o Brasil negocie, submeta toda

a sua economia a um'a ag~ncia internacional que não teve nenh!!.

ma capacidade de contrQle ou de .participação quando o Brasil

tomou 'esse dinheiro e nas taxas pelas quais o tomou, e agora

está qu~rendo ditar as regras e impor ao Brasil condições p~

ra a renegociaç'~o da dívida?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana}

Com a palavra o Sr. Depoente, ProL Olavo Setúbal.

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal) - Em

primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer um ponto. Não pr~

pus que o Brasil a~ei,tasse as condições do Fundo Monetãrio I,!!

ternacionál. Propus que o B·rasil. ac"eitasse o acordo que fot

negociado ate agd"ra a curto prazo, porque ao longo de f!1inha

exp.osição mostrei que o Brasil está com reservas negativas de

'4 trilhões de·cruzeiros, no momento, e ainda estã com atras!

dos de 3 bilh5es de cruzeiros. De maneira que, no momento, a

situa'ção fina.nceira do· Pais é insuportãvel. Isso e que fez.....,.
c01ll que eu me manifestasse_pela aceitação a curto praIo do

:atual ac?rdo, com as modificações negociadas em torno do DE.

creto-lei nQ 2.045, se for possível) negociar, sob a lideran

ça do Presidente da República, que e o finico que, neste mome!!.

to aflitivo, pode, em pouco tempo, ser o ãrbitro des;>a ques

tão. Não vejo outro mecanismo para isso. Outro ponto que V.

Exa. levantou fi sobre se deveriamos submeter-nos ao Fundo M~

netãrio Internacional. Não ê esse o problema que procurei e.!!.

fatizar. Procurei enfatizar que o mercado do eurodólar, com

esse imenso valor que jã atingiu, de 2 trilhões de dólares,e!

ti dividido por milhares de empresas, por mais de 1.500 ban

cos que operam nesse mercado e' que esses bancos, de 1ivre

espontânea, vontade,' escol hem para 1i derar ••• El es n~o são ~

brigados a aceitar, eles não assumJram o compromiss'o de ac.el

tar. Hã até no mercado financeiro enorme duvida com relação

ao fato de que os' bancos menores, os b'ancos que aos poucos 2

mortizam sua divida no Terceiro Hundo, continuem a aceitar a

no

de

quando

esses trilhões de dólares foram manipulados, jogados

temos que !1ceitar que só o Presidente da República pode

~itrar a solução do impasse político que surgiu em torno do

.Decreto",:Lei 2045 entre a Sociedade r.epresentada pelas-' suas

Ltderanças Politicas e as Autoridades Monetârias. Entendo que

o limite: da açãô do Presidente está no que pode ser imposto,

no momento, ao Sistema Financeiro Internacioal, sem ruptura.

O encaminhamento do problema exter~o brasileiro serÍil feito,

então, em'duas etapas: primeira etapa; fazer o acordo, atual

mente 'em debate, com o::r~spaldo político do Congresso brasi

leiro, que entendo ser essencial p'ara sua aceitação interna

cional. Se"Qunda etapa: iniciar uma negociação abrangente de

nossa divida, par.-a' retirar da vida nacional a seqOência de s~

bressaltos que temos vivido e permitir um planejamento a lon

go prazo que assegure o crescimento de nossa econom.ia. Nessa·

negociação o Brasll partiria dos seguintes princípios: A

Brasil ainda e muito pobre para aceitar reexportar recursos

reais; B- o ~~;'s:i l,_vê com muita apreens~o o cré-scimento da dI

~vida em conseqOência de juros e despesas conforme as regràs

do Sistema Financeiro Internacional e pro:curaria desenvolver

junto aos governos dos países credores, ~s irrstituicões inte!,

nacionais e aos bancos comerciàis um plano çom as seguintes

características: 1- seria negociado um déficit mãximo em tra.!!.

sac?,es correntesJ compatível com a atividade econômica inter

na; 2- seria negociada uma taxa de juros com uma base fixa

acima da inflação externa. Isto se justifica porque a partir

de 1982 o Sistema Financeiro Interna.cional deixou de ser com

petitivo para operar como um coletivo, não se justificando,po!,

~anto, a menutencão de taXlls baseadas no mercado; 3- os pra

zos de car,~ncia e amortizac~o passariam a ser flutuantes para

se poder compatibilizar os itens anteriores que seriam prior!

tãrios. Sr. Presidente Srs. Deputados, o depoimento que acabo

de prestar a Voss'as Excel~ncias representa o melhor da minha

experi~~·cia com'o. empresãrio e banqueiro, integrado na visão

política de um homem que atua na vida publica do País. Procu

rei evitar qualquer preconceito partidário ou ideológico pa

ra fazer a exposição a mais realista possível. Muito obriga~

dois trilhões e setenta bilhões d~ dólares para emprestimo no

mertado internacional, provenientes, primeiro, dos grandes sal

dos financeiros detidos pelos Bancos Centrais dos grandes paI

ses do mundo; segundo, dos grandes 5a1dos de caixa das compa-

nhias mUltinaci,onais, as transnacionais, e, finalmente, os

excedentes do balanço de pagamento dos países produtores de

petróleo. Ent~o, dessas tr~s fontes, os banqueiros internaci~

nais acumularam dois trilhões de: dõlares que passaram a e!!!

prestar no mercado livre internacional, em agências sediadas

em territõrios financeiros livres de re!Julaç~o governamental.

Quer dizer.. toda a 'base. financeira da dívida externa brasile.!.

ra, o bãsico da dívida externa bra,sileira, tirando uma pequ~

na parte dos empréstimos governamentais, que, se nãõ me enga

no, representam a'penas 91:, ê um dinheiro, conforme V. Sa. !

centuou muito h'em, não regulado por n'enhum acordo, por nenhum

tratado, por nenhuma instituiç~o, por nenhum governo que te

nha por si só competência para negociar ou impor ao sistema

financeiro internacional uma solução para os países incapaci

tados. Diante aesta r~?15dade, ,V. Sa. diz que o único caminho

do Brasil é aceitar a liderança e as condições do Fundo Mone

tário Inte'rnacional para renegociar" sua divida externa. Dr.

Olavo Set.ubal, i9-s0 me parece uma contradição, porq~e,

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Dr.

Olavo Setübal', ao anal isar a natureza das instituições credo

ras, ·ã base ~o~ recursos da dívida externa brasileira, V.Sa.

trouxe um· dado""surp!eendente, que não havia chegado ainda

~esta CPI. r que 05 banqueiros internacionais dispunham

• c· uma instit~:i~ao ,q)1e não teve nenh.uma participação
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um pe.ríodo extremamente grave, de dificuldades, porque e evi

dente que o sistema financeiro entende que, nas dificuldades.

mente. que e a ultima em vigor e na qual está baseada a neg~

ciação ~om aquele organismo financeiro,',está expresso que

Governo brasile,iro fará a reduç~o dos s~lãrios ao nTvel de

80% da inflação passada. Não sei o que o Ministro Oelfim Netto

o SR. RElATOR (Depu~ado Sebast.i~o Nery) ~ Dr.

'O!~vo Sétübal. estã nos jornais _ e nós que estamos, nesta c!

Si!. o sabemos bem - que a maioria êsmagadori'l das forças polTt.i

cas do Congresso aceita negociar o acordo. A tal proposta do

disse aqui. mas, na carta assinada ·pelo nos.so Governo. publi

cada nos jornais e enviada ao Congresso. consta esta minha

afirmativa. Portanto, isso e absolutamente comprovado. Em s!:.

gundo lugar,.o que ,achá éiue estã e'm questão no momento e uma

negociação. política conduzida pelo ,Presidente da Rep.übl ica.S.

Exa. apelou para qs partidos de Oposição para Que houvesse um

acordo ~m torno 'do 2.045. Eu limitei este ponto ao seguinte

fato: nã~ 'adianta fazer um acordo que n~o ponha em questão as

duas partes, 9ue s~o, de um lado, o Governo brasileiro. Que

deseja fazer um a~ordo com o sistema internacional. e, de 0E.

tro, 'a soci~a~:a9 brasíleira representada pelo çongresso, P!

las lideranças pol'fticas. Portanto; a que disse e que' só

'president.E:. da Republ ica tem as inf~rmações de Que não dispo~

nho para saber ate onde pode impor ao Fundo uma decisão. T.!!.

dos nós, que temos experHincia de negociação polltica, el:;onô

mica ou de qualquer natureza, sabe~os que sempre há um ponto

eM que uma autoridade, respaldada no encargo da dimensão da

,de Presidente da Rep,übl.ica do Brasil. poderã impor um determi

nado passo. Este. creio, só ele pode medir. Como enfatizei ,p.!

,ra nós esse acordo ê uma concessão ~ota1 ã cultura do sistema.

capitalista. Para eles, ê uma t ...ansig~ncía inacreditãvel acei

tal" negociar com Ulll país que tem 60~ de infl~ção. Para os pai.

ses cujos governos foram eleitQs na base de inflaç~o zero COI:'O

base da sU,a plataforma poHtica, aq.uilo ê um anãtema inexorã

velo Não podemos es~era~ da Sr~ Tatcher ou mesmo do Presiden

te Reagan que aceitem isso', que, pat',a e]es, e um anãtema. Por

isso .'é que o Cong'resso americano não quer aprovar o aumento

tias quoías do rundo. De maneira que o problema polltico tam

bem existe nos Estados Unidos, na sociedade americana, que

não quer dar 8,5 bilhões de dõlare:; ao Fundô. o que correspo,!!.

de a 1% de um orçamento americano. porque acha que- o Fundo e

muito ligado aos comu~~sE,as. ~ bo~ V2r o enfoque de duas pl~

taformas. Trinta Deputados escreveram uma carta ao Presidente

do Congresso Americano. ·Houve um impasse porque o Presidente

do Congresso exig.e que o Presidente Reagan escreva uma carta

desautorizando 'úses Deputados. Nõs achamos que o Fundo C!

pita1ista, e uma parte substancial "'do Congresso americano !

cha que ele e' p.rõ,:,comunista. E Ul\ problema político extrema

meti te' compl.ex~. Este ê o primeiro ponto que queria enfatizar

em, relaç~o lt~;e'gOCiação p~1Ítica. Creio que sõ· o Pres~dente da

.Republica pode fazer isso. Se, na ~ua aç~a ~oberana, o Co.!!,

, gresso gerar uma situação que lev~rã~ pelo que posso avaliar,

pelo que sinto do lI1undo. a Ull impasse, meSIllO que no futuro V!

nhamos a renegociar _ o que acho que' sera inexoravel, pois,

I .eu ver. iremos negociar dentro de algum tempo em condições

piores. por isso citei ° caso d~. Komeini - na hora em que is

to acontecer. o· sistema financeiro, pela prõpria lõgica que

o rege .. pela lõgica do sistema capital ista, vai segurar tudo,

para Que a dificuldade se agrave e o Governo seja obrigado a

negociar numa situação mais dificil. Por isso e que defendo

COM toda a veemência' o acordo em torno do 2.045, da forma co

mo o Presidente da Republ ica o propõs a debate para os parti~

dos pollti~os, para que isso nos le've até o fim de 1984, pois

t~IftOS no momento reservas negativas no valor de 4,7 bilhõesde

dõlares e mais atrasos no valor de: 2,8 bilhões de dõlares. O

,Brasil ,está .numa. posiç~o altamente vulnerave-l para qualquer

tipo de ~egociação. Ent~o, iremos negociar daqui a algum tem

po devido ã complexidade do nosso sistema ecdnõmico ã comple

xidade da, exportaç~o b,:asileira. 'Exp~;ta-;:-~fa não e exportar

café; ê, competir :om ~u1tinacionais. Exportar suco de laran

ja, exportar motor de ·ãut'omõvel· pa'ra Detroit e um problema

o SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRERBACH - Sr. Pr!

sidente, Srs. Deputados, DI". OlavD,setúbal, quero, desde lE.

go, ressaltar perante meus companheiros de comiss~o a admir!

ção que tenho ~or V. Silo pela seriedade. pela probidade) adm.!.

ração que remonta ao tempo em que 'nos situâvamos em campos ~

postos. V. Exa. como Prefeito de são Paulo e eu como LideI"

da Oposição na C~mara Municipal .• Não obstante o fato de nos

situarmos em campos,opostos, com políticas diferentes, com

distintas concepcões, pautamos nossas r~laç~es políticas

pessoais ppr um rec;proco e cordial respeito. Recebo a visi

ta de V. Sa. a esta CPI com muita honra para mim e para

Casa.

·0' SR. DEPDERTE (Olavo EgTdio Setúbal) - ( um

efeito, nexo et;iolõ-gico entre a dlvida e o que determinou

divida. Levando em consideraç~o essa afirmaç~o de que desen

volvimento é um processo político e' não apenas eCDn~mico,gos

taria de saber se V. Sa. acredita qu'e a dívida externa brasi

leira tenha sua origem naquela fase do "milagre", na conduç~o

irresponsável da politica econ~mica b.rasi1eira~ muito bem !

xemplificada por uma frase do Presidente Médici, pronunciada.
@m 1970, no auge do período do "milagre brasileiro". Ele di-

são. V. Sol.. faz - e aqui esta escrito - um diagnóstico da dI

vida externa. da situaç~a econ?mica do Brasil. e aponta certa

teurapeutica. ma.: deixa de fazer aquilo que se chamaria, numa

linguagem médica. a anamnese. ou seja, uma relação de causa e

praz;er rever 'aqui o companheiro dessas lutas politicas, que

acho que só engrandeceram nossa cidade.

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERRERBACH - Huito ~

brigado. DI"'. Olavo Setúbal, tenho em mãos o texto de uma co.!!,

ferencia pronunciada p'~r."V. Sel. perante o Conselho Empresa

rial Brasil-Estados, Unidos, cujo texto V. Sa. teve a gentil,!!

la de me e'nviar. Esse tex.to e prece'dido por uma epígrafe de

Harvey ár:ook.s que- 'diz o seguinte: "Desenvolvimento é um pro

cessO politico e· não apenas econ?,mico e precisa ser assim r!:,

'conhecido por todos os autores". "Isso significa que hã uma

distinç~o entre os conceitos, de crescimento e de desenvolvi

mento. Enquanto a noção de crescimento resume fatores mera

mente qUanti~:i:'ivo,s_. o real desenvolvimento prêssup~e eleme.!!,

"tos qUali~ativ·os. Na anãlise feita hoje perante 'esta Co.nÍis~

o. 'SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - DI".

Olavo Setúbal. eu teria ainda outras perguntas, mas quero dei

xá-las para outros companheiros da Comissão. Quero.apenas le!!!,

brar duas conas, ,muito rapidamente. Na França, a base sal!

rial 'da pirâmi.de é várias vezes mais alta que no Brasil. S!:

gundo, na Fr~-:n~ã hã um ~ov'imento sindical que negocia com os

,.patr?es de igual para igual e na bas~ da força. Há uma lei

de greve e na hora em que se fa.z greve não se põe o Exercito,

a Marinha, a Aeronãutica e a Polícia na rua.· Põem-se as autE.

ridades do governo para discutir a greve. A situação da polí

tica financeira. do arrocho salarial na França é inteiramente

diferente. Basta ver o nível de inflaç~o. Nós temos uma infl.!

ção confessada de 160, laOt, e o Goyerno faz todos os calcu~

los na base de 120. 130%. Não temos uma verdade financeira no

Pars. O arrocho salarial da França e uma coisa. o arrocho s!,

larial do Br~si1 ê um desastre, e Um assassinato, e o geno~i.

dia da classe operária brasileira, que ê diferente na França.

Com re1aç~'o ao México, ouvimos o Prof. Munhoz dizer nesta C~

·missão que o acordo com o Fundo Monetário II{,ternacional estã

arrebentado - e ele deu todos os núlÍleros - com o parque indu~

tria1 do Mêxico, com sua economia, com tudo. Quer dizer,

Mex.ico hoje· éstâ inteiramente entregue aos interesses dos ba,!!.

cos internacionais. Na verdade, a conclus~o· final a que ch!,

gOl da brilhante exposição ~ue V. Sjl. fez aqui, é que o Br,!

sil estar~ obrigado a 9bedecer ã ,cultura banqueira internaci~

nal, quer dizer, ~ão 'pagou a promi,ssõria, entrega a casa.Mas

este Congresso, Professor, não vai entregar a casa. O proble

ma da pro~issÓria.ê problema da poll'tica econ~mico-financeira

do Gove~no e o Gô"verno tem que negociar COm os banqueiros i.!!,

ternacionais sem entregar a casa, quer dizer, sem entregar o

pOVD brasileiro.

O"SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Em fa'ce da i;ori'clus~o da inquiriç~o do Relator, ~omo estã in!

crito imediatamente, o nosso colega Flãvio Bierrembach, conce

:do a palavra a S. Exa., que tem uma assinatura pr~pria de ba,!!.

'queira.

ria corage,m de .enfrentar um sistema poderoso com o risco de

.tt"azer para o País um custo sodal muito mJis elevado do Que

aquele que me ,e apresentado no momento e ao qual chegamos P,!:.

los nossos erros" porque nós é qlJe tomamos os emprestimos ,nõs

ê que criamos u'm desajuste em, nossa economia. Não adianta di

zer que a Oposiç~o criticava ou não, que alguem estava a fa

vor ou contra. Hoje esta é a realidade e com esta realidade

nõs nos apresentamos lã fora, qualquer que seja o ministro, o

Presidente ou o parti~~,._no Pals, porque não podemos úeixarde

assumir nossa resp?nsabilida~e cor:n~, Nação. Caso contrãrio, s!,

remos a i nda um Pa í s que nem Nação é":

vôlver e dar um tiro há uma diferença. Tenho a convicção de

que estamos sob a mira de uma repress~o importante. Serã dad~

o primeiro tiro? Ninguém quer. Evidentemente, estou fa Tando

em tit''ls econômicos. Isso ê uma coisa que sõ o fato poderã co!!!,

por. Lembro sõ ,uma coisa, ou seja, quando a Argentina invadiu

a Fa!~dands, a reaç~o do Governo da Sra. Tatcher foi a conhe

cida. A Argentina teve que ·recuar. O Presidente Gualtieri es

creveu em suas memórias: "Eu fiz isso porque pensava Que eles

n~o reagiriam. II Ent~o. não quero ·pensar que o sistema motletâ

'rio não vai rea.gir. Pode ser que ele não reaja. mas eu n~o t!:.,:

Grupo dos Onze do PDS tem uma sêri.e de itens que as forças P,Ç,

líticas aceitam. Mas hã um ponto nevralgico, há um ponto do

-impasse, pois ~ Governo e a maioria do Grupo dos Onze, embora

tenha deixado bem claro, ac~a que se devem manter os 80% ou em

,torno dos 80% ou a livre negociação, o que é pior. Porque

Presidente da Repüblica vai ã posse do Presidente da FIESP e

não vai ã posse do Joaquinzão, ent~o, e o me~mo que querer q~e

um anão brigue com um gigante; Não hã condições de 1 iberdade

e igualdad,e no Pal's para uma livre negociação. Ent~o, a maio

ria das fDrcas po1 r~icas dD Congresso quer o acordo, mas "a

maioria também jã se pronunciou n~ sentido de que não aceita

os 80%. condição 'inevitãvel. Assim. pergun!aria a V,. Sa.: Pr~

fessor Olavo 'Set~bál, se V. Sa. fosse chamado hoje pelo Pres..!.

dente da Repüb1 ica para ser Ministro do Planejamento ou se

fosse membro desta Casa, V. Sa. votaria 'a favor ou contra

2.045, nos termos em que estã colocado. ou seria favorãvel

um novo decreto que m~!lt.1.vesse o ,a,rrocho ?alarial de 80%7

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setübal) - Gost!

ria de emb'asar minha res·posta em do'is caSOS, que, acho, ser~o

de utilidade para.'esta Casa. Primeiro. a situação na França,

gov~rnada por um· partido socialista, mas integrada no sistema

econõmico internacional e membro fervoroso de grande numero

de políticas; inclusive militares. O Governo Miterrand tem um

plano·, hã do.is~ anos, de reajustes salariais abaixo da infla

C~Q, cerca d~~'2b% .aJlaixo da inflação. Quando a' inf1aç~o êsta

,va no nivel de 11%. ele prop~s 8% •. Agora que a inflação estã

em 8%, ele prop~e uma redução para 7%. De maneira' que a polI

tica de um país socialista e de reajustes abaixo do índice da

inflação. O segundo caso, que eu gQstaria de enfatizar aqui,

com relação a um problema que e mais semelhante ao nosso do

que o de um país rico como a França, onde talvez 2% ou 3% s,!:.

jam mais bem a6sorvidos" que no Brasil, e o caso do Mexico. E,!

te país jã se comp~s inteiramente com o Sistema Financeiro I.!!,

tet'nacional, o que afasta completamente qualquer idéia de um

clube dos devedores. O México jã estã n~o só pagando seus j.!:!.

ros em dia, como está tam~ém recusa~do certos financiamentos,

porque estã cônseguindo um enorme excedente de caixa. Aplicou

uma política salarial, pelo governo do Partido Revolucionãrio

'Institu~ional, altamente r~dutora d~ sal:ãr:ios, criando probl!.

II1~S sociais dramáticos. De modo que não estou aqui defend~ndo

a posiç~o d~ ,po,nto de vista human'lstico. Não estou discutindo

se ê justo, se e moral ou não. Estou discutindo a realidadeda

negociaç~o de poder que se faz nos centros de poder do mundo.

Não vamos lã levar discussões não realistas. Nossas autorida

des. quando v~o lã fo~a - nossos empresãrios - são obrigados

a negociar dentro da ~~a'iidade 'na' qual ficam inseridof e.

nessa real.idade, não discutem problémas que não sejam asseme~"

,lhados áos de oU,;ros países. Portanto, o exemplo do México s!:,

ra mostrado aos brasileiros todos os dias. Evidentemente, pr.!!,

fessores ilustres como os Que escreveram recentem!!nte arti

gos nos jot'na,is dizendo: "coitado do Mexico ll
• t verdade,

isso 'e uma alternativa·. Cabera ao Congresso Nacional essa de-

cis~o. Quai~"·~;' conseqüências, eI! não tenho elementos pes~
soais de afirmação'.~ Todos nós sabemos que entre puxar um r!

em

por

que,muito dife.,rente de' exportar cacau. pe maneira que acho

mesmo que a ruptur.a não seja definitiva. nõs passaremos

ele nego~ia,râ"como quiser. r este o· problema que levanto

,defes'a da linha q;e ~n'tend~ ser conveniente para o Brasil.
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3141, e esse valor seRlpre foi distribuldo pelo Banco Central

com grande clareza, abertura e publicado em detalhe~, o que

ell nenhulllpals do Mundo se faz. Essa Lei 3141 obriga a fazer

rêstava ..da humildade oficiai em 1970. O Brasil buscou durante

lquela fase'do "milagre".durante os anos dos dólares fartos e

fáceis. apenas um ct'escimf?nto econ?,mico e não desenvolvimento.

Eu -gostaria de saber de V. Sa. quais foram as de,!.

se endividamento externo.

O·SR. :PRESIDENTE .(~eputado Fernando Santana)-

Com a palavra Sr! Depoente. Dr •. Ol~vo Setiíbal.

causas do endivi.d"amento externo. a meu ver. estão bãseadas na'

visão do inv,estimento global do Pais. Tive oportunidade de di.

zero no depoimento que prestei ao Grupo dos Onze. 'áo POSo que

o Brasil teve uma 'poupança interna. nos dez anos que vão de

1963 'a 1973., da ordem media de 192:. se não me falha a memõria.
, . .

e isso incluiu ainda um adicional de investimento externo da

~ordem de 2::L. Portanto. o Brasil buscou acelerar seu investi-. '-" ' ..

O SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setúbal) ._ Em-

primeiro lugar •.e""u gostaria de enfati~ar que eu disse que era

a primeira v.ez em que se apresentava. de maneira responsável.a

dlvida das ag~ncias brasileiras no exterior. quer diZer.

UMa das parcelas. 'As o.utras foram retiradas da documentação ~

ficia"l. Eu g~~~~ria de mosirar alguns aspectos. do problema.Em

primeiro lugar, todo o Brasil estava habituado a comentar a

fdlvida~ ~~~hafl:ada dl'lida· registrad~. registro crifdo pela lei

EuO SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setúbal) -

gostaria de exp-licar um fato a V. Sa. Os palses desenvolvi

dos. que t~m um ajustamento cultura? totai co. o Fundo. prefo!

rC1oi!, primeiro, ir ao Fundo a ir ao lIl~rcado particular. Isso

aconteceu com a Inglaterra e ate com os Estados Unidos. Os

governos des!ies palses preferem levantar. em prÍllleiro luga~.

o dinheiro do Fundo, porque n~o hã, conflito cultural, enquan

to i carac'terística dos paises subdesenvo~vidos ou em desen-

'volvimento irem primeiro aos banqueiros particulares, que n~o

fazem no começo p~rguntas, sõ discut.em taxas de juros. ou

f~ziam ~.a epoca. das "vacas gordas~, do mercado do eurodolar.

Depois e qU~ ·v~o ao Fundo. que fa~ perguntas sobre seus inve!

ti.entos. Então. há uma curiosa situação. Os ricos vão antes

ao Fundo e o's pobres vão depois. E ,sso decorre do quê? De

UMa funç~o cultural. De Rlodo que, esse conflito cultural - sõ

para ~ncerrar - c~ntra'lii:a-se em do,is ou tres pontos. Nõs vi
vemos num regime inflacionário. O'regime inflacionário. obvi,!

mente. não· e um re.gime onde um sistema da livre iniciativa CO!!

cebido pelo mundô«. ocidental floresce de maneira considerada co!!,

veniente. As, eXlleriencias inflacionárias da Alemanha. MeSMO

as experi~nci~s inflacionárias Illenos violentas da decada de

vinte} levaram todós esses palses ã ruptura. De modo que hi

um co'nflito' dê~.~ultura. Nõs achamos normal viver em inflação.

lchamos normal indexar. achamos no:tIIal uma porç~o de coisas.o

'que nos l..e,ya a esse problema. Ent~o. dizelllos que ~stalllos a6di

cando da nossa soberania, mas eu d,iria a Y. Exa. que queM i!!.

tegra o Mercado Comum Euroupeu ,abdicou ,muito mais da sua sob!

rania do que nõs •

O SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setubali~- Heg~

ciou dentro daquela situaçio politica. Ent~o, 'o probleJRa, na

sU.a opini~o, n~o ê negociar a soberania. a va~tagem, mas. em

todo o caso. vamos aceitar o problem~ da soberania. No mundo

moderno n~o nos podemos at~r ~ u~a vis!O histõrica de sobera

nia. O Mer'cado Comum Euroupeu. as alianças que exi~tem, os

blocos de poder, a discussão de ml'Sseis aMericanos em terrH-ª.

rio eurõupeu, tud.o isso está" levando àquelas discussões ant!

Tiores ~ primeira Guerra Mundial, como li; discussio sobre

direito divino dos reis. Acho que tudo isso. o direito divino

dos paises, estã sendo transformado pela inforlllitica. peh c~

Illunicação. pelos ,"lsseis. dando outra dimensio ao mundo. E ê

dentro desse mundo que.nõs temos que negociar nossa realida

de. Tenho defendido - ·állãs. tenho d~fendido, não, pela pr.!.

lIeira vez. na vida,êstou defendendo.. aqui. em público. essa p~

sição prat;mitica .- que estamos em reserva. totallllente exan

glles. e precisamo's ter o mínimo de tempo para uma negociação

viãvel. Sõ o Presidente da Republica pode ver qual a situação

llIêlhor a cur~o prazo. e. depois. negociar bem. a longo pra

zo. Agora, ir. parã uma negoC'iaç~o a longo prazo. na situação

e~ que estainos~,. para mim e o desastre.

. O SR. DEPUTADO FL~v"JO BIERRENBACH _ V. Sa. v~

~ja ~ue. ~~se conflito cultural. o exemplo citado do Gali1eu

é MuitO expressivo. Significa que o Brasil tem que adfllitir qUI!

o mundo i quadrado.

SR. DEPUTADO FLXVIO BIERRENBACH - Ma. levou

O SR. DEPOENTE '(Olayo Eg"dio Setúbal) - Veja.,

Os realistas da· epoca o fi~erus. O, próprio Galileu assim

fez, para sobreviver.

vantagens.

ria ao Fundo Monetário Internacional. Disse tambêm que ir ao

Fundo Monetârio Intern~cional significava entregar .os pontos.

Na medida em que? Brasil. indo ao FHI, abdica da possibil id!

de de' uma condução autônoma da sua econolllia. e na medida em

que abre m~~··).~' su.a_ so~er:'ania. quando delega a' um foro estra!!,

.geiro a·competência para dirimir litlgios. conflito de inte

resses, eu perguntaria a V. Sa. se essa ida ao Fundo Monetá

rio Internacional, em termos pollticos, significa ulla capitu

laçÃo.

O SR. DEPUTADO FLXVlO BIERRENBACH - Or,. Olavo

Setübal, mais 2 perguntas apenas: e~tre as alternativas pr~

postas por V. Sa.~ a renegociaç~o da: divida de.governo a g~

verno se apresenta c,omo um esquêma fora da r-ealidade interna_

cional. A mot:ater-ia unilateral significa'ria UllIil ruptura do

t sistema pe~a paralisaç[o do sistema econ~mico e do parque f,!!.

dustrial. Mas a renegoch'ção em 2 etapas. que, no dizer de V.

Sa.,· se levela viável. Jlediante UIl1 a;cordo COm o Fundo Monetã-'

rio Internacional; tem custos sociais. custos sociais gravT~'-

usualsão entre dTvida registra;:;'a e divida não registrada

, ,
participaç?"és na dlvida brasileira a longo prazo. não coloca-

da no sistema financeiro. Então. o que e que acontecia? ' Os

bancos brasileiros lã fora - e Çl que eu explico no meu relat§.

rio - não'têm depõsito~ do publico. o que, aliãs. e muito na

tural: porque grande riúmero de ba.n~os em Nova Iorque n~o tr!,

balha CDm D pjjblic~. Há um banco que vendeu todas as suas .!

gencias e ·trabalha exclusivamente no atacado. ~ o money market.

'Compra-se e vende-:se em Nova Iorque. diariamente~ cerca de'

cinqüenta vezes mais do que se negocia comercialmente. O va

lor do negõcio comercial e financeiro em Nova Iorql1e e de 200

bilhões de dõlares por, dia. são numeras fantãsticos. Assim.

dent;o desse, ~ercado financeiro e que os bancos brasileiros lã
.':...... .

fora tomam seus fundos - e o chamado money market - e tomalll

:sob duas, formas: comprando dep5sit~s: comprando no sentido de

no Brasil., Ate! prõpria Comissão o fez, a meu ver. Segundo.

.a dlvida n~o registrada, por não estar num único ponto o seu

registro. a sua estatlstica, se dividia por ·inumerosergãos do

governo. Por exemplo, a dlvida da PETROBR:b:S, da filial da p.s

TROBRJl:S :'em Nova' ~orqtle eu descobri lendo o relatõrio da PETRQ

BR:b:S, naquela letrinha miúda das notas dos auditores. Lã há

uma n~tinha perdida em letrinha miúd~. no fim. dizendo:" Estã

de acordo; etc. 11 Quer dizer. o auditor. previsto por lei de

mercado de capitais. (q~~ obrigou a PETROBR~S a P?r isso lã.

perdido num certo' ponto. A divida ,d:os bancos brasileiro:> no

Brasil e n"O exterior, o que e difer~nte das agências dos ba!!

cos brasileiros ll-Q' exterior, já". era publicada em em certas e2.

tatlsticas do Banco central. embora com uma compilação um

pouco complexa e perdida. O Banco Central pub1icou.~ em setem

bro deste ano~ pela pr,imeira vez. a frase: "Dlvida registrada

e div'ida não r.egistrada n• Nessa dlvida não registrada. pela

primeira v~z~.~~· Ba.n;:o Central colocou a divida' da PETROBRlis,

~que jã era conhecida do público especializado~ porque o relà

tõrio da PETROBR;J;S jã tinha isso, nas suas letrinhits miúdas.O

Banco do Brasil ji' tinha algUMas indicações. O que eu ponho,

peTa primeira ve~, dou u..a estimativa - e essa e de uma equi

pe técnica do prõprio ITAU - e o volume de dlvidas de media e

longo prazo que, o Governo brasileiro tem junto aos ,bancos br.,!

sileiros no exterior. E eu vou explicar. Muitas vezes, quando

o emprestimo não era inteiramente coberto pelos bancos inte!.

nacionais. o Banco do Brasil cobria a diferença. Quando l!.,!!!.

préstimos de interesse do Banco do Estado não eram cobertos

lã fora. o BANESPA. pela sua a>g~ncia de Nova Iorque. cobria.

Os bancos brasi'leiros particulares. que têm uma escala multis. . -
,silfto menor e ml;lito pequena em relação ao Banco do Brasil e .ao

Banco do Estado, la fora, foram. muitas vezes. solicitadas por

G~vernadores. pelos Presidentes de Estatais a tomar pequenas

esse registro, e sempre foi cumprido pelo Governo brasileiro.

ao longo desses· últimos 25 anos. Acontece que a dlvida regis

trada - e a lei assim o exigia - so as dlvidas de medio e 1o!!

go pra~o ••• O próprio requerimento ~o PUOS que eu enfatizei só

fa~ menç~o a isso. Todo o perlodo fala de dlvida, quando dã

os dados sõ fala da dlvida registrada. portanto. essa: confu_

O. SR. ,DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Mdto E.
·brigado. Dr. Olavo Setúbal, prestando depoimento em outra Co_

l1iss~o Par.lamentar·de Inquérito, ~O:'ano de 1981, o Sr. C~r10s

Langoni disse. n.~quela ocasi~o. que o Brasil jallais recorre_

que ele e lJegociado dia-a-dia a taxa, é Uni depõsito interban_

cãrio. cujo praz,o e taxa s~o negociados, e vai desde uma noi ..

te, o overnight. ate 180 dias, e v~ndendo aceites no mercado

de dinheiro em Nova Iorque. E·sse total, que nes jã estimamos

aqui. de 11 bilhões de delares, e que. pela primeira vez,acho

que alguem tem; fora' da' ãrea especia1i~ada~ Coloquei isso c.2,

mo- reduç~o da dlvida a longo pra~o, esses B bilh?"es de dõh

res, porque, se tellos 11, e B s~o da dlvida, na verdade,

dlvida brasileira a longo prazo. não e a registrada, porque

há u~ refinanciamento eM entidades brasileiras no exterior de

8. a curto, praz.o. por um mecanismo de deformação. Isso ê que

.coloquei pela primeira v~z aqui. Então. eU ati n~o chamei de

dlvida ~otal do Brasil. chamei de dTvida das entidades brasi_

leiras. porque o Banco Central se apega em que divida do Br!.

sil r'egfstr~da -é a dlvida só das entidades cuja sede e no Br!

. sil. POr isso não colocavam a PETROBRJ(S lã fora, não coloca

vam as agências dos bancos brasilehos lã" fora. não co'locavam

outros tipos de divida.

A.

que

o SR.' DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal)

zia: "A·economia vai bem e o homem vai mal> Isso era o

mento. mantendo UM! alta taxa de poupança interna e ainda so!!.

plelllentada por qualquer coisa em m~dia. da ordem de 10~ do i!!

vestimento p.or financiamento externo. E~identemente. ampliar

e investimento no Pais. desde que fosse em condições conven,i

entes para o Pals, seria um bem, A meu ver. eSSa polltica en

frentou dois pontos ruins. Primeiro. levantou recursos elll co!!.

diç~es incompativeis com UMa projeç~o real ista do futuro

aconteceu o que nós estamos vendo hoje. A projeção realistado

futuro fez com que o Brasil ficasse inadilllplente, e. porta!!

to. em condiç~es dramãticas de refinanciamento de sua dlvida,

isso na captaç~o dos recursos. Do outro lado. na aplicação dos

recursos. 'i! óbvio que todos nós. hoje.1'vendo ~ volume global

'de recursos, acharemos. com facilidade, mais de lO~ do invés

t1ll1ento:glObaT do Pals como absurdo: Podemos, ate. fazer a li.

gaç~o d«:- de~ ,e .dez e dizer que todo investimento extern~ foi

absurdo embora. a Meu ver. isso seja um mero exercicio ar.itm!

tico; simplesmente com o efeito de impressionar. porque s.!

rf~, na tIIjnha vis~o. imposslvel separar os recursos para

sua apl icação. Is~o e~a feito apenas para efeito contratual.

porque o Brasil não usâ dÕlar para 'pagar empreiteira de cons

trução ci~iL O Brasil toma esse dÕ.1ar para quem vai ~mportar

.equipamento ou pagar d'lvida no exterior. De maneira que o que.

o Brasil, na ve~;ade. fez foi um gerenciamento interno do seu

investimento. que. hoje. ê altamente questionãvel. Então. hã

uma porcentag~m muito alta de investimentos que s~o fara.õni

cos, ·excessivos. ~ntec'ipados, que não são prioritãrios em r!. . ~ .
laç~o a outro'5.... Evidentemente. todos nõs estamos de acordo em

que sõ uma soluç~o'-Polltica poderi~ compatibilizar isso.

a nossa visão democrática da sociedade. Então. acho que isso

é evidente. mas n~o resolve. a meu ver. o problema. na situa

ç~o em que nos encontramos. Os erreis do passado apenas podem

nos ensinar para deCis?es futuras. Assim. o primeiro 'erro é

que tomamos lã ,fora ~ec~rsos Mal contratados. do ponto de vi,!.

ta de captaç~o. e aplicamos internamente em investimentos cuja

prioridade e economicidade s~o alta~ente questionadas hoje.

Sobre isso devemos planejar o nosso. futuro.

O SR. DEPUTADO nMlo BJERRENBACH _ Dr. Olavo

Setúbal. durante o dfLpoimento de V. Sa. houve uma frase pr~

nunciada fora do texto, quando V. Sa. diz o seguinte:nAcredi-

'·to que seja essa a primeira vez ,em qu~ o to.tal da dívida br!.

sileira:é apresen:ado de uma maneirá respons,ãvel". 'No curso

d~ todas~ as aUd.iências dessas investigaç~es parlamentares ~nõs

jã tive~os ãqui autoridades econõmicas e financeiras do Gove!

no, que, se, por outro lado. eximiram-se de apresentar esse

total. por outro lado. deram algumas pistas. como não poderia

deixar de' ser•. A que y. Sa. atribui isso? Por que o Governo

n~o apresenta, de uma 'R1aneira resp~nsivel. perante a Nação. o

total da dlvida?
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• O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setubal) - Eu

estã bastante c'oeren'te com a 1ioha da proposta do grupo dos

11 do PDS. Lã também eles propõem uma negociação em 2 etapas.

Eu detalhei mais a parte monetária do" que â 'proposta porque, realmente,

gostaria de di2:er o seguinte: o Fundo nasceu como líder nat~

ral nessa situaç~o. Eu enfatizei esse aspecto. Ele nasceu co

mo um líder natural do sistema financeiro internacional, que

o viu como unica alter:~a,~.iva. Não haveria entre eles ninguem

que tivesse a confiança de todos., próprio grupo de negoei!

ç~o se rep-orta ao Fundo, e o Brasil' tambem. De maneira que o

'Fundo, de certa .t:6rma - n~o diria que é um juíz, porque a de

cisão dele não tem força de impor - e um foro de debates onde

se da o confronto do Brasil com o colegiado que representa os

800 bancos ~ I"sto {Ião dá ao Fundo outropodet' que não o de a!.

toriciade moral, porque ele não tem nenhum poder al icerçado

acordo, 'tratl~'d:ó' ou,_qUal~uer ~utra coisa. E a pedido das par

.. tes, portanto,' de certa for~a, um jUlzO arbitral, que ele reQ.

de, mas, a~ mesmo tempo, Y.. Sa~ tambéM acha que esse papel

que ele desempenha COIlO unificador, C0l'10 ll'der, na negociação

do Brasil ~om os bancos privados, seria um papel positivo. Eu,

pergunto se V. 5a. n~o v~ nisso uma contradiç~o. Ou melhor,V.

5a. -concorda e~ que. o FMI assuma a liderança da negociaç~o e!!,

tre bancos particulares e os países em dificuldade, no caso,

o Brasil? Isso n~o seria abdicaç~o d,e soberania? V. Sa. mesmo

disse que o Fundo Monetã'rio Internadonal representa o pensa

mento econ?l'ftico e político dos pilises ricos. Por isso, a con

clus~o a que'chego é a de· que esse organismo~ internacional j!
mais haver,ia de, propor uma negociaç~o que procurasse preser

,var antes de tudo o interesse dos países do Terceiro Mundo ou

das naç~es periféricas. Esta fi a primeira questão que faço a

V, Sa.

mas de todos -os outros membros. Se as condiç~es fossem dife

rentes ou discriminatórias, o Bras~l" deveria ,reclamar, mas

ate hoje ninguem levantou essa tes,e de que o Fundo estã dis

criminando o Brasil. Pelo contrario, varios membros estão d.:!.

.zendo que ele discr.imina favoravelmente o Brasil, aceitando

condições que n~o aceitou para os outros. De maneira que

"condiç~o do Fundo é complexa. Quanto ã soberania, diria o s!,

guinte: a oposiç~o francesa, todos os dias - que é Conservad~

ra hoje - critica ~ Governo Mitterand, dize~do que ele se ~!

tã endividando de tal maneira que a França pe-rderí sua sobe

rania econ,?mica~ pela ruptura do se.u endiv1damento, dentro de

alguns anos, como aconteceu com os pafses do Terceiro Mundo.

Essa, citaç~o ê textual num discurso, recente da oposiç~o fran

cesa ao Governo Mitterrand. De maneira que o problema das no~

sas dif1'culdade's de conceito de soberania é que ficamos fra

cos na hora em que pedimos emprestado. Ai li que deverlamos ter

pensàdo sobre as conseqUências- do n~o' pagamento. Hoje temos que

enfrentar a realidade. Romper, n~o romper, negociar etc., !

cho que' são discussões' de. caráter filosófico que deveriam ter

sido feitas antes. ~ã~' p~dia, o' Br'asil não tinha, a Oposição

alertou, tl'udo isso' houv~. Ag~ra a N~Ç~O ~rasi1ei~a estã nessa

situaç~o. Todos $.omos parte da Naç~o. Ou tomamos uma atitude

res-ponsãvel ou não. O responsável pode ser ate noutra linha,

mas o Brasil precisa ser coerente: romper hoje para fazé-~'--'um

acordo ruim al!1anh~, não.

o ;,. O SR; DEPUTADO JOSé FOGACA - Mas V. Sa. -não

v~, que e"ssa ~~)erv,e-"ç~o ou' essa coordenaç~o - para US~í" uma

"palavra mais amena _ que o Fundo M9netãrio Internacional hoje

realizar junto aos bancos privados, de certa forma não debil.:!.

ta ° poder de barganha do Brasil? El,a n~o dã certa fraqueza

nas condições de negociaç~o? princ.-ipalmente no momento em

que, por exemplo, o Hon5ieur Jacques De larosiere se encon-

,tra, numa reuni~o f~cha.da, com os banqueiros internacionais,n!.

ma reuni~o da qual o Ministro brasileiro Ernane Galv;as, pro

.positadamente, é excluldo e vê nisso uma coisa absolutamente,

normal. Eu pergunto se isso também n~o impl ica, de certa for

ma, certo condicionamento e uma'debilita ç ã,o ?O poder de bar~!

nha do nosso Pais, no momento em que ele praticame1te e subm!,

tido a tud,o aquilo que o Fundo Mo·netário Internacional coord!,

nar ou orientar nesse processo de negociação?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setubal)' - A v!

são lã fora e opo'sta. Os bancos acham que o Fundo defende

Brasil mais do 'que devia. Vejam como ê diflcil. Por isso acho

que a atuaç~o de coordenac~o do Fundo e razoável. Não diria

que e ótima, mas e razoãval. r: mui~o difíeil discutir cultu

ras diferentes. t: razoável. Quanto ao fato de se reunir sepa

radamente, acho que e~~t?dO tipo de negociação j todos nós, que

temos experiência de negociação, 's'abemos que o coordenador da

negociaç~Q. se reune separadamente com um grupo, se reune sep2:.

radamente com ou1;.1"o grupo. Se ele só se reunisse com os ban

queiros, tudo bem, mas ele se cansa de se reunir com as auto

ridades brasileiras. Na hora em que o Brasil achou que essa

coordenação era a. ún i ca - e a meu ve r es tã correto, porque, na

'hora' em que, ~;}raSil n~o t.iver a coordenaç~o do Fundo, acho

qu~ nós não fêirtns ,n_enhuma outra alternativa, elJ não V?jo no

horizonte uma 'alternativa.,. Como ~ que nós vamos negociar. com

800 bancos? Como é Que nos vamos negociar diretamente com i~

to? Porque) vejam" 9~ bancos n~o est~o dando recursos adiciE.,

nais os que o Brasil precisa e que os bancos particu'lares dão

s~o pouco .menos do que os juros que o Brasil deve. Quem paga

a diferença ê o ,Fundo, por isso e uma diferença importante p!

ra os bancos, por isso os bqncos n~o aceitam~ e a l;lutra p~rte

do financiamento estã vindo dos governos, atraves dos crédi

'tos de importação que cada paTs estã dando. Então, o que está

acontecendo nessa ne~ociaç~o, ~omo em tod,a megociaçiío, ê que

o Fundo tem uma alavancagem também. ele paga a diferença de

juros. Não'e quê ele pague, os recursos. que ele empresta ao

Brasil servem para completar na caixa do Brasil a quantia !1!

'cessâria para pagar os juros dos bancos. Ent~o, os bancos PE..

dem dizer a seus acionistas: MNós refin~nciamos só 601: dos' j!!

ros e re~ebe'mos ',00%. Os 40% foram pagos pelo ••• "

negociação aí' não. tem poder para impor. O Brasil jamais acei

tou ó Fundo co"m um poder decisório, mas ele n~o se pode recu

s'ar a aceita~"~' de,c_is,?o do Fundo, o'rganismo do' qual ele e me,!

.bro. Porque as' condicões pelas quais ele fi membro são as mes-estavaesse era um ponto. A parte monetária ~xterna era o ponto que

!'le as partes pa.ra a negociaç~o, ma's ele não impõe, ele não tem

poder nem de impor aos bancos nem de impor ao Pais qualquer

soluç~o. A unica coisa que ele ·pode, enquanto todos os atores

,lSsim o aceitarem, e suspender seus financiamentos ao Brasil.

/) que tem acontecido ate agora ê queo sistema particular SU!

pende todos os financiamntQs aos. palses quando o Fundo, ~uspe!!.

de. Ent~o, de certa forma, ele tem um poder de coação indire

to e é isso que dã a ele a condiç~o de organizar essas coi

sas. Não vejo alternativa para negociar. Agora, dizer que

Fundo representa a cultura e 0'5 interesses} •• Também ê um po~

co diferen,te, porqu-e com o Fundo negociaram a Romênia, recen

temente a Hungria e outros países como a Iugoslãvia e a Cbi

na, que s~o membros do Fundo. Qe ,maneira que o Fundo tam

bém tem mecanismos de negociaç~o contra as economias,mas qua!!.

do ele n'egocia ·com esses paises comunistas... Normalmente

os créditos bancãrios particulares s~o muito pequenos ou são

de bancos de exportação <ios países ricos, bancos govername!!.

tais, onde há uma grande diferença, não são os bancos partic!.

lares do sistema do eur0lJ.l0ney. Isso, por'tantl), mostra que

Fundo e aceito n,?o ~õ pelos paí~es capital istas como pelos pai

ses comuni-stas, o que também mostra'"que as dificuldades que o

Congres"s~ brasil,alro tem para aprovar o Fundo o Congresso am!,

,ri~ano também tem. Então, parece-me que o Fundo tem condiç~es'

o:.ll-F;,.ipnb.~ dI"! ;<a.n,.in n:lra lid~r:... r esse. tiDO de neaociacão.A

sub judice aqui. E detalhei um pouco mais h.proposta de lo..!!.

go prazo, que t~nto a proposta do grupo dos 11 quanto a 1ft!

nha encaram, e onde eu analiso ate o prob1ema de taxa de j!.

'ro, de ~razo, énquanto na proposta ?o PDS a linha está mais

el\) aberto.' Ent~o, eu deta.lhei mais a proposta de renegocia

ção da Qivi~i3:, (! eles detalharam muito todos os outros pon

tos, que era. seu' objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado fer~ando Santana)

Nobre Deputado Flãvio Bierrenbach, V. Exa. jã terminou?

O ~r. DE.pUTADO FLA:VIO BIERRENBACH - Jã, Sr.Pre~idente.

O SR. PRES'IDENTE (D~putado fernando SantafJa)

Pela ordent de inscrição, com' a pala.vra o Deputado Jose.Fo~aca. _

O.....SR. DEPUTADO JosE: FOGACA - Sr. Presidente,

Sr. Depoente, Sr. Olavo Setubal, do texto da sua exposiç~o

consta que V. Sa. vê o Fundo Monetário Internacion,:l como ~

nificador dos. mais de 800 bancos internacionais com os quais

o Bra·sil negocia sua dívida externa. Na sua exposição eu pe!:

cebi' que V.. Sâ~'. faz restri'ç?es ao comportamento do Fundo M~

n&tãrio internacio~-al, ou melhor,aos interesses que ele defe.!!.,

que lIlinhas propostas eS,t~o muito prõ~im~s ~$ do grupo dos 11

do PDS, que ê um grupo integrado por membros desta Casa ou

do Congresso~ e que~ dentro de urna ,realidade politica~ se e,!

ti aproximando. Eu n~o detalhei o problema salarial, porque, ev.!

simol>. Qu~r .d1Zl:!r, ? Brasil h,~je apresenta todas as pré-condi

ções para uma convulsão social sem precedentes na nossa hist-ª.

ria. Ent~o, diante dessa vis~o pragmática, V. Sa. acha que V!

le a pena pa'gar esse preço?

O,SR. DEPOENTC (Olavo Egidio Setubal) - Não

vejo outra alternat~va. Se houvesse qualquer outra alternati

va, eu estaria ate' fugindo a~ meu juramento se n~o a expuses

se aqui. Não sei h porque não conheço. Essa ê a melhor, no meu

conhecimento. Há um custo social? Evidente} há. Agora, cabe a

nós, brasileiros, administrar internamente o melhor possivel.

Afinal, quais's~o.ilS exigências do Fundo? Que caia a inf1a

ç~o. 'N~o so~~:.. todos favoráveis ã queda da inflação? Há al

guem a hvor 'é:io"aulRento da inflaç~o? Há alguem'que ache que o

"Pais pode funcionar a 200% de inflação? As crlticas mais can-

dentes que se t~m feito ~ politica, econ?mica do Governo e qu~

eTe perdeu o' controle da infTaç~o. E posslvel., no Brasil, co..!!.

tinuar 'com uma dívida de 19 trilh.ões de cruzeiros como llmi

te de divida, como liMite de divida do Governo e das estatais

'junto ao sistema ba,ncãrio? O aumento de dívida no ano - isso

é que o· Fundo 1imitou - o aumento de divida durante o ano é

,de 19 trilhões e 500 milh~es de c.ru~eiros. Serã que alguem

quer que aumente mais a dívida? Acha que não. Acho que essas

propostas sÃo de bo~ se~so·. EntiÍ'o. nõs chegamos ao grande pro. . " .-
blema. Ele limita 2 componentes da demanda~ agregada, como ch!

KlUl 05 eco,nomi stas. Eu, fel izmente '" n~o tenho a responsabil i

dade de economista p'ara defender a tecnicidade das minhas pa

lavras.Um e 90% de etRiss~o. Serã que alguém acha que devere

ItOS emitir mais? Outro itelftde restriçio - e a1' e o problema

crltico,t.eviden·t~mente_ e a questão d~ salãrios. Por que

Fundo fez isso? Eu admito que a única razão pela qual o Fundo

exigiu algo nessa 1 inha e -o Brasil ter-se mostrado incapaz de

mudar o sistema de indexação, e só p'Or lIledidas de carãter fi

. nanceir~ o Brasil n~o :~orterã a demanda agregada no regime i..!!,

dexado. Por isso nas economias não indexadas não 'existe esse

itell1. Por 'outro hdo, eu pergunto: quando a inflaç~o fugiu do

controle, por cul-pa do Governo - não entremos na anãlise do

passado - chegamos a 200% de inflação. Se os salãrios, que

representam 50% da renda nacional, fossem reajustados a 200%.

V. Sa. acha' que seria possivel reduzir a inflaç~o? Acho que

não. 'Agora" .se~ o custo' social de redução do salário ê injusto,

t~I!lOS qu'e di'~~~~·ibu.i_r a jus'tiça fiscal.' Sempre defendi, que

.justiça ê relativa. Se n'o País, amanhã, caísse uma bomba atô

mica, alguém ia defender que o salario continuasse nesse n!

vel? Ou, em outra hipótese, se o Brasil fosse um Pais habitu,!

do ã guerra - por isso, talvez, eS'ses países europeus aceitem

certa redução de salãrio em dec?rr~ncia da glJerra, todos !.

cham natural uma violenta redução de salários durante a guer,

ra _ o Brasil não reduzir'ia o salário de todos? O problema díl

'justiça ê relativo. Injusto e uns arcarem com tudo e outros

com nada do peso. E é isso. que eu acho que cabe ao Congresso

decidir. Pode dizer: "Todos estamos mais ppbres". Isso é uma

realidade. Então, vamos distribuir essa di~inuição de pobre

za." O Brasil não foi capaz de faze'r isso no primeiro acordo

do Fundo. prop?s-se'a reduzir a inflaç~o de 100% para 70%, e

foi par~ 200%, ou está indo para 200%. Está em 174%. Olhem

Brasil d.o lado .de li, então dirão: nEles me prometeram ir

70%. Forám ~ ',70%. Sairam de 100%, foram a 170%. Hão têm capa

cidade de controlar. Vamos ,P?'í" unsnumeros, o que pelo menos

.obriga o congr~sso brasileiro a respaldar". Porque ninguem

, alais do, que o mundo internacional estã querendo o r,:s paldo do

Congresso .. Ent~o, d~ ~m lado, temo-s que reconhecer que o Fun

do estã tendo pelo Congresso· Nacional um respeHo total. Ele
• o'

quer um apoio do Gongresso para isso. Por que? Porque ele .!!.

cha ,que senão n~; se rã cumprida a meta. t: essà a dramãtica s!

tuação que nõ-s temos que enfrentar hoje.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Uma ulti

ma pergunta: ~iante de tudo isso, q~al a diferença que existe

entre as me'did~,s propostas por V. Sa. e aquela~ preconizadas

pe10 professor Del'fim Netto?

- n- sn-.· nE'POERTE~ 101iÍ'Vô· \:ç(íoíõ- Setulltll)' - Acho
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nesse pon~o que miilha pergunta procurava chegar. Eu pergunta

va se este Gover~o ainda tem auto-suficiência para governar

o Pais, do ponto de vista da sua postura autoritãria? Porque

negocia ate com terroristas, ou n~o, conforme seu interesse

estrategico exige. o problema da legitimidade ê muito menos

importante do que o p,:oblema da realidade do poder.

O SR. 'ÓEP'UTADO JOSl~ FOGAÇA - Mas ê exatamente

de decretos,-leis, atraves de imposlç~es que são jogad.as sobre

a Nai;~o. or,a, ~,de rep~nte, )SSO não ê mais possivel. Por quê?

Porque todas'a;. decis~es s~o desmoralizadas pelo próprio com

portamento da soci~dade. O GovernO decide determinadas mudan-

ças no nivel das prestaç,?es do BNH, do Sistema Fin.anceiro da

Habitaç~o e os prestamistas se negam a pagar •. O Governo, no

mesmo dia em que o Conselho de Seg.urança Nacional entrega

Nação o Decreto-lei 2045, numa reuni~o paralela, decide tam

'bem tabelar os .Juro-s bancãrios. No entanto, isso foi desmora-

sistemas

Monetário

transferência de tecnologia sõ se fez em torno de

tecni co-soc i a i s. Porque uma cai sa e compra r um computador, uma

coisa é apertar. os bot?"ezinhos, outra coisa e montar todo um

mecanismo chamado de programaç~o, que e chamado~ do

mercado. E isto e um processo cultur.al, que envolve todo

comportamento da sociedade. Ent~o. o que vejo de semelhante

no problema da, dívida e integrado nesse processo e que a cul.

tura do Fundo Monetãrio tambem e uma 1>cultura com a qual nós

temos que 'nos debater. Não vamos criar uma cultura tecnolõgi

'ca diferente. Não temos dimens~o nem potencial para isso, hE.

je. Podemos ter daqui a 50 ou 100 ânos. ~oje n~o temos, mas

nio pode,mos imp~dir 1) preservação da nossa identidadê cult~

ral no ~ampo ·econ?mico e tecnológico, negociando com real ismo

no mundo. Porque o Brasil. ao contrãrio do que muita gente

no.

O SR. OEPO.ENTE '(Olavo Egidio Setúbal) - Em

primeiro lugar, e evidente que as grandes companhias interna

cionais que hoje dominam o setor da "informática desejam a!

pliar sua 'aç~o no Brasil. Isso ta, 'parte ,da prõpria lõgica de,!

sas empresas. Elas se comportam para absorção do mercado mun-

dial. Em muitos países onde elas têm suas sedes há cr'lticas

das próprias sociedades com relaç~o ã forma de ação dessas

sociedades nõ exterior. O Governo Miterrand justific.a a naci~

nalização das empresas multinacionais francesas porque elas

se interessavam mais pela visão mundial de desenvolvimento do

que pel~ vis~o francesa de desenvolvimento. De modo que, den

tro dessa lógica das empresas, de .terem uma visão mundial, i.!!.

teressa a elas forçar sua expans~o no mercado brasileiro. Pa

ra forçar 'sua expansão ela$ det~m, ·evidentemente, um pote!!.

cial, econômico ~,''''um potencial tecnológico que e muito mais il!!,

portante nessas indústrias do que em qualquer outra. Se o Br~

sil não defender o setor para o segmento nacional. seremos,

culturalmente esmagados. Procurei enfatizar nessa minha pale!

tra ·não uma' ~.~~sa ec~nõmica e dizer qual era o nível. qual

n?,o era o n'lvel. Al,iãs, acho que se aplica, tambem muito ao

precisa ser inserida numa vis~o da cultura econômica e tecno

lógica dos países. Defendi nesse trabalho a v-Ísão de que

FMI, porque ao FMI e aos banqueiros apenas interessa reconh,!

cer o Governo brasil'eiro, que existe e 'é estãvel, na avalia

ção dos técnicos internacionais. Por que, então, e.ssa eXlgen

cia para q,ue o 2045 seja aprovado~p.elo Congresso Nacional

n~o apenas seja produto de um decreto governamental?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal) - Por

que o primeirô acordo o Brasil não cumpriu.

~, . ,. • O SR. DEPUTADO JOSt' FOGAÇA - Então há um des

credito, 'hã uma desmoralização do Governo.

O SR. DEPOENTE (Olavo EgTdio Setúbal) - Ha
uma queda da confiança nas autoridades monetárias no cumpri

mente. daquilo que pro~:t:.m. Isso acho que ti evidente. Quebra

do grau de confiança.

O SR. DEPUTADO JOS"t, FOGAÇA - Então, acho que

essa uma obserYJlcão importante, que eu gostaria de regis

trar. Na última pergunta, para não tomar mais tempo, eu gost,!

ria de fazer refer?,ncia a uma palestra recente que V. 5a.fez

no Conselho Empre~arial Brasil-Estados Unidos; que teve grande

repercussão, na, imprensa de todo o Pais, na qual V. Sa. trata

va da questã6":"~a reserva de mercado no campo da info;mãtica,

.propondo que o Congresso Nacional.produzisse uma legislação

nacional. PO~SD assegurar que em todas as minhas conversas
":.... '

com todos os homens_ do mundo internacional, sob qualquer as-

-.pecto, nunca houve o questionamento. da estabilidade do Gove!

especifica sobre o setor. Ent~o, eu ,gostaria que V. Sa. colo

casse para esta Comiss~o Parlamentar de Inquérito Sobre

Divida Externa Brasileira como V. ·5a. hoje v~ essa quest~o da

reserva de mercado, associada ã questão do comercio exterior,

·is nossas relações i.nternacionais e às pressões que v~m de fE

ra para dentro, na sentido de que o Brasil abra essa-reserva

'dê mercado.

O SR. DEPUTADO JoS'( FOGAÇA - Ma. não õ pro-

priamente estabilidade. ê capacida,de de gerir' a economia. Por

que o Fundo Monetário Internacional exige que o Congresso !.

.prove o 2045, se ao Fundo Monetário Internacional não intere,!

sa que Úpo de Governo nõs ,temos, como se desenvolve o proce,!

so de decisões econômicas em nosso Pais? Isso nio interessa ao

:problema da divida. Toda essa discussão do Fundo.......

poucos

a traveseste Governo sempre governou através de "pacotes",

lizado pelo próprio comportamento dos bancos e, em

legitimidade. naquela epoca, era a legitimidade monãrquica, e

isso não faz 200 anOS. Portanto, a legitimidade do voto e um

conceito mundial que n~o tem 200 anos e não atingiu todas as

culturas nem todos os paises. MuÚos regimes ãrabes ainda

estão no regime monárquico feudal. Ent~o, a legitimidade' do

rei da Arábia ri~o pode ser posta em questão pelo Congresso

brasileiro. Assim, esse problema de'legitimidade e um probl!

ma que precisa ser visto dentro' de um horizonte mundial. Acho

que o Congresso brasileiro~ amanh~, não pode dize~ que a ArI

bia Saudita não e legitima porque r!' Rçi não e elei,to, por i,!

50 não podemos comprar petrõleo lã. Então-. esses problemas são

complexos. O Brasil hoje tem. no mundo ocidental, dentro da

vis~o dos grandes p~ises ocidentais~ uma visão muito mais prÉ.

xima da deles, pela abertura política, do que tinha há a!

guns anos. MÔ;s ,(J Governo era legal no Brasil, todo esse peri!!,

do. NUnca' deixou de ser. Dentro de uma visão de um Governo que

.do e coerente para o Pais. V. Sa., inclusive, disse que isso

e um reforço politico ao Congresso Nacional. Concordo com V.

Sa., não em que o Fundo Mo~etãrio Internacio~al morra de a~~

res pelo Congresso Nacional, nem que 1jI0rra de amor~s pelo no!

so Pais, m,as acredito que o Fundo Iolone"tãrio Internacional e,!

tã exigindo hoje 1egi timidade das deci sões. Como V. Sa. vê, e!

sa quest~o, a.legitimidade do Gov~rno brasileiro para negE

ciar? Este Governo pode. hoje, negociar sem o respaldo da N,!

ç~o, sem sair em, busca de legitimidade, sem obter esse cred!

to, esse apoio de amplos setores do Pais?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal) - QU~.!!.

,do se vê o programa dentro de uma pl ata forma situada fora do

Pais, e~se problema.tel!1 :~ãrios ni,v.eis de realidade. Primeiro,

e o reconhecimento do GovernO pelo pais estrangeiro. Nõs.qua.!!.

do réconhe"cemos o governo de qualqu'er país do mundo, n~o di!

cutimos muito l-égitimidade dele dentr,o desse conceito de

ter congresso ou não. Há dezenas de paises da Africa que não

têm a menor representatividade, no sentido democrãtico, po!:,

que legitimidãde ê um conceito que estã amarrado a uma visão

política do !11Cl!)lento. A legitimidade do Congresso de Viena, d,!

fendida pelo ;~11eY.rand. foi a reco'm~osição da Europa, nos

.. seus legítimos donos, que eram as dinastias da epoca. Então,

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal) - Do

ponto de vista externo o Brasil ainda estã ••• Existe uma pu

blica.ç~~ ametic·ana que dã a estabilidade dos governos. D'entro

de uma visão pragmãtica da cultura americana, eles não discu

tem nem a legalidade nem a legitimidade dos governos, eles 2

valiam a estabilidade, isto ê. se aq'uele governo continuarn-d~

tendo o' poder ou tairã.do poder. d,e,ntro de algum tempo. Essa

pUblicação, quando, do Govern~ João Goulart, mudou de estãvel

para n~o e·stãvel quatro 'meses antes' de o Governo Goulart cair.

.Só, ai então, noss'o Governo passou de estãvel para n~o está

vel. Quatro meses depois o Governo Goulart tinha caído. De m~

do que ê uma organização que procura aval iar a estabilidade dos

países. O Brasil ainda estã altamente estãvel. na visão inte!:,

,dias. o Governo teve que voltar atrás, ou seja, o Governo pe;:

deu a auto-sufici~ncia autori'tã~ia com. que ,governou este Pais

e imp?s as regras do jogo econômico. Isso não existe mais. ~!

taa pergunta· que faço a V. Sa.: Est.e Governo ainda tem auto

suficiênci.a para gerir a economia '8.0 País? Ou precisa de res

paldo? Digo do pontQ de vista do FMI.

ii conclusão, então, de.qlle V. Sa. considera adequada essa fo.!:

ma de negociação, ~os termos em que, ela esta sendo levada

pelo Governo do Brasil.

O- ·SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - Ad!!,

quada a forma. O Fundo é outro problema.

O SR. DEPUTADO JOSt' FOGAÇA - V. Sa. não vê ta.!!!,

bem certa ameàça ou um perigo na formação de uma espécie de

OPEP bancãri!1 :~e uma lado ou, sintetizando, um bloco de cred~

res, constituTdo. o!ganizado e liderado pelo Fundo Monetário

~Internacional contra o Brasil, como um País isolado? E essa

exemplo, romper com o Fundo. ele vai r.egociar outra vez

mercado.

o SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Go.taria de me

reportar a um outro ponto da sua abordagem, quando V. Sa. me.!!. ;

'ciona o fato d~ que o Fundo Monetãrio Internacional deseja,s!!.

bretudo, que o Congresso a~rove um programa econômico defini-

o SR. DEPUTADO JOst FOGAÇA - Mas isso não'e o

qui a um ano, ~om o' Fundo, sem o Fundo. mas em outro nível de

normalidade. Nós teremos rompido a normalidade atual. O que é

que caracteriza essa normalidade? O· Mex:ico assim o fez, a RE,.

lIl~nfa assim o fez. Então, os países do mundo estão usando um

determinado mecanismo disponível. Se nós rompermos esse mec2.

iJismo, nós vàmos negociar ••• Ate a.. Rússia soviética negocia

credito com os Esta'dos Unidos para compra de trigo ou nãõ.

Mas n~o faz parte do sistema de ne,9ociação 00 Sistema Finan

ceiro Internacional. Ent~o, negocia governo a governo, em fu.!!.

ção de estratégia's e políticas, todos os seus quadros. A neg!!,

ciação s·empre p·erdura ate a guerra, e há alguém que diz que a

guerra nada mais e do que a seqlJencia da negociação. t~as. em

todo o caso, aí vamos filosofar.

O SR. DEPUTADO JOSt' 'FOGAÇA - Eu posso chegar

ra não aceitar a taxa de juros de 'mercado nem as comissões de

existência de um bloco de credores liderados pelo FMI, de um

lado., contra o Brasil, de outr?, n~o nos deixaria muito debi

litados nesse processo de negociaç~o?

O 5R. DEPOENTE (Olavo Egídio Setübal) r ex-

tremamente próprio o ponto levantado por V. Exa. Devo dizer

que um economista chamado Jorge.publicou um artigo que estã

sendo altamente discutido ~o mundo internacional acadêmico e

bancário e em que ele focaliza este ponto, n~o' sobre a lide

rança do Fundo, porque ele n~o considera o Fundo líder dos

bancoS ••• Apesar de parecer aqui. porque há essa conjugáção

cultural entre os bancos e os Fundos. que há uma unidade, do

ponto de vista dele não há essa uaidade. Mas ele diz - e eu

cito no'meu trabalho, embora infelizmente no texto distribuí

do não ~aja ess.a frase. mas que eu pronunciei quando expus o

tema - ele 1evanta a tese de que em 1982 acabou a negociação

competitiva no mercado internacional. Os bancos, ate aquelem,!!,

mento, procuravam obter competitivamente emprestimos para

Brasil. Havia três ban~os oferecendo para o Governo brasile!

ro, a PETROBRl\S tinha 'que escolher entre trinta bancos aque

le que negociaria. PO,rtanto, havia uma competição na oferta.

Em 1982 términou a competição na oi~rta e passou a haver

negociação do qU,ê ele chama de coletivo dos bancos. nesse

aspecto ê que eu justifico a minha tese numero dois, da nova

'negociação, onde a taxa de juros não pode ser mais a de merc!

do, porque o mercado deixou de existir. O Brasil hoje neg~

.c,ia ••:. t' o' '".l,~r,cado carteÚzado, e o mercado e,ntre o conjunto

de bancos. que Goros chama do coletivo dos bancos, e, do o!!.

:·tro 1ado~,.os países. Esta, então. é a minha justificativa p!.

que interessa aos bancos?

SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - Evi

dentemente, se ninguém' tiver in~e.re,sse, não faz o acordo.

acordo e do intere~se mútuo ~as partes. No dia em que não ho!!

ver intere'sse, não hã acordo, há ruptura, Ai há um acordo.

num outro patamar'. Porque nós devemos dizer que hã acordo em

varios patamares. O Governo brasilei~o estã negociando um !.

cordo na area da normalidade. O acordo dos bancos tnternacio

nais com o Banco Central do Iran foi um acordo também.mas não

se pode dizer:-que foi um acordo dentro da normalidade. Foi um
""". ,

acordo sob a coaç~o. de determinados' episódios ate militares.

:lRas houv,':. ••um acordo. que foi implementado. Então, o problema

de negodação de acordo se dã em vãrios patamares. O Brasil

estã procurando manter o acordo no nivel da nDrmalidade, no.!:

lII!lidade vista no nível mundial. Na hora em que o Brasil, por
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SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)--

gadas ~ inquiriç~o que será feita amanh~. Eu chamaria a aten

ç~o dos companheiros no sentido de que estud~ssem os documen

tos que foram distribuídos hoje~ porque ficarão, na realida:le,

lllUito mais capacitados para argÜir o Sr. Rubens Barbosa. Com

a palavra o Deputaqo Eduardo Matarazzo Suplicy.

de lembrar aos membros da CPI que amanh~ vamos ter um depoi

mento tão importanto quanto o de hoje. r o do Sr. R.ubens Bar~

bosa, MinistrD-Ch~fe da COLESTE. A Comissão teve o cuidado

de distribu,i~..,~~ todos os s,eus membros uma série de re~postas,

tanto do Ministro .J,?se Botafogo Gonçalves~ como, tambem, do

Ministro das Relações Exteriores, que estão perfeitamente li-

cultura, dos partidos políticos que hoje dominam os princi

pais países credores do Brasi1, ou a cultura que está domina!!.

do o Fundo Monetário Internacional, não e propriamente o me

lhor para o mundo e para o Brasil. Se, conforme sua exposi

c~o, Dl"'. Olavo,Satüba1~ os bancos, hoje~ no mercado interna

cional, n~o atuam mais de rnanei'ra compet~tiva, se s,?o capazes

de impor taxas de juros escorchantes a países muito mais po-

Eu

Governo

O SR. DEPOENTE {Olavo Egídio S'etúbal) ~

co do Congresso Nacional. Mas, na verdade. o que o

gostaria de lembrar a V. Exa.~ que e Deputado pelo Estado de

o SR. OEPUTADO EOUAROO ~ATARAZZD SUPLICY -.0

o ·SR. OEPUTAOO EOUAROO 11ATARAZIO SUPLlCY

Governo brasileiro, hoje, coloca 300" credores num teatro em

Londres e conversa com todos eles. Na verdade, o Governo br!,.

sileiro, .ora pelo Ministro do Planejamento ora pelo da Fazen

da, pelo Presidente do Banco Central, há alguns anos, tem co.!!.

versado muito mais,.e intensamente, seja. com oS auditores do

FMI aqui prese~tes ate no Palácio do Planalto, seja com os

credores em Londres, Washington, Paris, onde for, muito mais

do que com o povo brasileiro, com os proprios _representantes

do povo no Congresso Nacional. O'Minist;,. Delfim Netto não e.!

p1icou ao Congresso Nacional o 2045. Veio aqui no dia: 28 de

junho, 15,dias ante.s, e n~o disse uma palavra sequer. sã em

setembro falou ã bancada do POS, exclusivamente, sobre o as-

sunto. Escondeu do Congresso, da G~!"ara e do Senado,· 'um mês

antes, sobre o que iria fazer com a política salarial. Em

sua exposi~~o, ·V. Sa. propõe um acordo com o respaldo po1íti

França, da Alemanha e de outros palses credores do Brasil ta!

bem são muito diferentes ~ no entanto seus bancos es.tão unidos

hoje.

Mas ê interessante que os problemas dos Estados Unidos. da-,. ,

sa situação interna, descrever as alternatiVas que podemos e,!l

frent,ar ;-a parti'r dessa situação. Acho que só uma vis~o patri~

tica da Oposic~o poderá dar a soluç~o, porque eh pode sempre

cobrar do Go .... erno. mostrando que alertou sobre isso. que fez

O SR. OEPOENH (Olavo Egidio Setúbal) - sã

por uma razão. A união se deu no mundo dividido em blocos. Se

olharmos esse p·rograma dentro de uma plataforma de observação

situado no ano de 1900, verTamos um ,quadro completamente dif,.!.

rente: os bancos americanos tota.lmente voltados para o merca

do interno americano; os bancos france."ses competindo com os
. "

ingleses no financiamento da Riíssia~ e~assim por diante.

que os unificou'? O fato de que hoje temOS dois sistemas no

mundo: o s'istema capitalista, sob a liderança militar dos E,!

tados U~idos e com seu grupo mais desenvolvido de um lado, e

o.siste~a comunista, com a Rússia rra sua liderança militar de

outro l;;do ~ .com o COMECON integrando suas outras ãreas. E!!.

tão, essa estrutura política de poder acabou levando às con

seqOências da NATO, do Mercado Comu".l Euro....peu. a integracão

ate tecnológica ou a dependência imensa tecnolõgica desses paI

ses para o problelfla do. mundo. Esse problema de dependência te.f.

nolõglca referido pelõ· p~'ofessor Ha:rvey não foi escrito para

ser lido p.e10 Brasil. Ele e consuitor de tecnologia da NATO

e esse li\'ro con~ém as aulas que ele deu para. a unificação da

cultura tecnológica dos palses-rnembros da NATO, para uma uni~

fícac,?o da cu1tura milHar tecnológica. Tirei des!.: li\'ro e~

ses dados para este debate, porque achei muito interessante,

embora ele tenha todo um capitulo sobre a Iltultura Tecnolõgi

ca do Terceir·ty··Mundo".

são Paulo, que tivemos no passado diversas oportunidades de

diálogo e talvez V. Exa. tenha lido alguns dos meus pronunci!,

mentos sobre a polTtica econ?,mica. Jamais ap~ovei a política

econ?,mica do Governo. Sempre fiz grandes restric?,es,' e quando

mil Hei na ã.rea partidãria era fil iado a um partido que criti

cava, violentamente, todos esses aspectos levan·tados por V.

Exa. Se hoje estou afastado da ati.vidüde partidária, de.ve-se

a problemas no meu Estado e não ao ~eu desejo íntimo. De m!.

neira que concordo inteiramente co~ duas
f

crlticas sobre o pa~

sado. Entretanto, comO V. EXil. de've ter percebido, resolvi não

olhar para, trãs" e, sim, onar para a frente, enfati~ar a si

.tUilÇ~O real em que nos ~mcont.'I"amos~ de~c.re.... er, em primeiro l.!:!,

gar, quem são os nossos credores. como agem. descrever a nos ..

estã rf\"opondo que o Congresso aprove e simpl esmente um decr!

to-lei sobre po1Ttica salarial. N5'o exp?s nem submeteu toda a

política econ~mica a ~'C.~,rta de Intenções pj'eviamente ao co!!,

gresso, só deu conh~cimento dela depois de assiná~la. E o

mecanismo .de decreto ..·lei par~ a política salarial é um meca

nismo qu~ const~.i'tr'lge o Congresso Nacional: ou aprova s.em eme.!!.

das, ou rejeita. Quer dizer,. não temos quase opç~o. Pergunto

,a V. Sa. o que acha deste metodo de trabalho, esse metodo de

dialogar mais· Gom, os credores externos do que com O próprio

~ovo ·brasil.eito ou com seus representantes?

problema do Chile, que tem outras caracterTsticas cornpletame!!.

te diferentes. Temos o problema da Venezuela~ que, no momen

to, tem uma situaç~o, para nós, pa~adoxal, uma inflaç~o bai

xa. um endividamento global relativamente pequeno e que ainda

bras, como. o Brasi1, ent~o. que objeç~o ha\'eria em que o Br!.

s11 tambem se unisse a países devedores .em situação semelha!!,

te, para cooràenar suas aç~es1 Por que tanto temor às autori-

" .dades' a respeito de'sse aspecto e qual a sua opinião'? Por que

o Brasil considera reuni~o de pouc,a import~ncia aquela que. !

conteceu em Caracas há pouco tempo,' e assim por diante'?

'O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setübal) - Imag..!.

no que as auto;idades brasileiras t~nham uma vis~o semelhante

ã minha. Não sei se e, porque elas jamais assim se expressa

ram. Minha visão e a seguinte: a dívida dos países mais impo.!.

tantes, o que estã em ~uest~o, se situa na America Latina. f
xistem importantes dlvidas em outros pahes comp Coreia,Taiwan

etc. que n~o est~o. se,ndo dis.cutidas, no momento. Tanto assim

que um importante membro do Sistema" Financeiro Internacional

disse: MN~o temos 'um problema de dí~ida internaciona,l; temos

um problema de dlvida latino-americana ". Porque a maior parte

da dlvida da };frica, daqueles palses atrasadlssimos~ ainda

estã naquele 'estágio em que o Brasil já' esteve no seu passacb.

Sõ os Govern.o~~ emprestaram para eles~ não o sistema bancário.

O sistema ban'~·rio. .emprestou, basicamen~e, para a América La

tina e para alguns países da A'sia, e esses palses da A'sia ate

agora n~o entraram em problemas. E possível que as Filipinas

entrem, dentro de algum tempo, mas ainda não ,entraram. De m,!.

neira que o que existe, na verdade, e um problema latino-ame

ricano. Analisando o problema latino-americano, temos, em p.r..!.

·m.eiro lugar, o .pals. com. maior alavancagem política da ;fferíca

Latina, que é o México, que tem maior alavancagem política d,.!.

-vida i sua situaç~o geografica, delfi.do ao fato de ser grande

exportador de petrõl.eo par~ os Estados Unidos, devido ao f!,.

to de ter inumeros ínteresses ligados aos Estados americano~.

1imítrofes, tanto assim que a ban~ada do Te«as e a bancada da

Califórnia- sempre apoiaram o Governo americano em merlidas de

apoio ao México. Os .bancos regionais americanos, que têm dTvi

da no exterior, muitas vezes são dívidas no Mexico, dos ban

cos regionais dessas ãreas. De maneira que u México tem uma

situação 'completamente diferente. Já se compôs, e não quer s!

bel'" do Fundo, não quer saber de grupos. O segundo maior deve

dor e o Brasil. O Brasil tem uma fraqueza terrí,vel: e o gran

de deve~or que não tem ,petróleo, e ti grande devedor que fina!!,

cia seu petróleo no exterior, e. o. .grande devedor que importa

carv~o e que tem il)dustria siderúrgica. ê o grande devedor que

representa· 25% por ele sõ de todo 0- produto industrial do Te!,.

cei~o Mundo., De lllaneira que é um País altamente integrado. fi

nanceira e industrialmente, ao Primeiro Mundo. Temos o pro

blema da Argentina, que e muito meflos senslvel que o Brasil ~

porque a Ar'ge~tina não precisa de petróleo e sua exportação

se dã princip:~~ente d·e gr~os, para a Cortina ,de Ferro. Hã,

quatro 00 cinco anos que o maior comprador dos produtos arge!!,

tinos ê a Russia. Portanto, e muito menos sensível. Temos
'-~,

está em dia, estã só COlA o p~~ma de prazo de vencimento. Pro!

cisa renegociar sua divida a curto'o e tem recursos para isso, es

ta com reservas altíssimas. A Vene~uela ainda estã com 9 a 10

bilhões de reservas depositadas nO mundo, divididas pelo mun

do inteiro. De modo que vejo~ com i'men,sa dificuldade, uma u~i

da de de ação, enquanto cada país estã 'tendo uma defesa dife

rente. A s'ituação do México estã' equacionada à situacão da V!

nezuela, com altas reservas e com exportação de petrõl eo.

difer'enie da nossa. A situ'aç~o da Argentina, que não tem tan

ta 1igaç_ão com .os Estados Unidos~ é completamente diferente

da nossa; e'á do Chile é um problema polltico muito complexo.

Os outros não contam. Então, levar a um clube uma união des

ses pals~es~ não vejo qual seria o valor unificador. Qual se

ria a estratégia para negociar a curto, medio ou a longo pr!!,

za? C~da um teria' uma 'diferente. O.problema do petróleo é mui

to mais importante pata a Venezuela do que o problema da taxa

.de juros. ·0 probl~ma do México para" os 10 milhões de mexici

nos da faixa de fronteira e muito mais importante do que

problema, tahez, de prazo de d1\'ida, e aS,sim por diante:.Acho

que ainda somos muito pobres. todos. e muito diversificados p.!.

ra termos um ponto de união. Acho difícil. Não vejo \'iabi1id~

de pa'ra i ss·o·~

gostariainquiridor seguinte, eul.ntes de dar a p{l.ravra

diz _ a maior inverdade e dizer que o modelo brasileiro 'é e!

portador ~ o modelo brasileiro n~o é' exportador~ e importa

dor. Õ Brasil imp~rta 'com subsídio ,um numero enorme de prod,!!

tos, desde petróleo ate trigo. Tudo que ê importado que

subsidiado', mais do que o que e exportado. O Brasil 'um País

~ue sã exporta af 'do seu produto. Os Estados Unidos e Jap~o

exportam 11%, a Inglaterra, 20% e poucos; a França, próximo

a 30%; a Alemanha, maiS de 30% e a Hungria 50% do seu produto. ..
industrial. De marieira que o Brasil não é um Pals voltado pa-

ra a ,exportaç~~.: rum País que, pela sua dimen~~o continen

tal, tem aquilo que'eu chamo sua tend~ncia imperial. O povo

brasileir!',. não conhece o mundo~ porque somos tão ~rande,

Brasil é tão afastado das rotas do mundo que vivemos fechados

neste imenso Pals que· ê o Brasil. N~o ê um pequeno País, como

a Suecia, ou a Suíça em que o sujei'to v~ te1evis~0 do vizi-

nho, toma o automõve1 e meia hora depois está' lã, ou llIesmo

nUrR País como os Est~dos Unidos, que também t~m o mesmo defei

to do Brasil. Os Estados Unidos s~o um pals ensimesmado. Sõ

a sua dimens~o militar é que lhe deu. uma vis~o mundial. Se

não fosse pela raz~o mil1tar~ e1es não seriam um País com vi

são mundial, que não tinham enquanto não se tornaralll uma po

t~ncia militar. Ent~o, fi nessa vis~o~ cultural que a.cho que !

xiste um problema. O Brasil jã está começ?ndo a ter aquilo

.que o Professor Harvey chama de Msistemas tecnológicos

ciais ll
, a integração da tecnologia qentro da qual ponho a teE.

nologia, que e a tecnologia da economia, da gestão econômica

com a sO·ciedade' brasileira, e ê isso que precisamos preservar,

n~o nos esmagar e nos isolar. Por isso e que defendo uma ava

liação realista. da situação mundial.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇ'A - Encerro a minha

participação e agradecó ao Sr. Depoente pelas respostas sati!

fatorias.

o SR. DEPUTADO EDUAROO MATARAZZO SUPL~CY

Oro Ola.vo Setúbal, acredito que o p~onunciamento de V. Sa. e,!

riqueceu muito os trabalhos desta Cómissão, em, virtude do seu

conhec1mento, da sua exper1~ncia e, prindpalrnente, tambem.da

sinceridade 'de propósitos que, cert.i\.mente, se pode perceber

de toda a ,sua coloc.aç~o, .,. emboY'a eu, po.,. vezes, discorde

dessa visão do que seja o realismo. V. Sa. citou Galileu Gal..!.

lei ate num episódio da sua vida em,que ele se teria dobrado

um pouco, depois de muito ter lutado, para sobreviver. Mas

isso foi depois' de muita luta. Na verdade, toda a sua vida

um e>:emplo. Assim tambem a vida de outros cientistas, como N..!.

colau Copernico, que tem muitos traços em comum com Galileu~

na sua luta. Hã ate um episódio da vida de Nico1au Copernico,

'que eu relembro aqui, :~u:_ assisti no filme "Nicolau Coperni

Co"~ acredito que u~ filme polonê's que vi há alguns anos. Acho

que era a .filha deíe que perguntava-~ liMas por que, afinal de

contas, i.nsistir ....tanto em pertubar as autoridades, a visão da

Igreja. todos aqueles que acreditavam que a Terra era o cen

tro do mundo. que a Terra n~o era' redonda'?" Ele respondeu d,!

zendo que ele'pre~isava procurar a verdade. A filha ou a espE.

sa pergunto~.:~~as por que tanto procurar a verdade'?" MPorque'

é uma coisa h:Uínana. ll Ele respondeu. Quer dizer; há muita coi~

,sa que, embora possa parecer tão forte, do ponto de vista da
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O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal) - Eu

entrada de recursos, esses recursos trunbem foram aqu.i distri

buídos de que maneira? O povo brasileiro tem consci~nCÍa di!

so.

gostaria de acliCÍonar às sua!; candiç~ês o seguinte: se derru

barmos o acordo, serã que ~s perspectivas set:'~o melhores? S!,

rã que ti. derrubada vai benet:,iciar o Governo brasi1eiro ou

povo brasi,leiro?' E este o ãngul'o so~re o qual me coloquei. Eu

não discuti o passa~o nem o fU.,turo. não discuti a politica ii!,

terna nem a polltica futura do Brasil. Sobre este tema nós

poderíamos discutir longamente. Concordo inteiramente com sua

co1ocaçã'o, de que o des-envolvimento não teve a dist'dbuíção

com Que todos nos sonhamos, que o acesso aos bens não teve a

amplitude que seria desejável, tudo isso nós vimos. Mas, serã

que derrubando o acordo com o fundo nós vamos construir algu

ma coisa para o futuro:? fssa e ~ue" é a al ternativa sobr:

qual me fixei. Temos um problema de crise imediata, violenta,

cuja decis-ão, de curtiss'imo prazo, tlefinirâ um rumo. Se nós

definirmos o rumo.; a meu ver. de ruptura, sem estarmos prepa

rados para eie, nós iremos ter todos os problemas do passado

a.gravados num futuro próximo, com uma instabilidade politi

ca .. com uma instabilidade social~ e n?o terlamos resolvido pr~

blemà algum., .para aumenta,rmos a participação da sociedade.

talvez seja este o,.Pl0mento de alavancagem no acordo q~e o Go

~Vcrno está propondo. t: tarde .. e tudo isso acho quC! pode ser

O· SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - E-'.

te aspec:to ê -mu''Íto importante, em especial. porque o povo br!

sileiro hoje estã querendo saber como se vai dar a próxima. !

tapa de crescimento. Nõs poderlamos, hoje, pensar que a econE.

mia, a sociedade brasileira está pl"'ocul'"ando encontrar uma sal

da para, digamos, prep~rilr uma ~ova etapa de crescimellto.Exi!

te certo otimismo ~ntre todo~ os brasileiros, de qualqu~r id!,

ologia inc'lusive, de que prov~velmehte vamos crescer novamen

'te. Mas corno seri- este cres:imento? Serã para repetir a dose

do que· aconteceu' de 1964 para cá? Sera que foi efetivamente

correto o tipo de .arrocno salarial, que foi a maneka encon..

trada de 1964' a 1967 para rearranjar a economia para uma nova

etapa' de c~es_cjmento? Esta questão se liga agora ao problema

da polltica salári.a). Por que razão temos que impor novamente

,~uma poli~ica salarial de qu~da do poder aquisitivo dos sal!,

rios, sem qualquer tipo de compensação que garanta, quando ho!!.

ver a fase de acumuTaç~o, que os trabaThador~s estar~o parti

cipando de ",aneira muito melhor do que aconteceu no passado?

N~o hã nenhuma garantia. seql}er. Na frança, como leMbrou o Sr.

Deputado Sebastião .Hery, a neg~ciaç~o ê Muito mais livre, as

quest?,es são colocadas na mesa entre trabalhadores e Governo,

e. entre outras coisas, existe ali '':Ima meta de socializaç~ da

economia. Ent~o, os trabalhador,.es est~o até conscientes de

que uma nova etapa de crescime"nto da econOMia francesa tem

por objetivo' uma, coisa muito diferente do que a exper;~ncia

brasileira, que foi. de ,acumu1aç~0 privada de capital. aceler!,

da, nas m~'os de algumas pessoas ou de alguns grupos" de aI

guns setores. Que sentido faz isso'" de dizer que os sa1arios

t~1ft que diminuir ou têm que aumentar apenas em 80t da infla

ção? E se for z.ero por cento a inflaç~o, qual é o efeito s~

bre os salãrios? Serã zero. Não e uma política de t~o bom seE.

so, uma política que, se fosse totalmente bem sucedida. se

fosse a curto prazo, nem conseguiriá reduzir os salãrios. AgE.

ra, essas coisas J:lão e.st~o sl'!ndo conversadas com os princi

pais participantes. na'· q~'alidade de vítimas desse processo. O

Grupo dos .onze fez' ~mà proposta ao partido e o prõprio parti

do a rejeita. O :...residente e o Lider do PDS, quando convida

dos a dia'logar com o OIEESE, com os sindicatos, rejeitam

diálogo. não comparecem. Quer dizel'", a proposição do Grupo dos

Onz:e tambem nio diferencia muito. V. Sa. mencionou que estã

muitó próximo daquilo que foi proposto pelo Grupo dos Onze •

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setubal). - Sõ

no aspecto da dividÍl externa"
O SR. OEPUTAOD EDUARDO HATARAZZO SUPL!CY

Mas ali se aceita a proposiç~o de política salarial não muito

diferente da do Decreto-Lei 2045., Ent~o, qual a perspectiva

Que tem o povo brasileiro. na sua maioria, os trabalhadores"de

·q'Je ~~c;a nova etapa que se Pl'"epára serâ efetivamente dife

rente?

do

De

Governo

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) -

discutido pol iticamente. Acho que n~o é este o objetivo

divida. O que tem sido esta c?ordenaçã01 Por que o

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

O Professor Celso Furtado tomou da Inglaterra. um exemplo p!.

ra propor um sistema de negociaç~o, a respef~o do qual eu 9,O!.

tarfa de ouvir a opini~o de V. Sil. Ele prop~s que o serviço

da dívida externa, principalmente na forma de juros .. fosse c~

locado ã disposição dos credores externos na. forma. de cruzei

ros, no Brasil .. e que os credores externos viessem conversar

com o Governo brasileiro sobre comO',utilizariam esses cruze!

ros aqui colocados ã sua di-sposiçio:

Illeu depoimento aqui, mas o que eu vejo e que todas eSSas obj!

ç~es deveriam ser integradas no acordo. Acho que tudo isso

seria a forma construtiva de se colocar o problema. Feito

'acordo, para qU,e. paraqué, tudo isso. prazos, condições.

condicionante. acho que a mais lógica, seria que o acordo não

poderia ser feito simplesmente assim. D segundo aspecto que

eu gostaria de enfatizar, respo'ndendo a sua colocação, é

seguinte: todos ficamos mais pobres; uns menos, outros mai!!.

Ar é que está o erro. Nós temos que dividir isso por mais.Por

que salãrios? Hã um problema tecnico;"longo,. sobre ,o qual eu

não teria nem condições de discutir mas se o salãrio estã Iftal

dividido, tambem o program'a dos empresãrios prop~s uma refor

ma tribu_tãria para melhorar a distribuic~o e tributar ti capi

tal de forma 'mais eficaz~ Esse seria. talvez, o 1I10mento da

negocfaç~o. dentro de uma posição realista, que não é realmei!,

te muito fãcil de ser adotada, considerando o pas'sado e olhai!,

do o futuro. mas espec~a1mente olhando o momento. Digamos:ch!.

gamos a um impasse. prec,isamos da.r, apoio ao Presidente da R!,

publica. I: uma guerra. estamos precisando de cartuchos para

os nossos ·soldados. IIMeu pai's acima" de tudo", naquela frasé

inglesa - right o"'r wrong. mr countrr. Então, nós jogamos na

linha inglesa. Nio discutalllos o Governo. mas discutamos are,!.

lidade do fato. O Governo errou. e~tã errado, mas e Ileu,

vamos enfre'ntá_lo: Hós damos a ele o cartucho de que precisa

para esta bat.aZha, mas sõ 'para esta, e negociamos as deitais.

Esta a minha visão.•.

certa forma,' esta e a minha proposta, com uma roupagem um pok

quinho mai,s palatãve1. Na minha propcrsta, declaro que o Br,!,
,sil precisa estabelecer um defict máximo. O que eu e!itou pen-

sando, quando digo que o Brasil precisa ter um défict mãx.imo

nas suas transações correntes com o exteri 01"1 Quero dizer que,

se tfve~ que 'pa'gar juros, não paga. credita. de certa forma ..

mas não digo credita .. porque isso, na cultura exterior, e' in,!

ceitãvel. Eu digo prazo de carência. Então. nós teríamos pr,!

zos de car~ncia flutuantes e prazos' de amortização flutuan

tes. Prazos de carênci:~ flutuan~es e prazos de amo.·tização

flutuantes acoplados a taxas de juros prefixados, pelo menos

sô com correção monetãria, e mais Ul!l limite no balanco de p.!.

gamentos, amarrar"íamos, de uma forma que me parece mais pala

tive1 do ponto de vista internacional. numa proposta que tem

uma semelhança matemãtica, como V. Exa. pode perceber. com a

do Professor Celso Furtado. Porque, na pratica, aquilo que

Iião-~-remetj?~:e-credit~d;;;; Agoraj-a fClrma de i.it1iüac~õ; t-º.
do isso estil~i""ã" em.b~tido na ne9ociaç~0, que é â minha propos

,ta. Negociarlamos esses aspectos todos. Mas a idéia fundamen

tal da minha proposta é exatamente a mesma do Professor Cel

so furtado: não fazer transfer~ncia.;reais de recursos do Br!

sil para lã. Mas tambem não deixar contabilizar ã vontade,po,!

que .. se deixarmos contabilizar ã vontade, acabaremos ficando

com uma responsabilidade que inviabiliza certos aspectos da

~ossa credibilidade intern~cional. Então, para eliminar esse

crescimento indefinido da nossa contabilização da dívida, e!.

tabe1eço que o juro passarã a ser fixo, acima de uma inflação

externa, o que leva a um outro parâmetro, dessa montagem mate

mitica. Mas integraria a Pl"oposta do Professor Celso Furtado.

O S·R. DEPUTA~D EDUAROO MATARAZZO SUPLICY

Muito obrigado. Perguntaria ao Dr., Olavo Setübal quais foram

as razões, no seu conhecimento, que'levaram ~ ,substituição do

SI'". Anthony Gebauer .. que era do Morgan Trust Bank. pelo Sr.

William Rhadee;. do Citibank. na coordenação ,da negociação da

brasileiro utiliza eSSe mecanismo? r adequado? E e paga, no

seu conhecimento. a19uma comiss~o por isso. seja ao banco ou

ao administrado}'. assfm denominado, ou coordenador? Não sei

qual e o termo prõprip.

Euo SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setúbal) -

concordo com V. Exa.

.S,R. DEPUTADO EDUARDO MATARAzZD SUPLICY .Pe!

,mi ta V. Exa. um apa rte?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setúbal) - Pois

O SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZO SUPLICY - Has

o povo brasileiro percebe, primeiro, que embora seja contãbil,

na verdade ess,:s recurs,os foram transferidos a credores no

exterior, que n~o s~o muitos, que são relativamente poucos,r!i

cebendo uma quantia de recursos ext,:aordinariamente grande.

se houve recurso aqui dentro e;;e o resultado liquido foi

. O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLl Cf

Mas qual ê essa"' re.a] idade? De fato, nós nO'5 empobrecemos como

..um todo. A renda per-capita, hoje,'é menor do que em 1979. TE.

davia, nem todos relacionadas ã economia brasileira se emp,l!

brecerarM. Ao contrãrio, em esp~cia1 os credores externos do

Pals tiveram neste mesmo período de empobrecimento um aumento

significativo da sua remuneraç~o. Basta observar que as reme!

!ias de juros llquida's a'o exterior cresceram eM tr~s vezes,

aproximadamente, de 4 .. 2 bilhões de dõlares em 1979 p~ra 11,4

bilh~es de dõlares em 1982. Então, que senso fi este? Que rea_'

lidade e essa, de levarmos o Pllís a produzir m~nos para pagar

mais aos credores externos? Que tipo 'de: contribuição efetiVa

teriam os credores externos para justi'ficar .. de qualquer po!!,

to de v;st'~, esse d~senro1ar? Ainda relacionado a isso, per

gunto _ embora V. Sa. seja profundo conhecedor, por seu trab,!

lho. p'o~ sua expe.riência e por sua posição, n~o consta isso

de seu r:elatõri.o, e o Governo não tem informado a respeito 

CO.lllC!: .se; tellLdese.nrolado a participaç~o da remuneração dos i!!,

termediârios financeiros no Pals, nesses ultimos cinco anos?

Quer dizer, os dados mostram essa evolução sobre os credores

externos. Sem duvida, aumentaram significativamente. Hi indi

cações, pelos resultados"financeiros de bancos, de' que eles

tambem obt.ivera~ um' crescimento sig~ificativo no seu rendime,ª

to nos ultimos ci~co anos, embora a taxa de crescimento, em

1982, tenha sido·...um pouco menor do que a de 1981. Mas o Gove!

no' não tem informado sobre a par~icipaç~o dos rendimentos. E!!,

tão, eu pergu.ntaria se - quem sabe?- o Dl". Olavo Setubal tem

esta informação.

isso, que' fez aqtIt1o, e nunca foi ou.vida e que somente quando

a situação ficou insu!;.~e~tãvel, dias antes de se tol"nur irre

versivel, o Governo, precisando, ~or razões externas,do apoio

da oposiçã'O, estã pedindo o acordo.• ' Acho que cobrar do passa

ao não constrói .0- ·~uturo, por isso estou procurando simples

mente construir 'o futuro a partir do dia de hoje, a partir da

realidade que vejo hoje. Se formos discutir o passa-do para d~

cidir hoje, ctlmprQmeteremos o futuro. Esta foi a minha visão.

não.

SR. DEPOENTE (OIavo Egidio s~túbaTl· Com

relação ã segunda 'pergunta, eu gostaria de dizer o seguint~:

:05 ~nterllt.~?iãrios financeiros no sistema internacional e no

sistema nacional, repassador desses fundos, tem sido alta.

cORlparada com os níveis histõl'"icos. Acho que devemos anali-

sar muito bem os padr?,es de compar,aç~o. Uma coisa e alta. ou

baixa em relaç~o a alguma coisa.. Enfão, se compararmos com

·outro tipo de ~per~c?es internas, ele poderã ser baixo .. e i~

so muitas vezes é' usado por elementos que discutem esse a~

.sunto, a meu ver, de maneira indevida. Para se fazer uma ava

liação mais objetiva, tem-se que avaliar a rentabilidade do

sistema interno e externo com a situaç~o prevalecente anter~

ormente. Externamente - que foi a sua primeira pe,'gunta - eu
\

diria o se.guinte: nós remetemos contabi1mente juros para fora

_ isso eu acho muitq importante que esta Comiss~o perceba. ~

tê 1982 .. nestes ultimos vinte anos, por remessas de bens ou

valores, isto e. 'gerando saldo real. nõs não transferimos r-!

cursos ~enhum p'ara o exterior. Como oS' economistas como V.

Exa. gostam de dizer, o hiato de recursos foi favorãvel ao

Brasil durante todo esse perlodo. Nõs nunca pagamos um juro

sequer, do ponto de vista monetãrio ,- nós. simplesmente. os

contabilizamos - nem dQ ponto de v.ista de bens ou serviços.EE.

tão, e extremament~ importan~e que ,isso seja analisado. Dura.!!.

te todo es'se periodo, se' o Brasil s"é empobreceu .. 'n~o se deve

a remessas para o- 'exterior porque elas simplesmente foram co!!,

tabilizadas. Esse empobrecimento n~o se deve aos bancos no el:,

terior. Eles mantiveram o hiato positivo de recursos durante

todo o período. E. isso fi que o povo brasileiro talvez não pe!.

ceba 'com cla,rcJ,a.
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'0.

primeiro ,lugar) MO sei exatamente, não tenho nenhuma inform!.

ção nem nunca me intel"essei em saber as pequenas quizil ias i.!!,

'ternas. Evidentemente, há rivalidad~s, e s~o muito fortes, e,!l

tre os bancos: Quem e líder, quem não e. Quem .designa isso)

é O Sr. Antho.I1Y Gebauer) se e o Sr. Wi11ian:t R...J1odes... Não. '.'''. ,
estou a. par desses. detalhes. Mas ê 'visivel, pelos dados

~cretos d~ renegociac?,o da dlvida) que o Brasil partiu com um

mecanismo, na pr'lme;ra' negocfaç~o.: Fez quatro projetos ,sepa..

r~dos t: entregou a -1 iderança dos projetos para quatro bancos

diferentes, Que foram os Quatro .1riores credores alferfcanos.

Mio foi a nenhum credor europeu: Não me lembro exatamente qual

era a divis~o, ,mas coube ao Sr. Anthony Gebauer, que eJ"a do

Horgan, o Projeto nO 1, que era o novo empréstillo; ao Citibank

'o segundo; ao Bankers Trust o terceiro, Não lIIe lembro qual

foi o outro. Mas se houver. interesse, um dos lIIeus assessores

.-. poderâ informar a V. Exa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLICY

o Bank of 'America?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - Não

me lembro. Mas ac.ho que isso n~o e ~elevante. '"Quando o fraca!

so dos quatro a.c0rdos) principalmente, aliãs, quando do f~a.

casso, em mãio, do sistema de negociação, havia dois acordos

concretizados e dois acordoS que nunca chegaram a ser concre

tizados. forlllaimente. Nessa epocll, o Brasil, por ocasi~o da

ruptura. d~ primeiro acordo, abandonou o sistema de negociação

por ~egmentos sep~rad~s,"com 1ider.an~a separadas) por bancos

negociando com o Brasil .e procurou .~egociar com um leque mais

amplo de bancos, ~ criou um comitê que incluia um número mui

to grande, algo, .c'"m torno de 40 ou 50 bancos, que elegeram uma

comiss~o diretora. 'E o que agora se chama de coletivo. Então,

na verdade) negociamos com eUe coletivo, porque o numero de

operações e· d~ta.1fies ã Illuito grande. Até hoje eu não sei se

forall' pagas' 01::'~~0 p~l~, Br~sil comi,ssões sobre, a negociaç~o,

sobre o's bancos que' fl~eram o serviço. Como esse serltico

!~rande e.Ê.~rocrãtico, imagino que tenha sido paga por.um! 'c~

missão. O Brasil nunca revelou e eu nunca fui informado di,!. .

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLICY -

que transpareceu, ate em entrevista) por ocasi~o da atuaç~o do

Sr. Anthony Gebauer é que houve UJRa pressão no sentido de o

Brasil abrir lIl~is suas portas para as operaç~es de bancos in

ternacionais no Pars. Pergunto a V:'Sa. c,omo avalia esta pre,!.

são e também a atual estrutut"a do sistema financeiro brasi1e..:!.

ro, no que tange a esse aspecto da participac~o.de bancos

estrangeiros'. Na sua ava~iaç~o, corno tem evoluldo essa partí

cipaç~o? P,orque, tem tomado múltiplas formas, quando n~D dir!. '

tamente, atravês de associacões pelas financeiras, pelas com

'panhiaS :de credito e in~es·t~~ento. ,

D· SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - ·Pe.

soalJaenfe, nunc'a tive qualquer tipo de negociação nem CDnver..

sa, nada com O sistema financeiro internacional, porque ,to

dos sabem que o grupo financeiro que dirijo n~o quer partici

pação estrangeira. As pequenas participacões estrangeiras que

hoje ternos decorrem dc:>!,:ncos que absorvemos no passa<io. Co.!!,

servamos o que unhamos e nun~a de~e~volvemos qualquer atua

ç~o. De ma"Tleira que nunca sofri pre~sãõ, proposta ou coisa 5!,

·melha'nte) de quaJ..cjuer natureza. Quanto·ã quest~o da "press~o i.!!.

ternacional, o que eu sei e o que II!stâ nos jornais e nas. res

p'ostas que e'st~o aí, que são do conhecimento de to,doS. r not~
rio, 'e O próprio Professor Celso Furtado, nUllla reunião na

FEBRÁP, em São Paulo, 'declarou: "Olha, quando eu era da SUMOC

já havia e5s~::'i;res,s!o~•.·po~tanto aí não há novldade nenhuma.

~Por. outro 1ado, essa press~~ nunca' se formal iza d: maneira

.uito concreta., porque. se o Governo brasi)eiro desse para

Morgan, o Bank of America reclamaria, se desse para os bancos

americanos, os europeus recTam~riam. Dê lIlaneira que, COIRO n~o

há unidade entre eles, a capacidade de aç~o é relativamente

restrita. qua:n~o ã SUa ,terceira· pergunta, que trata do probT!.

tia da amp1iaç~o por formas diversas, digo que·e õbvio'~que ela

se tornou fmp~rtantrssfma. Se ·pegarmos o balanço dos bancos'

estrangeiros no Brasil, veremos' hoje que 'eles t!m um volume

fmenso de financiamentos internos no Br~.sf1, repassando recu!

50S de dõlares do exterior. Oe .aneira que, obviamente. eles

lIio têm cilptaçio em' depósito porque nãoi:êm agências.- Mas,

c~mo ~oje o si~te.a financei~o roun.dia~ mu~ou ni~ito; aquela v~

• O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Por

esta resposta) Dra Olavo Setúbal ~ compreendo de manefra mais

aprofundada as ra~?es que o levaram·a ter tantas dificuldades,·

em conviver com o PDS, em são p·aulo.: Agradeço 11 V. Sa. o d!

poimento e as respostas que deu.

O SR. PRESIDENTE (Deputildo Fernando Santana)_

Dando conto'inuidade: tem a .palavra o Deputado Aníbal Teixeit"a.

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA " A~te. de mai.

nada, nossa homenagem a este grande 'empt"esãrio e home~ públi

co qu.e ~, inega~elmente, Olavo Setúbal •. Como a"ntigo membro dp

PP, sinto-me 'orgulhoso pelo fato de contarmos com a presença

de V. Sa., que aprendemos a admirar lã das Minas Gerais. In1

cialmente, minha pergunta insiste um pouco nas origens da dI

vi da, embôra V. Sa., c?m o pragma t i smo d.o banque i ro, di ga que

não interessa agora a :ral!:~o pela qual foi gerada essa divida,

mas, sim, como pagâ.l!i' como remaneji-la, como contornar

problema. ·Ent.retanto, a origem dess~ divida, no nosso enten~

der, p~e ,em jogo·"~· prõpria estrutura do modelo econ?,mico br,!

slleiro a partir da Revolução de 1964. Essa dívida foi criada

'principalmente por uma politica 'de investimentos estatais,tal

vez em 70%. C~nstl"uimos um Aeroporto em Belo Horizonte - falo

da minha te'rr,à'~ para evitar' que possa parecer demagogia - de. ......... ,

220 milh?,es de dolares, o que daria para liqUidar, durante seis

;anos, o tJ:?blema do ensinq primário em Minas Gerais. construI

.DS a Ponte Rio-Niterói. Construímos um Progralla At?"mico de

18 bilh?,es de dõlares. Significa que poderlamos, em ve~ de f:!.

zer essa experf?ncia~ essa aventura at~ftlica, dar uma casa

cada brasileiro, seI! BNH. Veja V. Sa. a gravidade desse pro

blema. Essas f~lhas do modelo, no meti entender, decorrem exa..

tamente do estatismo. que n~o foi u,m caminho para o desenvol ..

vimento, porque antes disso Juscel f~o Kubitschek fez um mode

lo sem depender do capital externo, ou melhor, dependendo d·o

capital dO' r.hco, n~o do capital financeiro. Agora, como sair

dis$o? A -minha pri"meira pergunta e esta: o modelo financeiro

trouxe alg'Um beneficio para o Pais, em termos de desenvolvi-

Rlento?
O' SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - O.be ..

neflcio:pode ,sel'" questionado quanto a quem ele se destinou, à

validade social dele, mas, em termos de dimensão fisica, .

indiscutível. Existe a ponte. Existe o Aeroporto e existe u.a

certa tecnologia atômica que o Brasi.1 comprou. Se era priori

dade vâlida) se era o :~u~ o' Brasil) Ulll país pobre, devia ter

feito, acho que não. Estã errado:. Ént~o, foi isso que~se deu.

O SR. DEPUTADO AHfaÃt TEIXEIRA - Agora, parto

-para uma segunda,.,Jiergunta. t comum, quand.o uma firma, uma e!;

presa privada entra em dificuldade.' que seu agente financeiro

comece a faz·er.o que o, Fundo Monetãrio estã fazendo~ com o Br.!,

511) isto é, esta~eleca regras para ti própria gestão da empr!

sa. Quando ~s~,as not"mas são impostas, o banqueiro diz ã empr!

sa: fI'Vo~ê te~~~~ue vend·er'.~~is ou vender por melhor preço•• MV,2

.cê ~em q~e baixar ~- seu 1;UStO rixO.'. ou A.VOC~ tem Que receber

~~ dividàs' que est~o pendentes~. Ho· caso· do Brasi', o aconse-

lhulento do Fundo Honetirio n~o se dirigiu, nO .e~ entender,

apenas ao problema do si!1ârio, que' e o que eu chamaria o cu.!

to fixo do Pais. ExataJftente o salário estã sendo o saco de

pancada. Tanto ê assim que 12 empresãrios brasileiros da Maior

eícpress~o fOTilm ao Presidente da República - na epoca Aure:li!

no Chaves - para pedir que.não. se fizesse uma compress~õ sal!.

rial porque ela estã estrangulando a Naç~o. O Brasil depende,

ell 90%, do seu mercado interno. Essa compress~o tende cada

vez: a' gerar mais e ~ais desemprego, mais e mais miséria, Illa~s

e mais estagnilção .. Na primeira. Ca'rta ao Fundo Monetário Inte!,

nacional, 'na se'gunda e nos memorandos ~ecnicos, evidenciou..se

"que ele queria, que se mexesse.em alguma~ das variã'vei;. U~a,

por certo,., é o sa.lãrio, que agora.ê'o principal, mas ·n~o era

a~tes. ~ exig~n.cia do Fundo era que se diminuisse o déficit

públiCO: Est~ m~s que se fechou agora apresentou um cresc,ime,!l

to da divida publica de 14,9%. Minha pergunta ê a seguinte: ê

justo que se ponha agora na mesa das negociaç~es ape"nas a po

litica salarial, quando o Governo, que tem todos os instrume.!!,

tos p~ra isso, nã~ co~pr'ime as suas; despesas?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - ,~Vi

dentemente, o aco,:do com o Fundo Monetário Internacional, c.2,

'.0 V. Exa. muito'''bem apontou, n~o tem sõ o salário como compi

nente, talve.z nell1 COMO componente básico: Todavia, pela estr!!,

tura legal do Pais, no' momento, o salário precisou ·do refere.!!.

s~o tradicional do banco que captava recursos de deppsitos ã

vista. desap.areceu', atê ptlt"a os bancos: brasileiros. Hoje, no, .
Banco Itaú,- Ó depósito ~ vista representa menos de 15% do 't.~.

tal dos nossos athos. Pot"tanto, os depósitos" ã vista estão

perdendo totalmente a exp ....ess~o no' mundo inteiro, inclusive

no Brasil'. O problema do depósito ã vistil desapareceu como

problema. Tanto que enL Nova Ior9u,e o Bank vendeu todas as SUas:

ag~ncias) porque n~o !luer ma:!s trab~lhar com depósito de· p,!

blico, poís ~cha que ê anti..;..econõm{co. Ele sõ trabalha no mef.

cado do atacado._'''Êsta mudança, evidentemente, está-se refle..

tindo no Brasil. Porque os bancos estrangeiros) trazendo fun

'dos de lã para cã ou podendo captar no mercado de atacado,po!.

tanto.) sem terem ag~ncia, simplesmente pelo telefone, em volo!!.

RIU muito gr.a~des, al~uns aeles estão crescendo no Brasil. EE. '
, .~~. ' . .

tretanto, nem todo.s..) porque,sendo o mercado alta~ente infla-

~êionãrio, aSsusta muito a operação por parte dos funcionãrios

desses bancos. Eles n~~ e$t~o habituados a trabalhar num cen!

·rio t~o flutuante quanto o 1nflaciônârio e ~om regulaç~o do

Governo t~o grande e t?"o flutu",.nte também. Mas se 'viermos

ter UMa estabi1idad~ mO,netâria interna e viermos a ter uma e!,

tabilidade ecori~mica, não tenham dúvidas de que ti. exp.~ns~o s!,

ri muito grande. porque a tecnologi<!- mOderna, via comunica.. ,

cões, e, de outro lado, o surgimento, no Brasil, nes~es ulti

mos anos, de um mercado de atacado, que estã tendo muito mais

inf1u~ncia do que o mercado tradicional de varejo, vai mudar

muito a relaç~o ban~o estrangeiro e banco. nacional que n~o p~

sarã mais 'em termos de ag~ncias~ como era no passa~o.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZ~D SUPLICY - NE.. .
bre D,ep~ente: e~ta Comiss~o, alem de se preocupar com os pr.!!.

b1emas mais·.~elacionados ~ economia, ã repercuss~o da divida

externa sobre a economia brasileir.a, também tem procurado av!.

riguar as raz~es que, por vezes, nOS levaram a um endividane.!!,

to excess~vo e as motivaç?es dos agentes desse endividamento.

Contudo, a Comissão tem encontrado dificuldades a respeito de!,

se assunto. porqu~. j~lg~'mos do· interesse nacional também av.!.

liarmos se. houve negócios que consi.CJeramos irregulares, muito

embora por Vezes tenhamos a impress~o de que no Governo - hã

certa irritaç~o .~.. respeito da atitude da CPI) talvez porque,

no mundo dos negócios. o que mu~tos membros desta .CP! consid!,

ram irregular.idade seja entendido como coisa corriqueira. t:.!!,

tão, pergunto.a V. Sa., Dr.. "Olavo Setúbal) que conhece muito

o.'lReio fina~c'é4ro, se ~ons·idera normal o recebimento de comi!

sões por parte de 'a-utoridades responsãveis por negócios ·intê!.

:n~cionai~.e também se avalia como importante que esta CPI !

profunde sua investigaç~o sobre a natureza desses negócios e

das motivac?es que aloveralrl ess~s negócios. Esta é a minha pe!.

gunta final.

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - Eu

~iria q~e acho. inadmisslvel, n~ Brasil e no mundo 'inteiro - 5~

ria julgado por qualquer sistema polltico corno inadmfssível 

que o negociador do Governo e, ate do particular receba comis

sões. Acho 1550 totalmente inadimissTvel e inaceitãvel. J.,!

mais. na minha vida. permiti que, de qU~lquer forma,direta ou'

indfr-etamente, quem quer que fosse recebesse. sob qualquer

títUlO, comiss,?es q'ue não fossem absolutamente tradicionais

no ~htema de inte)"mediaç~o) isto,é, o corretor._ estabelecido

legalmente para operar naquele mercado e vende)ll'·aquefe titu

lo. r diflc,l1 qua"ificar exatamente esses problemas. Quanto ~, .
orga.niz.aç~o· que dirijo, posso assegurar a V. Exa. que jamais

nos foi pedido e jamais insinuado .. digo ate mais - jamais me

conhram que qualquer banco tivesse pago a quem quer que seja

no Brasil" qualquer com~ss~o. De modo qu~, nesse aspecto, tal

vez: pela dimens~o', pela .express~o da. ol"ganizaç~o que dirigi

mos, pela t:igura e. peJa trad.ic~o dos· hDmens que a integram,

nunc~ tivemos esse tipo de problema-O e nunca conversamos sobré

esse tipo de prolliema. Porque conversar já é o inicio de cami

nhar, e nunca f;zemos isso. De modo que n~o posso prestar ã

'Comiss~o qualquer depoimento sobre o a$Sunto.

D· SR. DEPUTADO' EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY -Has

como 'recome"nd~"ção ã c~miSsão.
..- ·D·.SR. DEPOENTE (Dhvo Egídio Setúbal) - RocE.

~.endacão ã comissão acho inad.isslyel. Portanto, compete ao ~

... congre~!';"- n~o- sei se. Ixata.e'ntrpel0 forlllalismo jurilico, co!!. .

pete a esta Comissão - Icho que i Illais do que legltimo, e e,!.1

:senCia 1 que o con~~es$o decubr; qU~lque:~ irregularidade neste~

;aspecto.

EIno SR. DEPOENTE (Ola~o Egídio Setúbal) -
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O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Uma outra per-

terceira e a reforma industrial, porque nês chegamos num .~

.ento em que precisamos fazer uma verdadeira reconstruç~o i,n:

dustria1.

gociar a receita tributâria que eu juntei no problema. Ele

teria que imediatament,; regociar dentro do pacote a receita

tributária, porque. se fosse para pagar isso com a inflaç~o a.. .
inflação i'ri:! eS'tourar, e não acabaria mais. Acho que nós n~o

fugiremos., a m~u,...ver, de uma posição de reforma tributária. !
liãs, em todos os meus pronunciamentos eu tenho sempre enfati

zado que três reformas são essenc'iais e urgentes para o Pals,

econômico: _ não estou analisando as reformas polí-

gunta: durante ,a exposi,ç~o e respondendo a algumas perguntas

aqui feitas, foi levantado o problema de que o Congresso ame..

'ricano resistia a um aumento da cot~ de participaç~o dos Est!,

dos Unidos no Fundo .Monetãrio inclusive por que$t,?es ideo1õg!

cas, segundo V. Sa. informou, porque o Fundo Honetã~io teria

ajudado a 4 ou 5 países comunistas. Entretanto, a versão que

nos chega 'tambêm aq~i é a de que a maior .pressão se dã exata

mente porque o Congresso americano não aceita que se dêem mui

tos recurSOS ao Fundo para· que o Fundg n~o controle e salve a

situação dos banc~s americanos que aV,enturaram no Brasil, que

jogaram lio Brasil,· que receberam juros mais caros do mercado

inhrnaciona1 e agora, quando a coisa apertou. querem repas

sar indiretamente isso ã popu1a.ç~o americana, o que vai ac!,

bar tradu~indo-se em impostos. Ent~o, a resist~ncia que exis

';e no Congresso a~eric'anD', que deixa em cheque os banqueiros,

não seria um fator, importante para permitir uma negochç~o em

termos dos juros?

,() SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setúbal) - EIl

primeiro lugar, não hâ duvida nenhuma quanto ã, sua afirmati

va. Acontece que .. talvez eu não tenha destacado, porque ela

e muito veicuiada 'pelos órgãos de imprensa no Brasil - uma

grand'g parte, ~!Js Deput~dos'~mericanos n~o querem dar dinheiro

ao 'Fundo porqu~' acham que isso seria salvar os bancos; Isso

"também é falta de informação dos Députados americanos,porque,

de acordo com as regras do Fundo, o Fundo jamais empreta di

nheiro para pilgar aos bancos. Tanto que ele ~xige, para lib,!

rar seus recursos, que 05 bancos refinanciem seus debitos~ Hão

hi permiss~o para usar os recursos do Fundo para pagar aos

bancos. Mas, o~vialllente, tambem - e isso, aliãs eU afirmei !.

qui na minha exposiç~o claramente - o Fundo Honatirio não pe!.

mite, em nenhuma condição, que seus ,recursos sejam usados p!.

ra pagar aos btlncos. Isso i da própria estrutura da organiza

ç~o. De maneira que, embora haja essa dúvida, ela não e vali ..

da. porque isso e proibido. Segundo .. a CJuest~o dos juros.

quest~o dQs jur.os eu e~foquei diferentemente. Eu disse que I.

,partir de 1982 o mercado deixou de ser competitivo, no senti

do de que cada banco procurava obtpr taxas e comissões mais

baratas para cons'eguir seus mercados" émbora flutuantes. Na

hora em:'que ele's foram contratados no' regime flutuante -

hoje não e mais corllpetitivo - eu sugiro a fixação de taxas de

juros acima do nlvel inflacionario externo. Isso eliminaria e!.

se tipo de duvida que V. Exa. levantou.

O· SR. :pEJ'UTAOO ANfBAL TEIXEIRA - Uma' outra

pergunta, Dr. OlaV? setiíbal:, o Fundo Monetario Internacional,

estã extre"mamente preocupado, por u"ma questão de dtiferenças

culturais, com o-..volume da. nossa inf1aç~o. Ela e preocupante,

de todas as ma.neiras. Mas essa preocupação não existiu quando

dos volumosoS emprestimos feitos ae Brasil, em dõla-res, que

se converteram em,cruzeiros, no Brasil, e que .foram realmente

os fâtores .que~ pressionaram fabulosamente a inflaç~o. Que.

disp.arou o sistema, )nflacionârio no Brasil foi' exatamente

~conversão de 50 bilhões de ~õlares' em cruzeiros no Brasil.Pôr

quando um empresario paga um salário de 100 mil cruzeiros,

ele está pagando 72 mil cruzeiros ao Governo para um serviço

previdenci,ãrio que nós sabemos ê o pior e o mais caro do rnu!l

do. Por que o Governo~ ent~o não d!minuj, esses 20% 'da contri

buic'ão de 72% do. salário para o fundo,previdenciário? Não

seria mais lógico que ele arcasse com o ônus, nesta fase cri

tica, do' que jogar sobre o salário essa responsabilidade?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setúbal) - Preci

saria, evidentemente. estar dentro da minha premissa, de ren,!

no campo

ticas' _ uma· e~.a reforma do sistema financeiro. com a desdola

~'izaç~o; out~":~~'à r.e~forma do sistema, tributãrio', com a questão

~da distribuicão da renda tributária. f! do déficit público; e a

o SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setúbal) - Acho

fundamental e tenho defendido isso em diversas ocasiões. I,!!

c1usiVe no Manifesto dos. Empres~rio.s a unificação dos orçame!!.

tos foi fundamenta~. e no me~ depoimento junto ã Comiss~o do

PDS eu dis·se que, se a unificação dos orçamentos e ll1uito co!!!.

plicada - e sei qu'e tecnicamente fi extrema.mente difTcil a op~

racionalidade dessa unificação _ eu propunha naquela ocasião

que pelo menos dois itens fossem pinçados e mantidcrs sob

controle do C~ngresso, como ê feito nos Estados Unidos. po!.

que, no fundoi .. apenas esses dois itens controlam o resto. Eu
:"<... ,

acho que urna das tend~ncias brasileiras ê a burocratizacão de

.tudo, quando certos pontas de estrãngulaml?nto sob controle

'd~O melh~r resultado. Primeiro item: A emiss~o de papel moeda

i prerrogativa do Congresso ou de um õrg~o independente~ sob

controle ·do Congresso, como e o Banco Central nos palses ind!

pendentes. Em todos os países democráticos do mundo a emiss~o

de papel moeda ,n~o.i atributo do Ministro da Fazenda, porque

o Ministro da Fazenda acaba ••• E o contador que controla

caixa, todo desfalque aparece al. Ent~o, n~o pode. t:: preciso

separar essas duas coisas. O Ministro da Fazenda n~o pode ao

mesmo tempo gastar o dinheiro e emitir o dinheiro. Porque al

ele fica lá 'o dia inteiro nesse negócio. Esse ê o ponto crlti

co. O segundo ponto crítico é o total do endividamento nacio

nal ou, pelo menos, do endividamento do Governo Federal. Nos
t

Estados ·Unidos há um teto. O governO não pode emitir obriga-

ç~es alem daquele teto. Cada Vez que ele precisa aumentilr

teto, eie precisa pedir ao Congresso autorização. Garanto

V. Exas. que sõ com esses dois itens o Congresso governa

Pals, economicamente, como fuem os· Estados Unidos.

O SR. DEPUTADO ANfBÁL TEIXEIRA - Eu agradeco

a V. 5a. Realmente nõs conhece-mos ~m parte o pensamento deste

grande empresário ~ esperávamos que ele reafirmasse e~sa posi

ç?,o Ide fortalecimento total do Congresso, ou seja, trazer pa

ra o Congresso a'''decisão econ~mica. No entanto, eu insisto no

2.045, porque fica parecendo que o Congresso quer pertubar a

ordem pública, negando apoio a esse Decreto. O que-sinto

que efetivame~te o des.emprego reinante e uma serie de outras

vari~veis jã ,de certa forma minimizaram o impacto do sa1ãrio
, ...... '

sobre os orcamentos. das empresas e sobre a prõpria inflaçã~.

:'Por que t~~istir tanto nessa tese do salário? Já ~ue o Gove!.

no se diz adepto de uma. economia ~e mercado, por que não dei

xi-la correr com mais tranql:lilidade, sem fazer esse arrocho

salarial,. que sõ viria agora inibir ainda mais o processo in

dustrial brasileiro e o nível de vida ja extremamente baixo

de nossa população?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egldio Setübal) ,- Acho·,

em primeiro lugar, porque na l"enda nacional 50,; repres?ntam

salario, o que e baixíssimo. Nos países mais desenvolvidos a

renda de sa1arios representa 60 a 75%. O Brasil tem um compo

'nente salarial muito pequeno em relaç~o ~ renda nacional. Os

outros ite,ns são: a'lugueis, juros e lucros empresariais e

quarto sa1ario. Essa ê a forma- que até a Fundação Getúlio Va!.'. .
gas apresenta das contas nacionais. co~o todos os paises . do

Ilundo. Mesmo repr·esentando sõ 50%; que e pouco para um país,

no Brasil, com 'uma economia muito indexada, se esta com uma

inflaç~o que fugiu a~ contr.ole. como esta de 200';. acho que

seria extremamente difícil operar uma economia com uma rein

f1ação de 1002: reajustada. O que acho que o Congresso deve 2

nalisar e a tributa.ção~ d"~s outros, tanto que o Governo já pr,!!,

põs~ na mesma lei di?s salários. a r~dução dos alugueis. Fa1t!,

ria o problema dos' ju"ros e o problema das receitas, que os

jorn~is ~st~o dh,endo que fazem parte da negociação. do paco

te do acordo. De maneira que, como disse, não defendo a apr,!!,

vação do 2045, eu defendo algo em torno do 2045, que compati

biliza 'os interes$es nacionais e a necessidade urgente de !

cordo a cur,tlssimo prazo, no exterior. Essa compatibilização

p'ode ser fei·t;...·em .t~orno d~ um programa fiscal' de emergência

~que distribua .05 õnus por toda ,a socied~de. A meu ver. esse ê
o' único caminho que resta para esse acordo. Acho que seria o

equilíbrio na pobreza, porque na riqueza infelizmente n~o po

deRIOS fa~~-10, porque estamos h'i tr~s anos em recessão.

SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Dr. Ohvo S~

·tqbal, quando nós discutimos esse assunto - e o Congresso

posto eM cheque por causa, na verdade, de 20% do ,INPC - nãs

frTamos economiz:ar. pressupõe-se que a Nacão iria economi:;::ar

essa pressão de caixa de 20'; sobre os salãrioso Entretanto,Iresso?

eto do Congresso. De maneira que, por uma questão de tecnicid~

de ju'rídica e,~?5titucional, o Congresso foi c.hamado a se ma

nifestar sobre esse- aspecto do acor·do. Não tendo sido chamado

a se manifestar sobre os demais, eles ficaram no Vlvel de pr~

nunciamentos individuais e de .promunciamento de segmentos pa!.

tidãrios ou de grupos, no Congresso. Esse ponto levou a uma

discuss~o muito maniqueísta sobre o Fundo, ou seja, "sim" ou

·n~o" ao Fundo em funç~o simplesmente do ~sim" ou "n~o" ao d,!.

creto salarial, quan.do, na verdade, deveríamos ter uma poss!

bilidade de discussão abrãngenh do acordo econômico. Eu não

diria nem do acordo com o fundo, ma;; do programa econ?mico do

Governo, porque o que ele apresenta ao Fundo e o seu programa

econ?mico. Portanto, num país com uma estrutura. política mais

desenvolvida, esse programa e,cónõmico seria, na melhor das hi
p'õteses, p'elo 'menos, a express~o do partido do Governo, nos

'palses parlamentaristas, ou aprovados no Congresso, dentro de

uma forma mais con~reta, em ou"'tros países. Isso não se di no

Brasil, e, por não se dill" no Brasil, ficamos discutindo um d,!.

creto-l~'i na 'ba's~ do "sim" ou do Hn~oll e na base de isso im

plicar n~o sõ o merito do próprio decreto como tudo com que

isso está" correlacionado, vislve1 e nitidamente, ou ate imagi

naroiamente, pela sociedade brasileira. Portanto, o sistema é

tota1~ente inadequado 'para i1 discus.são. O que eu acho que no

momento nasceu par~ o Congresso e, para a sociedade politica

brasileira·, pela primeira vez., ness~s ultimos a.nos, e a possi

bi 1i dade de negoêi aç~o. Pode ser pequena, pode ser atrasada,

Illas e uma ne,gociação econômica. Pela primeira Vez o Congres

so esti sendo chamado a participar de uma negociaç~o econ?m.:!.

ca. Acho que isso·deveria. ser encarado. O que eu não acho vã

1ido _ descu.lpem-me muitos dos meus amigos aqui presentes -
~"

,ê o Congresso votar contra uma serie de medidas que hoje de-

~c1ara como ótimas. Exemplo disso ê a lei Salarial, que, qUan-. ~. ,
do foi votada, n~o teve a aprovaç~o da Oposiç~o, e hoje ela

I defende com unhas e dentes. De maneira que e uma situação

paradoxal. A Oposição errou na primeira ou na segunda vez. Em

u.a das ve~es ela tem que ter errado. N~o se pode admitir que

ela na primeir~ vez votasse contra porque achava que era in,!.

dequada e agora vote contr~ a sua modificação. Alguma coisa

n~o·estã bem nesse tipo de raciocínio, dentro do ponto de vi.!

ta econômico. Ele pode ser politicamente pragmãtico, mas do

ponto de vista econômico não me parece. A primeira era um !

vanço. Se ela era ruim, t::h o era em relação ao possive1. Es-:

te e o gra,nde drama, oU" seja,' se devemos votar o possível ou

O desejãvel". E~te e o drama qu~ inc1usive- se apresenta de .n~

vo: vamos votar o posslvel ou o desejável? Evidentemente não

é'o desejavel. ~ opossível? Parece-me que sim, e e isso que

tenho d·efendid"o.

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Oro 01avb S~

tuba1, a questão fundamental está aí. Há pouco tempo defendi

nesta comiss~o o ponto de vista de que a press~o do Fundo M,!!,

netario Internacional t. pl\radoxa1mente, era um instruml:!nto afé

de fortalecimento ?o Congresso, mas n~o apenas enviando para

o Congress·o um "abacaxi". A inflação brasileira tem 3 compo

nentes; o orçamen-to fiscal, que é votado mais ou menos pelo

Congresso; o orçamento financeiro, que é o grande responsãvel

pela inflaç~o; l! o orçamento das es~atais, com seus- 13 tri

lhões de dêficits. Esses 13 trilhões dariam, por exemplo, pa

ra ac'abar co,~~~ analfabe,tismo nO Brasil, para ~anter um 51st!:,

•• de ensino secun,d~rio gratuito, p'ara manter todas as unive!

sidades, para dar 8 milh?'Qs .de casas para as popu;acões fave

ladas. No entanto, isso ê o deficit das empresas estatais, que

c6nseguiram ter prejuízo onde ning~êm consegue. Então, o G~

y.rno quer dar uma chave de fenda para o Congresso apertar o

assalariado, vale dizer, apertar a Nação. Se eles noS dessem

a chave de fen4a para apertar as estatais, para apertar o 01:

çatnento financeiro, nõs, ent~o. podíamos ter Um desgaste polI

ti co com a Lei Salarial. Mas eu acho que a negociação deve !

xigir a pluralidade dos assunt~s econ~micos e n~o apenas

Lei Salarial. O Congresso só pode realmente discutir com seri

edade, com responsabilidade, política e econ~mica, n~o um item

do programa econômico, mas os 'tr~s itens ·fundamentais. t: pre

,ciso tra~er pa~a a jurisdição do ~ongress~ os orçamen~os, pO!.

que e nesseS outros orçame'ntos que est~o sendo feitos os abu

sôs e está sendo gasto o dinheiro trazido do exterior. O que

V. Sa. àcha dessa colocação, em termos de soberania do Co,!!.
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ro?

O SR. DEPOENTE (Ol.vo Egídio Setüban - No

setor do petr51'eo,,~m dois' níveis, ,a meu ver: primeiro, aume!!.

.tando o investimento da PETROBR1\S. aos 1imites mãximos poss!
·veis. em pesquisa de petróleo. Os 'resultados t~m sido animad~

res. A PETROBR1\S e uma grande empresa. Pode ter tido algum,

pequeno desliz.e. que, a meu ve~. em na~a muda a imagem dessa

grande empresa. Todas as empresas t?,m problemas. em algum m.2,

Porque, se nos

bem apresentar soluç~es para que ela não progrida tanto, na

futuro, como vem progredindo. Inclusive chega-se ã conclusão

de que, com e!'ise monta:~t~ da dívida e com esses juros, ela $11

tbrna impagãv61 no ~uplo sentido, como disse aqui um economi.!,

ta: impagã'Vel do ponto de vi~ta semantico e impagãvel do pon

to de vis,ta humo..;..-.t:·lstico. QuaiS as sugest?"es que V. Sa. pod!,

ria trazer li comiss~o e, como poderemos economizar no setor

de petróleo para começar a reprog"ramar a vida do País no fut.!:!,

Congresso. armou-se es5e clrculo de corrupcão que hoje estar

rece o Pais inteiro. As estatais estão sendo vitima"s desse pr.!!,

cesso. Algumas delas se endividaram para socorrer a própria

rolag'em da dr~,jda por parte do Governo. Ent~o, acho que tam

bem seria Um ~~~o grave desse corte quase total no inv~stime.!!.

·.to das estatais, na economia brasileira, porque iríamos atin
gir n~o ~õ grandes empresas nacio~ais que .recebem· encomenda

da PETROBRÃS. como também estaríamos cortando profundamente aI

gumas ãreas de desenvolvimento 'essenciais para o Pais. Por !!.

xemplo, a PETROBRÃS tem uma meta de atingir a 500 mil barris

dia no ano de 1985, com o objetivo de reduzir a depend~ncia e!

terna de petroleo. Assim, a nosSO ver, as estatais,devem ser

fiscalizadas. Devemos cortar tudo aquilo que n~o corresponde

ao justo pagamento, tudo aquilo que não e corretamente feito

no sentido da ampl iac~o de sua efici~ncia. Mas isto não nos

leva a condenar as empresas estatais. Ao contrãrio. creio que

o Congress,o deve nã'O sõ defend~-las como tambem estabelecer

normaS de fiscalização. A última p;rgunta: jã que somos. do

ponto d~ vista energético, um Pals que onera anualmente '!>eu

endividamento via' conta-petrõ1e~. V. ,sa •• como Professor. e!!.

genheir~' e ho'mem, de empresa privada,' teria alguma sugeStão?

interessa examinar a divida, interessa-nos ta,!!!

depois de concluidas essas conversações. ~gilosas e confiden

ciais et.que poder~amos partir para tornã-las públicas. Ent~o,

evitar"iàmos' enfraquecimento a que V. Sa. se refere, com

que concordo,. Toda negociaç~o que fracassa enfraquece os neg.2

dadores. Disse o Sr. Langoni, na CPI, que ele desistiu ou

renunciou'ã Presidênda do Banco Central tendo em vista duas

exigências que lhe parecoiam impps.síveis de serem alcançadas-.A

primeira era reduzJr a inf}aç~o em torno de 50 a 60~ no ano

de 1984; a' segunda era zerar o deficit público no ano de 1984.

V. Sa. ach~~ exigências são demasiadas ou são dificeis

de serem alcancadas
4

; e~' 'e~.Q,.t. ..~ nossa te'rceira Carta de In

tenção jã estaria furada?

O·SR. DEPOENTE (Olavo Egíd"io 'etüb.l) - Acho

extre·mamente .. ,d.:ificil atingir'esses objetivos. Realmente tenho". .
imensa duvida quanto a eles. Procur'ei enfatizar no meu depoi-

~Illento uma linha absolutamente pragmática, não entrando no me-
• .._, • OI.

rito do que as autoridades ne90ciaram porque falta tempo. Rs..
almente concordo com o Professor Langoni, em que eSSeS objeti

vos não são atingiveis a meU ver, como ele declarou.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Todos s.b~

mos tambem que .as estatais se endivida .... am. e aqui estou faze.!!.

do mais uma defesa das estatais. algumas das quais considero

um instrumento importante para o desenvo'lvimento do Brasil,'

como a PETROBRJl:S, a SIDERBR1i:S, 'a Vale do Rio Doce e outras. f.
videntemente, não concordamos com as distorç?,es, com as mordE..

mias, com os cartões de credito, com as casas gratuitas, com

il alimentação fornecida. Estamos contra tudo isto. E tudo i!.

.so só ocorre porque o Poder Legislativo, no Brasil, não tem o

controle efetivo das contas. Acredito q.ve a honestidade seja

um pouco rara. Aqueles que podem recéber um copo cheio de pô

de ouro; sem'do~umento, e 10 anos depois o devolvem ao propri.

etário com a mesma quantidade. esses são homens raros, mas !

xistem. Todavia. a maioria da':. criaturas humanas só s~o corr!,

tas ã medida que são fhca 1i zadas. V. Sa., como empresãri o, s~

be disso. Se n~o há controles efetivos na sua empresa, então

a tendência e cad? qual se ~ocupletar daquilo que lhe parece

mais fácil'. No serviço público ê a ~esma coisa, Como não há

controle efetivo'''pela opinião pública, não há controle pelo

deixa de me parecer uma ava1iaç~o subjeti.1la. Na realidâde,sem

querer interromp~-lo. acredito que, mes~o que se pudesse,. 2

priori, :admitir' que há todas essas dificuldades, seria bom

uma tentativa, nio o Governo renegar de plano essa possibil i

dade de neg~ciar com maior poder de barganha, já que poderia

negociar em nome, ou em conjunto com outros países também em

situac~o dificil coma ,es~ã o nosso.

O SR. DEPOENTE '(Óla'vo Egídio Setüb.ll - Isto

talvez venha a ocorrer se houver uma crise catastrófica. 1

Q. ·SR. OEPUTADD FERNANDO SAIHANA - Já estamos

nela..

o SR. DEPOENTE (Olavo Eg'idio Setüba·l) - Não.

Ainda estamos' longe dela, vista do mundo exterior. Vista pelo

BrasÚ. esta!"õ.~. mas vista. peTa mundo exterior, acho que ain

da não chega~~' a ~Ja. G'ostaria de enfatizar uma aspecto: tE..

da n~aociacão pübl ica fraca~sada enfraquece os componentes.Se

o Brasil part,isse para a tentativa do Clube e fracassasse. e!,

tari! mais fraco do que n~o a faze'ndo. Toda tentativa de neg~

ciaç~o fracassada e um ponto a menos na al,avanca para umil ne

90ciaç~0 qualquer.

. O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA • Concordo com

V. Exa., mas essas negocia??es poderiam ser feitas a nivel e.!,

tritamente confidencial. de saída. Acredito. nobre Depoente,

que há paises menos confiáveis para uma nagociaç~o, digamos,

em ca-rãter absolutamente confi.:.,.dencial. Mas creio que, ao ní

vel a qU; chegaram a Argentina. o México, talvez; a veneluel~,

I! o Brasil'. ~ss'e tipo de negociaç~o pudesse Ser alcançado.

.primeiro, dentro de limites estritamente confidenciais. SÕ

universo diferente' . deve ficar en,tre 98 e 100 bilhões de d-ª.

1ares no fim do ano.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA • O expos i-

tal", durante o debate,. teve a oportunidade de mostrar de m~

neira clara a1> diverg~ncias possiveis entre os maiores devedE.

res da América Latina.' Eu gostaria de dizer que, assim como

h.á diferenç~' ~':n.tre devedor'es. há também diferença e,ntra credE..

res. Mas entre os 'devedores há duas coisas, pelo menos, que

s~o comum a todos: reduç~o na taxa' de juros, saindo daquela

flutuação, que partiu de 6 a 22. para uma taxa compat'ivel em

negócio's internacionais. Então. isso seria um elemento comum

de unidade entre devedores. Outro elemento de unidade seria

'a prorrogaç~o 0.0 dilataç~o do prazo. porque não há: nenhum d.!

vedor na America latina qu~ não preferisse pagar a mais

.10ngo prazo. E o terceiro, talvez um fator qU~ poderia unir

os devedores da Amer.ica La~ina, seria. com essa di1atac~o de

pra~os e com essa reduc~o de juros, melhores condic?,es pa~a

promover o desenvolvimento interno. V. Sil. não 'aclla que, ne.!,

se caso, o. Brasil também deveria tentar essa negociac~o mult!

lateral com os devec{ores latino-americanos, considerando 9ue

hi, de qualquer modo, pontos em comum entre esses devedores

de banqueiros int~rnacionais1

O SR. DEPOENTE (Ol.vo E~ídio Setüb.ll - Eu

gostaria de enfatizar que todos os pontos que V. Exa. menciE..

nou s~o pontos de objetivo. não de metodo. Não há dúvida n!

nhuma de que esses objetivos são comuns a todos os paises .ma s

o metodo de forçar ess'e objetivo s~rã d1ferente. E é ai que

. se dã a diferença. Não serã nos objetivos. Os objetivos s!!.

riam conco'rdantes, Mas e'sses objetivos seriam os mesmos para

todos os credore~'do mundo, não so os da America Latina. Os

credores dos bancos noS outros paises do mundo tambem que-

rem juros mais baixos e fixas, também querem prazos maiores.

ne maneira 'Que esses objetivos são CDmuns a todos os G:redo

'res, 'de todo~,:~S países, quase em todas as epocas. A obtenção

de resultados depenpe dos pontos de poder~ dos pontos. em que

50 negocia. A negoc iacão ê sempre um choque de pontos de p!:.

der _ va~os colocar assim - e aí e que n~o vejo nenhum ponto

em comum. Se houvesse um ponto em comum. a cO,ncentracão de t~

dos naquele ponto daria uma alavancagem de negociaç~o muito

forte e esse ponto em comum no metodo e que n~o vejo. Mas}

vamos admitir. O México, por exemplo, estaria disposto a su!.

pender a exportaç~o de petrõleo para os Estados Unidos? Ele

não estã sozinho. Ele depende da Ar-ãbia Saudita, de outros que

estão fora desse problema. A Venezuela, a mesma coisa', a A!,.

gentina tem um problema de fornecimento, a Rússia, muito ma.:!.

oro De modo que no ponto de união. no metodo, para forçar

objetivo e, que n~o vejo nada em comum.

O SR. OEPUIADO FERNANDO SANTANA - Isso não

Setübal, na sua exposic~o hã um quadro que consideramos impo!.

tante porque nos dã uma vis~o da dl~ida -de marco de 1983,aprE..

xill1adamente de 91 bilhões; 083 ,milh?,es de dõlares. Eu gost!,

ria de saber de V. 5a.: depois dessas negociações que estão

sendo realizadas, em quanto, aproximadamente, nós iriamos au

mentar a divida?

O SR. DEPUTADO FERNANDD SANTANA - Sr. Olavo

que o Fundo, t~o atento ao problema inflacionãrio, n~o tocou

alguma sineta naquela hora, di~endo que devia acabar a hora

do recreio?

Ó SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

De acordo com a praxe, eu convocaria o Deputado Anibal Teixe.i.

ra, como o mais velho dos presentes, a me substituir na Pres.!.
dinei'a duran~.e~do1s minuto's para que eu possa fazer algumas

Prosidente.

O SR. OEPDENTE (Ol'vo Egídio Setüb.l) Um.

parte d~ dívida que estã sendo neg'o~iada va.'i sair do nivel

de curto prazo e .vai para longo prazo. De modo que não haverá

aumento da d'lvi,da. Quanto a outra parte,· sêrá realmente um a.!:!,

menta do endividamento. t muito difícil' dizer a V. Exa. em

quanto estaria hoje. Mas eu estimo.. de maneira bem emplrica,

que a div~da, calculada pelo mesmo metodo que estã aí - po!,

que cada um tem u~ ti~o de cãlculo que abrange universo dif!,

nnte. n~o que o cilculo'''seja diferente. mas o cilculo de um

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Anilial

O SR. PRESIDENTE (Deputado Anibal Teixeira) •

Tem a palavra o nobre Deputado ,Fernando Santana, para as suas

perguntas.

o SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setüb'll - Como

Y. Exa. sabe, ô comportamento de õrg~os sujeitos a controles

políticos complexos, como ~ a casa do Fundo, n~o e indador de

nada. Não sei se naS relações pessoais entre o Fundo e o GE.

verno houve algum tipo de alerta para isso. Obviamente não h0l!.

ve alerta público. Agora: 'coma enfatizei nUma das minhas res

postas anteriores, os palses em desenvol virnento que se exc!!.

diam procu'ravam' evitar ro Fundo como o diabo fugia da cruz.Quem

'ia ao Fundo eram 05 paises ricos. p~ p,.aises ricos vão ao Fu.,!!

do antes de irem aos banquei1ros particulares, porque a~ham

que os banqu~ir'Os particulares cobram muito caro. E os paises

pobres fazem o contrário, preferem ir aos banqueiros partjcu-

lares, que n~o fazem perguntas, a ir a'o Fundo, que pergunta

Iluito. taque 1e comportamento do pobre, que prefere comprar

na loja, no crediário,- e não vai ao banco. Porque o b?nco pe!,

Qunta muito e o cred;i~i~', pouco. Foi isso, na prática, que

se deu COII\ o Brasii, que evitou o' Fundo como 'o diabo ,foge da

~).

perguntas.

não conheço detalhes desses acordos, mas nesse artigo que eu

citei do Professor, que. na momento está sendo muito estuda

do no mundo financeiro, ele cita o caso da Romênia, que che

gou a ficar inadimplente, ã beira de total ruptura mas que,

graças às medidas internas, que ele não citou quais s~o, con

seguiu colocar o pagamento dos juros em dia. O mesmo estaria

acontecendo com a Hungria. E ate há um comentário c~rioso, di

~endo que 'a Hun'gria tem uma situaç~o econ?mica interna extre

·mamente melhor do que a dos países da América Latina, entre

tanto, porque est,ã no momento envolvid.a no clima de duvida'i.!!,

t~rnaci~nalJque. apareceu na .mundo inteiro, não estã consegui.,!!

do leva~tar' quantias muito pequenas que se justificariam a~

plamente, em vista da sólida estrutura econômica que ela.' eE,

tã apresentando, como uma das melhores economias. do mundo .!!.

riental. De maneira que são es'ães os únicos pontos de que, no

momento, me recordo sÓbre o assunto. Detalhes eu não tenho.

O SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Eu .gr.deço

ao ilustr; depoente as respostas e 'me dou por satisfeiro. Sr.

o SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Um. ü1tim.

pergunta, porque há outros companheiros inscritos • .Quero per M

guntar a V. Sa. s~ tem alguma informação sobre se nas opera-

ções que o rV~,do Monetãrio fez com quatro paises da Cortina

de Fe'rro for~m:feitas im'po'sições no, que concerne ã politica

monetária interna,'~a nível de emprego, de I"emuneração. Sabe

~Y. Sa, Si!"'110 receber essa ajuda do Fundo esses pa'íses tiver'am

alguma tran5ig~ncia, no que conce~ne ã sua pol'itica econôml

ca, e quah foram essas transig~ncÍils?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setüb.1) Eu
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aento. De ma.nei.ra que acho que o investimento da PETROBRJliS em

pe;quisa ê o melhor' invest~mento que a Haç~o pode fazer. Co!,

tar esse investimento. a qualquer tltulo. ou qualquer raz~o,

seria um absurdo. Em segundo lugar. devemos fazer aquilo que

05 países mais desenvolvidos fizeram no campo do petrõleo: a!!

'Illentar a eficiencia do uso do ·petrõ1eo. Se qualquer um de nõs.

na$' estrad.as brasiltdras. verificar os caminhões soltando fu

aaça preta. e observarmos o nivel ~e poluição nas grandes ci

dades. consta~aremos que tudo isso é fruto da falta de uso

adequado do petrõ'1eo. A poluiç~o ê o petróleo n~o u~ado, a

fUMaça ~'reta ·ê '0, carvão. ê o carbono que estã no petróleo e

que não foi queimado. De maneira que aumentar a effciincia no

uso do petrõleo ainda é um campo para o qual o Brasil n~o ca

ainhou ate as ultiMas conseql:l~nchs. E quando caminhou o fez

auito lentamente, num ;prp-grama ,que n~o teve o Plenor impacto

nacional. não teve. a ~enor p~ioridade, pelo .aenos como imagem

junto ao p"ovo brasileiro. Acho que ~sse seria um ponto funda

aental M. caMpo dei economia do petróleo importado.

Íl SR. DEPUTADD FERNANDO SANTANA - Gostaria de

'pedir apenas mais UM esclarecimento: E quant!> ao phnejamento

geral do sistema viário brasileiro?

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio SetübaIl 

d'iscuss~o do probl.e,!'la viãrio brasileiro daria vãrias Comis

~s~es, n~? diria de InquéritO, mas Comissões para discuss~o de

trabalho. ! a dramãtica discussão en~re o problema do trans..

porte ferroviário e rodoviário, entr~ o problélna do vo1u~e de

investimento e a sua extens~o por todo o território nacional.

Acho óbvio que, ã .edida que o Brasil esti-se desenvolvendo.!.

,brindo novas fronteiras, quando'a tecnologia se: desenvolve,de

outro lado, qua~do se passa do carvão para o diesel, depois

~e volta ao carv~o, pela escassez de petróleo, o País precisa

Manter sua rede de transporte d.entro de ua planejamento lIluito

criterioso, porque i· UM ponto de estrangulamento de toda. a .!.

cono.ia- nacional. Acho que e possível haver senslveis fllelh~

rias no si,stema de transporte, mas ~ão acredito que haja pos

sibil idade de uma expansão muito grande no setor ferroviãrio.

Gostaria. só de citar um ex.emplo. De,1973 a 1980, a França te

ve um aumento de 50% no numero de toneladas por qui1?metro s

transportadas p'or rodovia e um decresci mo de 20% de toneladas

por quilômetros transpot"tada.s por ferrovia. Ent~o, na França.

onde hâ um fantástico sistema de transporte. ate lã a ferro

via está' começando a perder cada vez: mais p:ra a rodovia. Por

que Lssiol fen?men01 por:~u:. o mundo moderno estã caminhando pa-'

ra produtos mais leves. O alumtnio', o computador, todos os

bens de CGnSUmo estão ffcand~ cada dia mais leves. O aTutnTniq

está: integrando t;.ada vel mais esses bens. que se tornam cada

vez ·mais leves.' A produção de aç~ no mundo desenvolvido estã

em regressão, sendo substituTdo pelo aluminio.• 05 produtos de

consumo trildicion~l. como alimentos e tecidos, também estão,

em te'rmos de peso, estabilizados, Os novos produtos são leve;,

são prOdutos";!:!, al.:a tecnologia. Ate o canhão estã se~do sub!

~tituído pelo foguete. Há uma subs~ituição muito grande do

aço pela tecnologia e a tend~ncia da tecnologia ê diminuir o

peso e aumentar o valor concentrado. o que l~va, automaticane,!l

te. ã rodovia. E o fen~meno que estamos vendo no mundo intei

ro.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Mas ainda hã

o transporte marítimo. Dentro da perspectiva de que o pE!!trÕleo

~ um bem perecível a CUrto prazos c,?mo se entender que no Br!

si1 se transporte m.i,nério ~e ,fe~ro ém caminhões, como vi mui ..

tas vezes, de Belo Horizonte para o Porto do Rio de Janeirq.

como se tran'sporta da Bahia para São Paulo e do Parã para são

pâulo e como se transporta do Rio Grande do Sul a Belim do

Pari. através de caminh?es, tendo u,m mar tranqüilo como o no~

s01

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setuball - r um

absurdo total'; °e a demonstração do fracasso do sistema, ou,

pelo menos, sua total inadequação. Transportar por rodovia mi
nerio de ferro, produto de baixíssimo conteudo econômico e de

alto peso, e um crime!

O· SR. :DEPUTAOO FER.NANOO SANTANA - Agradecido.

O ?R. PRESIDENTE (Deputado Anl'bcr.1 Teixeira) ..

Com a pala"yra o Sr. Deputado João C~unha. (~) N~o está pr.,!

sente. Com a pa)à'~ra o Sr, Deputado Virgildãsio de Senna.

O SR. DEPUTADO VIRGILD~SIO OE SENNA - Sr. Ol!

vo Setuba1. todos as.!> htimos e ouvJmos seu depoimento com
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maior atenção' e o'maior apreço. talo conceito de V. Sa. no

setor' têcnico.,;..:?overnamental f! empresarial do, ~ais. Consider!

mos absolutamente ferti1 seU depoimento. Por isso. permito-me

;dizer a ~. Sa. que concordo mais com as intenções dele e m~

nos com os procedimentos .. N~o gost~ria de me deter no proble

.a salarial, porque isso ê uma quest'~o interna e esta Comis

s~o visa a eXilminar o problema do endividamento externo. Mas

só para fixar dois pontos: o pr~meiro. que a política sala-

rial do Brasil' hoje só diverge da de 40 anos na medida em

que introduziu a semestraTidade com o objetivo de corrigir.no

;'enor prazo. as distorções provocadas por u. processo inflaci

onário que se acelerava. Segundo, ê uma tentativa de COMpen

sar com 10% ate tr~s salários mlnillos aquilo que foi feito de:

Dã'~fe há: 10 anos, no auge do a.utoritarisMo, quando fa1sifica

.os os Tnd'ices com que se corrigiam' os' salários. Fora esses

dois pO,ntos, estamoS: na aeSMa coisa. Observe V. Sa. que o Br!,

sil realizou. ·nes.ses 40 anos ea que 'dispollos de estatl'sticas,

o' trabalho de M}lltip1 ica.r vinte e uaa vezes o seu produto in

dustrial co~ 'esta poll'tica salarial. Foi esta política sala

rial ... M-enos esses dois pontos a que Me referi - que estevees

vigor dur~nte 40 anos, e, neSse periodo. o ,~roduto industrial

brasileiro multiplicou-se vinte e uRla veles. Isso Mostra a !.. .
ficiência relativa desta·'po1Ttica.· O PMD8, que V. Sa. criti-

. eou pelo ~ato de, elll 4 anos. llludar .de po~;;iç~o, 'apenas desej!.

va, em 1979, dar alguns passos alem para melhorar u. pouco e!,

se quadro. Mas a;ora V. Sa. enfati~a, COtll muita pr@cisão, di

zendo que o Brasil é UII país sem grande s:ignificaç~o como pa1s

exportador. O, Brasil n~o e um pa1s' exportador. ~ UDl país que

exporta apenas 71.' do .seu p'~oduto. Ent~o. como, neste insta,!!.

te, n'uma po·l'f-t:.1.F'a salarial que tem .essa histodcidade, quando

UI'! mercado internac·ional como um todo se autarcia. crlando di

ficuldade..,~ exportaç~o. adotar-se' ulla política que, por via

do salirio, reduz a. capa.cidade do ·.ercado interno ~ que i fu!!.

dUtent~l. COIIO V. Sa. _esmo assina~ciu - expandir... se sen~o por

UIn conceito errado de que a infTaç~o brasileira decorre de

proble.as de demanda, quando foi dito e Mostrado aqui por t~

dos que a crise estã em outra vertente e n~o no proble.aa sal!.

rial? De modo que, adotar a polTtica salarial proposta pelo

'Decreto-lei n9 2.045. me parece que' n~o se enquadra nas inte,!!.

ç~es da exposiç~o gera.l de V. Sa., primeiro, porque não tem

historicidade, segundo, porque não resolveria desse ângulO da

e):pans~o interna do produto a capacidade de compra do povo

brasileiro como um todo. Esta era ;i primeira Quest~o que gos

taria de ver como V; 5a. a harmoniza.

O SR. DEPOENTE (Olavo Egidio Setuba1) - Em

primeira: luga.r •. eu gostaria de dizer que em todo o meu depoi

mento não defendi o Decreto-lei nQ Z 045. Defendi uma negoci!

ç~o política entre a sociedade, representada pelo Congresso

Nacional, e as condicões externas, representadas, vamos di

zer, pelas autoridades monetãrias. O Presidente da República

seria o ãrbitro dessa 7negociação. -que s~ c'onsubstanciaria num

novo decreto que incluiria aS condições possTveis para evitar

uma ruptu;a exter~a. ~ ~ma posiç~o -Qminentemente pragmãtica,~'

ma posição tomad; em funçio da crise deste momento, uma pos.!

çio exclusivl3.mente a1icer'iada ':la dramaticidade que estamos

enfrentando externamente. Portanto, não vai nisso nenhum jul

gamento de 'va~or do passado l:!: talvez nem do futuro. ~ apenas

a con'veniênci~:", no mo~ento' em qúe se aproxima !lma crise muito

anormal na Histôri;r do Brasil. Por isso eu me cinjo a' anali

sar o ins_~~nte e n~o a incompatibii iz:ar o passado e o futuro.

O outro ponto em que aceito, sob c,erta forma, a posiç~o do G,2,

vern'o _ como disse. sempre fui um critico da política econ~•.i
ta do Governo - i que, quando a 1n'f1aç~o foge do controle,ma!!.

ter a 1ndexaç~0.ê impossivel. Q~ando chegamos a 200% de inf1!.

ç~o, estamos entrando no ponto da desordem. r õbvio que teMOS

que acabar com a desordem •. Ent~o, dentro dessa posição emine!

·temente pragmática e que eu estava aceitando, em princlpio.e!

ses 801. para corrigir a,desordem, fazer um acordo no exterior

de grande prazo a, com isso, ter as condições m1nirnas de neg~

chção. Acho que isso e UIIa guerra. e numa guerra hi momentos

de recuo. 'Hã momentos em que n~o se' pode só tocar o clarim de

avançar. D General que toca o clarim só para avançar acaba

sendo massacrado .num dado ponto da sua carreira. I:ste e o meu

enfoque., o enfo.que do momento, o enfoque ante a crise do m.2,

.enta. sem c~mpatibi1izar o passado nem o futurO.
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O SR. DEPUTAOO VIRGILO~SIO OE SENNA - Entendi

perfeitamente. 'A decisão a que V. Sa. se curva diante do D,!

creto-lei nQ 2045 ê um, ato do boa von,tade para a real izaç~o do

acordo internacio~a1. 'quii visa a g-loballzar a crise externa

brasileira. Eu o entendo, perfeitame_nte. Apenas sublinho que

estamos: fa·zendo pa;gar quem não tem nada com o assunto. Mas

este n~o ê o, ponto central das perguntas que gostaria -de f!.

zer a V. Sa. No plano das intenções, V. Sa. diz que o Brasil

ainda i muito. pobre. O Brasil vê I com muita apreensio o cres

ciltento da' s~a dívida em conseqa~ncia de juros e despesas,

confo'rlllc regrà~. do Sistema Financeiro Internac.iona1. Na sua

exposiç~o. V. Sa. tlisse que a drviia com o sistema financeiro

:não governamental e algu.a coisa dà ordem de 67'1. eM relação

'a~ total ~: dtvida, Ie prop?e a f1iaç~0 de uma ta.xa dle juros

fixa ilcia~ da inflaç~o internacional. Ora, o pr-'lIefro pr-obl,!

.1. que ·se coloca, e a I.ceitaç~o dis.so em rell.ç~o a essas eMpr,!.

su privadas, porque se fosse UIl acordo de Governo a Governo,

.talvez n~o hOU!eSse problella. "às quando se trata de relac?,es

entre um pals _ o Brasil,· ~o caso, representado pelo seu Ban

.co Central .. e ag~ncias financeiras privadas. o probleml 9!.

nha. C:Ollplexidade, principal.ente a. partir de que o sisteaa fi

nanceiro, desde que os Est~dos Únidos romper~m COII ele, e.
1971, se tornou abs01 utamente' errãtico o Q'uando, e:J 1971, -Q G~

verno dos ,Estados Unidos, por ato u.nilatera1, roaperam COIl o

Fundo Monetirio Int~rnacional, o sistema financeiro interna

cio;al ••• E essa e a priaudra experi!ncia do Brasil depoh di!

so. e talve~ do Iltundo. E .1 talvez resida a grande dificuld!.

de em chegarmos' ~ Ull) acordo global, porque não há' niveis de

referência. Não vejo COrlO, a não ser levando ao ponto de rup

tura o seu proble.aa da dlvida externa, o Brasil possa chegar

a u. acordo que o privilegie. do pontp de vista da soberania.

Entendo' soberania'ai cõm~, condi:~.e.~ reais para alcançar os o~

jetivos nacionais. um dos quais i o bem-estar da sua popu1!

ção. Qualquer acordo que não' leve 1'$SO e:m conta': li! todas as

propostas se fixaat tm fazer com que os fluxos financeiros,

que antigame~te fluiam de fora para dentro. não por aporte,

lias pela re1aç~o de preços desfavo~ãvel. agora, COI! essa re1!.

ç~o de preços' desfavorável que continua no mercado interna

ciona'l, o Bra$il ainda tem que assumir uma outra condição,que

e a de que os tIUX~! finan~eiros, de que esse vetor llll)de de

.direção e de sentido. Não sei como. isso vai-se compatibilizar

COlll a capacidade do Brasil a longo .prazo. Primeiro, não vejo

como fixar essa POSjç~o de um pata~ar definitivo em relação

~s taxas de juros l1gadas ~ inflaç~o internacional. porque a

,Iloeda n~o tem padrõe,s, n~o tem par~metros. Segundo, as agên

cias financeir~s n~o v~o aceitar pacificamente, a não ser que

tenhamos a coragnm de levar essa ne~ociação ao ponto de rupt!!.

ra. Então, eu perguntaria se providencias como esta que V.Sa.

está aceitando como caminhá para chegarmos a um acordo servem

ou desservem ã política que o povo brasileiro devI" empreendEr.

Este é o p,r0blema.

O SR. DEPOENTE (Olavo Egídio Setübal) - Acho

que V. Exa. tocou num ponto cr"ltic0 t Gostaria apenas de enfa-

tizar um aspecto: Por ser um ponto crltico. como V" Exa. ai
dentificou com 'grande clareza - o problema dos juros - ele

n~o pode ser considerado na negociação em curso, porque @sta

1I0S num;! situação inviãvel para sustentarmos uma; negociação

por longo prazo. Por isso· ê que o deixei para uma ne90cfac~0

abrar.lgente. que chamo ,de segunda etapa p .Se isso e viável ou

não, e lima grande ques'~ã~' de indag·aç~o. Tenho uma f;!sperança,

p~rque ach.o que todo ne~-ociador pede mais para deixar por me.,

nos. Mas: acho qU~ ·precisamos negociar nessa base. Dentro des

sa visão é que coloquei isso como Um ponto crltico, pedindo o

máximo possível, para chegarmos, numa negociacão, ~quilo que

for viável. De mal}eira que apenas me congratulo com a sua e,!,

periência n~5$,e aspect,o. identificando o ponto mais d1flcil

talve'z da negoêiação em toda a exp.osição que fiz hoje:

. O ;R. DEPUTAOO VIRgllDASIO OE SENNA - Agrade-

'1;0 aVo ~à: Hão tenho mais nenhuma pergunta a. fazer.

o SR. PRESIOENTE (Deputado Aníbal Teixoira) 

Com a palavra o Deputado Nelson do Carmo.

O SR. OEPUTADO N~LSON 00 CARMO - Dado" o a.ia!!

tado da hora. vamos ser ripid~e incisivQ".).Dr. Olav.o Setüpal,

'qual o seu pon~o de vista' sobre' desindexarmos a economia !.

traves da correçio monetária, desindexarmos o ativo imobiliz!
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o SR. DEPUTADO N(LSON.DO CARMO - Nesta Comis_

Quem? Qual e o preço, do ,pr?duto? N~o vejo biJ,Se de referência

operacional .para implantar uma transfer~ncia dessa magnitud~.

Apesar de todas as dificuldades e de todos os problemas, ain

da prefiro, ir ~iminuindo a velocidade do barco ,a dar um golpe

de ar'1ete que estour.e todo o sistema em todo lugar. Esta tem

sido. ate boje, ll.. minha convicç~o. Se alguem apres~nta.sse um

projeto que n~o tenha esse risco, embarcarh nele. Mas ate !

gora n~; me con~enci a entrar nesse, programa. Por ma 15 que a

opini~o do Prof. Bulhões me mereça o mãximo de respeito, te

nho medo.

do das empresas e desindexarmos a ORTN? O que V. Sa. tem a di

ler sobr-e esse aspe~tol

O SR. DEPOENTE (Ol.vo Egídio Setüb.l) - ~u

diria o segu'inte: o Prof. Bulh?es defende essa tese do choque

econômico., Tenho sérias duvidas de .que a sociedade brasileira

resista com suas es1;.ruturas po1 íticas intactas a um choque

dessa magnitude. Partir de uma inflaç~o de 180% ao ano para

zero por cento, c·om. uma desindexaç~o de tudo, seria, a meu

ver, uma~ medida' dramãtica. Há um exe,mplo na História. muito

citado pelos economistas, da Alemanha de 1921. Seria bom ana

lisarmos este exemplo sob alguns aspectos. Em primeiro lugar,

eles declararam nula toda moeda de todo mundo e deram uma qua~

tia fixa para cada alemão, qualquer coiS'a da ordem de 100 ma.!,

cos ou 100 dõlares! não me l~mbro bem quanto. Isto ti um impo!

to de dime"nsão inusitada'. Não sei s·~ o povo brasileiro já e!

ti preparado par!" 'aceitar isso de forma tranq~ila. O segundo

aspecto, que acho" ate mais importante e sobre o qual tenho

discutido muito com o Prof. Bulhõe~, meu prezado amigo e de

quem sou grande admirndor, i o das bases de refer~ncia. Quan

do a Ale,manh!l:;!eZ isso, em-1922, sua inflaç~o ~inha durado !.

penas 2, 3 anos'. EnJ~o, havia uma base de refer~ncia do que

~se poder,ia chamar o preço justo ou·o preço para recomeçar t,!!

do. O Brasil n~o tem. porque a economia que t'1nhamos, quando

nossa moeda era estãvel, era a economia antes da guerra. PO!.

ta,nto, ninguem mah. sabe qual e o preço que havia. antes da

guerra, mesmo porque os produtos, aquilo que usavamos e , fa

'~TaMos, tudo aqui1~ que havia n~ economia nacional e desconh!

cido. Entio, desindexar totalmente a economia e dizer: " Ama-

s~o um professor deu li sugest~o de. que, para pagarmos o serv,!

ço da dlvida e mai~ os juros. tinha. que haver um acerto a ní

vel. de Governo brasilei~o com o Gov·~rno dos Estados Unidos,

a fi,t11 de que, pe~,ll'enas normas norte-americana.s mudem, para que

as bancos n~o contabi1 izem em prejul~o o n~o recebimento dos

juros, passada a fase dos 90 dias •. se não me engano. Esse pr~

fessor suge'riu que todo o serviço da divida fosse depositado

em cr'uzeiros, ~o Banco ·Centra1. Então, seria comunicado aos>.;....... '
banqueiros internac.ionais que esse dinheiro estava depositado

I,qui no ~osso Banco em cruzeiros e'que, se OS banqueiros qui

sessem usa-lo. teriam que faz~-lo :dentro do País. Poderia ,V.

·Sil. "fa~er algumas consideraç?es, a tttulo de elucidaç~o? .

O SR. DEPOENTE (Ol-.vo Egídio Setüb.l) - Eu

acho que hso ê uma fórmula., uma operaç~o um pouco seme1 hante

'~ que o Brasil. vem fazendo. O Brasil dec'larou aos banqueiros

internacionais que não paga o principal. Esta creditando

-eles o principal em cruzeiros e atrasando o pagamento de ju

ros. Há esse problema dos ~O dias. E o que o Brasil esta fa

zendo? Na verdade. o Brasil n~o se estã propondo a pagar na

d~. Ele estã quer~ndo levantar mais dinheiro para pagar' as dI

vidas. Portanto. e um problema, de carãter contabil. Eu n~o V!

jo, no governo americano nem na opini~o publica americana.· n!,

nhuma cóndiç~o para me.1horar ou favorecer oS paises endivid!

dos. V. ~Exa., o.bviamente. conhece bem e sabe que a cultura

desses países e regida peja ética protestante. E, na ética pr~

testante. a divida tem uma dimensão de validade muito maior

do que aquela que nõs, latinos, damos. Pagar as dividas i um

dever S~9rado dentro d~ cultura desses palses. arraigados~por

seculos. a valores relig';osos. Ent,~o, acho mesmo difícil uma

negociação nesse s~ntido a curto pra~o. Tudo isso ê que me ,!,

va a ess~ ·posiç~o .pragmitica. Vamos·' ac.ertar uma posiç~o rã'pi

da. ,de curto. prazo. para podermos negociar todos esses probl,!:.

Mas envolvidos num problema de longo prazo. Porque, matemati-

callente. a proposta que eu fiz. hoje, envolve isso, pois exiM

,iria uma cer~a anã1is,e matemãtica do problema. mas estabele

'cendo· um 11'111"1.: do fluxo de recursos do Brasil para fora e e!

Europeu";Leste Europeu"; "Como Penetrar no, Mercado do Leste

"0S militares e Desenvolvimento Econômico do Brasil". Tem vá

rios prêmios e participou de vários seminários. 11, portanto.

uma figura ilustre sob todos os aspectos da sua qualificação.

Sr. Depoente, nós nos regemos pela legislação prôpr'ia da CPI e

'pelos Códigos Penal e de Processo Penal. Ao início dos nossos

trabalhos. nossos depoentes prestam o compromisso legal de di

~er a verdade, sob a;; penas da lei. 11 o que peco a V .~'}- fazer,

,co.m,a pres,,:nça do:s ~r:s. Deputados~ 'que pelo fiquem de""ê.
O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Faço,

sob- palavra de honra. e sob as penas. da Lei. a promessa' de di

zer a verdade do que souber e me f?r perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

,V.S' tem a pala~ra para a expósição inicial, após o que se sul!.

me:Eerâ ã argUição dos S1's. Deputados.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Sr.

Presidente. Srs. Deputados. é com muito prazer que compareço ã

CP! da Dívida Extern'a para" prestar informações sobre a partip!

ção do Itamarati nas negociações comerciais e finO:-.nceira com a

Polônia. Pretendo expor aos Senhore;;, de forma sucinta. como

se efetuou a partic~pação institucional do Itamaratí nas nego

.ciações comerciais e financeiras com a Polônia, nos últimos 10

ant;ts. A minha exposiçãô não será longa e, em seguida, estarei

pronto para tentar explicar aos Senhores o que for de interes

se da Com~ssão. De início. creio <:aber um escla.recimento so

bre o que é caLESTE - Comissão de Comércio com a Europa ~rien

tal - cujo nome tem sido mencionado tantas vezes, a.lgumas das

quais de forma nem sempre precisa.

Em 196,2. por proposta do Chanceler San Thiago

Dantas. o Conselho de Ministros criou o IIGrupo de Coo't'denação

que se realizava na Casa, que precisava ser ultimados seus tr!

balhos. E ficou também motivada a Presidência da Casa com o a!.

gumento que expendi. porque eu disse a S. Ex~ que temos um pr,!

~o para. o encerramento dos nossos trabalhos e temos, também. a

necessidade imediata de examinar, .analisar, após as nossas re.!:!,

niôes, os depoimentos ne.las prestados. Entao. estã havendo es

sa dete~inacão por parte da Presidência da Casa junto a Dire

ção da Taquigrafia. Srs. Deputados, temos, hoje. o prazer de

ouvir o depoimento do Sr. Embaixador Rubens Antônio Barbosa.

que chefia a Divisão da Europa lI. S.S' é Secretário-Executivo

da COLESTE. O Leste europeu aqui já foi objeto de uma investi

gação que se aprofunda, sobretudo no que diz respeito ao caso

das operações comerciais com a Polônia. O Embaixador -;depoente...
_pod~rã falar ~e t;ãtedra, pela,. respo.nsabil~dade que detém. 'na

chefia dessa área. sobre a matéria objeto da investigação par

laaentar. O depoente é de alta qualificação cultural, fOrJllado

pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e dipl~

JUta pelo Instituto Rio Branco. Fez. curso de Planejamento go

vernamental na Universidade de Brasília, e o de Análise Econô

llica e Economia Cafceira do IBC. S. Sf tem vários cursos no

seu currículo. ~ 39 Secretário. por merecimento, desde novem_

bro de 1962; 29 Secretário. por antiguidade, desde dezembro de

1Q66; 19 Secretário. em 1973; Conselheiro, em 1976; e Ministro

de 2' Classe. por meredu.~nto, desde o dia 12 de dezembro de

1979. Desempenhou as funções de Assistente do Chefe do Depart!

.ento da Xsia. • .Ãfrica e aceãnia - 1972-1973; foi Assessor do

Chefe do Departamento Econômico, de 1973 a 1974. como tambô.

foi Asessor do Chefe do Departamento da Europa, de 1974'& 1976.

Exerce . atualmente a Chefia da Divisão da Europa Ir e é Secre

tário-Executivo da COLESTE desde 1976. Foi chefe do Gabinete

do Secretário de Educação e Cultura do 'Distrito Federal. Tem

vários trabalhos publicados: "Mercado Comum Europeu e América

Latina ll
; IINorma de Procedimento para Intercâmbio Come;:cial no

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a V.Ex' a palavra, pela ordem.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - (Ioí

cio fora do microfone - inaudível) ••• â época de depoimentos

, anteriormente feitos, para que, eventualmente. os membros des

ta Comissão possam consulti-los •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Eu tenho a informar - foi pertinente a sua lembrança - que man

tive entendimento com o Presidente da Casa. por ter constatado

que os t:rabalhos desta CPI estavam efetivamente paralisados ,em

termos de dinâmica taquigrãfica. E 'o Presidente da Casa.

Deputado Flávio MaTcIlio. recomendou ã Diretora da Taquigrafia

que desse prioridade, a partir de quarta-feira. aos trabalhos

desta CPI e a partir de quarta-feira em razão de U1II. simpósio

0, SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar FurtadoJ

Isso fica registrado para efeito, inclusive, de aU,.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Quero mostrar a e

les que nãQ> estou ainda com os documentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alenca.r Fu't'tado)

Aproveito a. oportunidade par;! solicitar a V.Ex' providências

no sentido de recolher aquela documentação complementar.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Seri feito esta se-

Muito obrigado.

mana.

o SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Sr. Presidente, go,!

taria apenas de registrar a minha estranheza quanto ao compor

tamento do Instituto Brasileiro do' Cafê, na pessoa do seu Dir!

tor-Adjunto Arnaud Maciel de Alencastro. Na segunda ou terça

fe~ra, em meio a verdadeiro regime de ansiedade que !.ara os

f~cionãrios desta .CPI, q~e~ para ~s do meu gabinete ii,.- pare

ce-me os do gabinete do Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.,

ele insistia em descobrir o endereço de D. Marisa Tupinambã de

Oliveira. A irritabílidade e insistência com que ele se tem h!

vida merece, assim, um destaque. para que fique constando dos

trabalhos desta CPI. porquanto a última orientação dada ã mi..

nha Secretária 'foi ,ara que o Sr. Octávio Rainha. precisando

do endereço, procumsçe o Senador Roberto Campos. Eu, evidente..

mente, gostaria de deixar registrado. porque alguns fatos - di.

gamos assim - de referência estão acontecendo no meu escritó..

rio, em São Paulo. e comiq:o. pessoalmente, também em São Pau

lo. Basta dizer, que, num desses dias, eu viajei perto de 200

}em. com os cinco parafusos de uma roda do meu carro totalmente

afrouxados. a partir de São Paulo para o interior. E, agora,

essa insistência irritante. Eu gostaria de deixar a:pe~as noti ..

ciado aqui com V.Ex",. para efeitos posteriores. caso ocorram.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Pela

ordem, Sr. Pres~dente.

o SR. PRESIDENTE, (Deputado Alencar Furtado)

Não há expediente a ser lido.

(J~ lida e aprovada! sem restrições! a ata da

reunião anterior).

oro

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Havendo número legal. deClaro abertos os trabalhos. Solicito ã

Sra. Secretária que 'proceda ã leitura da ata da sessão anteri-

o SR DEPUTADO JOÃO CUNHA - Sr. Presidente, pe

ço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra V.:Ex~, pela ordem.

Depoeote: RUBENS ANTONIO BARBOSA
Chefe da COLESTE

18' REUNIÃO, REALIZADA EM 19-10-83

tabelecendo uma taxa de juros. e esse limite sendo fixado mu,!

to baho,. como imagino que deva set"'~ quase zero, .em relação ã
balança ~omercial brasileira. ~ produç~o br~sileira. Na v~rd!.

de, teríamos que ir compatibilizando, a divida por um prazo

llIuito gra~de, que e o que o Prof. Celso Furta-do estã propond:l.

Ent~o, todos esses mecanismos est~o. na verdade. sendo simp11

.ficados, na minha proposta, por'um metodo um pouco abstrato e

IIH'telllãtico, mas' que 'me 'dã a impressão de que i mais palatãvel

.li fora do que uma posição como essa. N~o somos só nós que

gostamos de ~os enganar. Os ban,quei;os. no mundo inteiro, 90S

ta. de fazer os seus' ba1an,;os enfeitados, embora estes não r!,.

flitalB muito a realidade.

O SR. DEPUTADO N"LSON pO CARMO - Muito obrig.!!.

do pelos esclarecimentos.

0-_ SR. PRES.IDENTE (D~put'ado Anlbal Teixeira) 

N~o havendo mais inscritos, eu gostaria de lembrar ~os prese~

tes que,' amanh.ã· às 9h30m, exatamente ... h~bito que, a1iãs. não

ê lIluita bril;sileiro - vamo~ ouvir aqui o Sr. RU,bens Antônio Ba.!,

bosa, Ministro-Chefe da COlESTE. Trata-se de um depoente de

quem poderemos obter informaç?,es muito pr.ecio.sas para as con

clusões' desta ComissãQ~ Nada mais havendo a tratar, vou ence!.

rar esta reunião, agradecendo; e'm' nome âesta CPl, ao Prof.

Olavo SetUbal e a seus a'ssessores suas presenças e a contr,!

buição que o dep9.ente acaba de dar para o esclarecimento de!

se problema brasi1eiro~ Muito grato. Saude a V. Sa. Estã e!!.

cerrada a reunião.

Quanto?flhã você passa a ganhar um salãrio fixo de tanto."
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enta!". Finalmente, pelo Decreto 79.650 de 4/5/77, o colegiado

a atual denominação de "Comissão de Comercio com a Europa Ori-

de Comércio COJll os países social istas da Europa Oriental - CO

LESTE - pelo de~reto nl? 1.880, de 14/12/62, colegiado já então

coa sede no M.R.E. Em 5/2/68 pelo Decreto 62.225 passou a ter

adquiriu sua competência atual, modificando-se apenas_sua com-,
~~~;ição em 3/12/1979, pelo Decreto nl} 84.254. Integrade hoje

por represenUntes d05 Ministros da Fa~enda, do UIe, da Agri

cultura, do MME, da SEPLANj do Presidente do Banco Central, do

Diretor da CACEX, da CVRD e da ·CNI, a COLESTE, órgão assessor

do CONCEX, telt, por força legal, atribuição de tratar de todos

ceira. vivida pelos países da Buropa. Drient:t1. Bsclarecida.

participação institucional do Itamaraty, passarei a informar

a Comissão sobre a. política adotada pelo MRE nos entendimentos,

a nível interno, no ãmbito do GT, mantidos com o Banco Central,

a CACEX, a SEPLAN e 'a Faz.enda.. Como referido há pouco, de mar

ço de 1981 a setembro de 1983, o problema do endividamento da

Polônia. tem sido acompanhado, inicialmente, por um Grupo de

Trabalho Interministerial. O Itamaraty J no referido Grupo, pa~

tou..se 'pelas seguintes diretrizes gerais: 1} procuTar preser...

var o fluxo de exportações para a. Polõnía., dentro da estraté

gia zeral do Gov~rnt' de amp lial' as exportações para equil ibrar

o balanço de pagamentos; 2) procurar manter em vigor os acor

dos governamentais de carvão, minério de f~rro e de enxofre p~

los seguintes motivos: a) assegurar o fornecimento de carvno

e enxofre sem dispêndio de divisas para o Brasil j b) apoiar o

o esforço da CVRD na manutenção de suas exportações, dent't'o do

esforço geral do Governo de ampliar as exportações; c) prese!.

var um crescente saldo comercial favorável ã Polônia na rela-

procurar preservar os fluxos de exportação, desde que ficasse

claro o compromisso de que a Polônia. continuaria a ma.nter cer

ta preferência nos pagamentos em relação ao Brasil. A renova

ção de linhas de crédito de 480 milhões de dólares, feita nes

sa época, foi dCC::idida pelo Ministêrio da Fazenda e comunida

da ao Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty não par..

ticipou das discussões da concessão de nova ~ linha ~ de crédito

para a Polônia. ·Nas negociações de novembro de 1981, o Itamar!

ty não se opôs novamente ã concessão da linha de crédito de

140 milhões de dólares solicitada pela l:'olônia, com base tam..

bém !la diretri~ gern.l· de não prejudicar o fluxo de comércio

com a Polônia e P?rque, na época, havia sido dada garantia ao

Banco Central do cumprimento da diretrh de que só negociaría_

mos uma nova extensão das linhas de crédito com a Polõnia, se

fosse mantida a condição de preferência no Brasil. Isto na éP2.

ca foi assegurado e estava sendo feito pela Polônia. O MRE par

ticipou de reuniões técnicas, a nível de grupo de trabalho, de

abril a junho, defendendo uma SOlução negocia.da que incluía,e!!.

tre outro!> aspectos, uma linh:t de crédito com taxas de mercado,
. -

simbõlica com base na diretriz de manter o fluxo de ~.J;omêrcio

com' a Polônia. pa~a o encerramento· da sis;emãtica seguida até·

çã~ entre os três produtos, que permitisse, em conse~ência a

redução da dívida polonesa; 3) no período de 13 de de#~mbro de

198t até agosto .~e 198~, procur.11r evitar,.., como fiz.eram out~s

países, inClusive da Europa. Ocidental, medidas retaliatórias que

pudessem ser consideradas como ,sanções econômicas do Governo br,!

sUeiro contra a. Polônia (o que prejudicaria os interesses do comércio

exterior brasileiro)j 4) a partir de agosto de 1982 até agosto de 1983,

procurar evitar a decisão de discutir a dívida polonesa no Clube

de J?aris, pelas seguintes razões: a) O Brasil nunca. participou de,!

se tipo de entendimentos ao lado de países desenvolvidos; b)

por acreditar que poderia ser alcançada uma solução bilateral

mente negociada mais favorável para o problema da díVida, vis

to que, a partir de janeiro de 1982, por decisão do Governo

norte-americano, o Clube de Paris passou a não se reunir, em

relação ã POlônitt, ficando em suspenso qualquer negociação da

Polônia com os demais países credores, isto é, nesse período,

a POlônia nada pagou aos seus credores, esses que tinham. soli...

citado a. intermediação do Clube de Paris para resolver o pro

blem. da di:vida •.Em,último lugaT, a decisão 'brasileira de in~

terromper as negociações bilaterais que vinha mantendo com

POlõnia poderia aCArretar a suspensio dos contratos governaJll.cI!.

tais de carvão, de minério de ferro e de enxofre, com graves

prejuízos pàra. a economia nacional. Além desses quatro primei

ros fatores que determinaram a linha de atuação do Itamaraty,

finalmente, o Itamaraty nesses grupos de trabalho oTientou-se

no sentido de procurar obter compromisso polonês, por meio de

negociaçôes bilaterais, para o pagamento do débito em condi

ções preferenciais melhores do que aquelas acertadas em 1981

com o Clube de Paris ou com as instituições bancÁrias privadas

internacionais, em 1981 ou 1982, já que, nesses casos"; o Gover

no polonês, na prática, pouco pagava, pois obtinha, jt:'em 1!7181~
q~atro anos de carência, oito anos para pagamento e a obrig...

ção de liqUidação de parte(10\)dos juros era. cumprida graças

a refinanciamentos a curto prazo r~cebidos dos próprios credo..
,res. Dentro dessas diretrizes, a. atuação do Itamaraty foi a 5!,

guinte, na prg:t'ica: nas negociações de março/a.bril de 1981, o

Itamaraty não se opôs ã renovação da linha de crédito para

promoção de produtos brasileiros com base na diretriz geral de

.ércio com os pl!1íses do Lsste Europeu; depois de fixada a Age!!.

da pela Secretaria-Executiva, o Presidente convoca os membros

permanentes e representantes de órgãos, instituiçôes ou compa

nhias que tenham algum assunto de interesse para o comercio;

ao final de cada reunião, a Set::retaria-Executiva elabora uma.

ata que ê distribuida a todos os p~rticipantes. A partir de

1977, o colegiado passou a ter uma presença mais atuante na~

negociações com os países do Leste Europeu, as quais continua

ram 'a ser conduZidas diretamente pelos órgãos diretamente com

petentes (CACEX, Banco Central, Uinistério da Agricultura, Fa

~enda, SEPLAN, Ministério das Minas e Energia). Com o revigor!

mento do CONCEX, em 1978/79~ a COLESTE foi solicitada a parti

cipar dos entendimentos realizados a nível interno an.;.es das

negociações com os países do Leste Europeu. A fim de)".,. ·tornar

mais expeditas as decisões comerciais na área do Leste Euro ...

peu, por proposta de 17 de setembro de 1980, do Ministério da

Fazenda, o Secretário-Executivo da COLESTE comporia com o As

sessor Internacional· da Fazendo e com o Chefe da SUBIN, um gr!:!,

po de trabalho .informal, que se deveria reunir periodicamente

com o Secretário-Geral da Fazenda j isso, na prática, nunca ch!

gou a ocorrer, peia impossibilidade de ser exercida, na sua

plenitude, a coordenaçilo prevista em dispositivo legal, pela

COLESTE, em virtude das competências específicas da CACEX e do

BACEN. A única conseqUêncla do trabalho do grupo informal foi

a preparação de· Exposição de Motivos ao Excelentíssimo Senhor

Presidente da Repúbl ica sobre operações vinculadas com o Leste

Europeu (DE.-II/l 02, de 08 de abril de 1980). Através da Secr~

ria-Executiva, assim passou a COLESTE a ser chamada a partici

par dos 'entendimentos internos setoriais conduzidos pelos ór

gãos competentes .. antes de serem formalizadas .. normalmente pe

lo Itamaraty, propostas aos governos dos países do Leste Euro

Peu. A particiação do Itamaraty tornou-se ainda mais acentuada

a. partir da deterioração da situação econômica e financeira dos

pa.fses do Leste Európeu, em fins de 1980. Em decorrência dessa

situação, o MRE e o Presidente da COLESTE, em 18 de fevereiro

de 1981, propuseram a. criação de um grupo de traba.lho, integr~

do pelo MRE, UINIFAZ, SEPLAN, BACEN e CACEX, com o objetivo de

.estudar a atitude do Governo brasileiro diante das e pretensões

polone!>.lJ5, e.xarllinar os interesses mais globais do relacion:tme!!

to comercial bila.teral, a situação da.s importações brasileiras

de carvão e das exporta.ções de minério de ferro, além-da con

cessão de linhas de crédi10 ã Polônia. O referido gru~ de tr!

balho tem-se reunido periodicamente, desde o começo de abril

de 1981 ate o presente, e, no âmbito de suas competencias, fez

recomendações para decisões tomadas pelos Ministros da Fazend~

da SEPLAN e pelo Presidente do Ba.nco Central, na.s diferentes

etapas da negoc~ação financeira. bilateral. Com. instruções a.pr~

vadll5 pelos Ministérios da. Fazenda e SEPLAN, foram realiza.das

negociações COM a Polônia desde abril de 1981 até agosto de

1982. Nessa data, com instruções aprovadas pelo Excelentíssimo

Senhor Presidente da República, realizou-se em. Varsóvia a ülti

~a negociação direta entre os dois Gover~os, com a ida de deI,!

gação governamental· brasileira , à Polônia. A partir de então,

as negociações têm sido conduzidas ,por via dôplomg:t"ica, entre

o Itamaraty e as autoridades polonesas. Preocupado com o cres

cimento do 'Y0lume de financiamentos para parses do Leste Euro

peu com os quais mantemos acordos de ftclearing" (Bulgária, Ro

mênia, Polônia, Hungria e RDA), o Itamaraty em 4 de julho de

1981, indicou, por avisos e oííçios aos órgiios competentes (B~

CEN, Fazenda, SEPLAN, CACEX), a. conveniência. de estuda.r a que!

tão, em vista. dos interesses gerais da política comercial bra.

sileira na área, e de estabelecerem-se algumas diretrizes p!

ra. :"plicação futura. Nessa oportunidade, aa sugerir ti cria.çiio

de um grupo de trabalho para. propor medidas, o Itama't'aty já a

diantava sua posição no sentido de assegurar que todos os cré

ditos ·se destinassem a fina.nciar expansões reais de comércio e

de ser adotado um esquema de graduação rigorosa dos juros

prazos. A sistemárica a.dotada. até meados de 1981, por decisão

dos Ministêrios da Fazenda e da SEPLAN, juntamente cOJll os Pre-,
sidentes do BACEN e do Diretor da CACE1C J foi, entretarrto, mod!

ficada., transferindo-se a responsabilidade de concessão das

linhas de credito do BACEN para a. CACEX. Durante todo esse te~,

po, quer oficialmene quer por comunica.ção infomal no âmbi to

.dos Grupos de Tr.balhos forara passados elementos de que dispu

nhuos sobre li evolução inteorna da crise polonesa. Em janeiro

de 1982, a COLESTE realizou uma reunião inteiramente dedicada

as conseqUincia.s l para o comércio com a área., da. crise firtan-

com

exportáveis

os aspectos das relações econômico-comerciais do Brasil

administrados, podendo as cota.ções dos produtôs

aente - e na minha opinião continua a justificar-se talvez com

uis razão ainda - pelo reconhecimento do caráter sui g~neril:i

da.s transações e dos contatos com.erciais com aquela zona. Po

der-so-ia ressaltar, por .::xemplo, que a economia e o comêrcJ.o

do bloco socialista formam um segmento sob virias aspectos es

,tanque face ã economia mundial de mercado. Nos diversos países

do Leste Europeu, os preços internos e o sistema camb-ial são

países e companhias da Europa Oriental, cabendo-lhe entre ou

tras, as seguintes incumbências: a) coordenar a negociação dos

acordos ou convênios relacionados com o comercio e os de coop~

ração técnica e econômica dos .pa.íses da Europa Oriental; b)

i'reparar os trabalhos da seção brasileíra nas reuniões das Co

missões Místas previstas nos Acordos do Comércio entre o Bra

sil e países da Europa. Orienta.l; c? acompanhar o registro no

Banco Central do Brasil dos contratos de financiamf!nto de im

portações oriundas de países da Europa Oriental e conhecer os

ajustes interbancários de pagamento; d) planejar, coordenar e

promover, em articulação com os órgãos de promoção comercial ,a

participação do Brasil em felr3.s e certames de natureza co

mercial em países da Europa Orientalj e) assessorar as autori

dades competentes em assunto~ relativos ã participação de paí

ses ou de empresas comerciais de países da Europa Oriental em

feiras e exposições, individuais ou coletivas, no território

nacio!J.al; f) incentivaT a formação de consórcios e outras for

mas de associaçiio de firmas brasileiras interessadas no comêr

'cio com países da. Europa Orientai; e g) propor aos órgãos e e,!!.

tidades competentes, no nIvel que se fizer apropriado, medidas

ou providências relacionadas com o intercâmbio econômico e co

a.rcial com os paIses da Europa Oriental. A presidênGfa e a S!,

.çretaria-Execut~vado colegiado cabem ao Itamaraty, n2l'" pessoa
do, Chefe do Departamento da Eurç'pa e do Chefe da Divisão da E,!:!

rapa 11. A COLESTE foi criada, assim, para planejar, coorden<lr

e prollover o comércio com ~a area especírica: o Leste Euro

peu. Constitui caso ã parte, dentro da sistemática comercial

do pars, a exis~ência de um órgão oficial voltado para uma zo

na zeográfica determ.inada. A iniciativa justificou...se inicial-

ser fixádas arbitrad.amente, ensejando a penetração e a cónquis-

. t~ de merca.dos considerados prioritários por motivos de natur~

~a aconômica ou extra-econômica. Outro aspecto a singularizar

a área, do ângulo abordado, é a estrutura d3. atividade mercan

til ali prevalecente: as trocas são processadas por gl andes el!!.

presas ou conglon:erados estatais d~rigidos por funcionários do

Governo. Essa centralização fortalece seu poder de barganha, :!.

lém de ensejar-lhes mais ampla. visão de conjunto, capacidade

de antecipação e de atuação tática. No caso brasileiro, a CO

LESTE procur~ oferecer a vant.agem de integrar uma .. estra"têgia

governamental global. A COLESTE, dessa forma, sendo um órgão

llssessor, não tem poder decisório, nem executivo, devendo ser

ressnltado que suas funções niiointerferem na compet~cia esp!,

~~~~ca Aos difez:entes órgãos do GoVerno que a integraI'!m. Ape..

nas a partir de 1971, o colegiado passou a poder "propor ,aos

órgãos e entidades competentes, a nível que se fizer apropria

do, medida.s ou providências relacionadas com· o intercâmbio ec,2,

nômico e comercial com os países da Europa Oriental". A eOLES-

•TE tem procurado apoiar 4 linhas de ação para a promoção come!

cial do Brasil na Europa Oriental: a) cooperar com os esforços

do setor público e privado para a implementação da política.

de reorientação de importações; b) estimular 05 entendimentos

entre Governos ou companhias visando a negociação de operações

vinculadas de compra e vendaj c) apoiar e estimular esforços

. no senti·do de ampliar o relacionamento ~conômico com a áreaj

d) divulgar junto ã iniciativa privada as oportunidades comer ...

ciais existentes no Leste Europeu. A COLESTE 't'ealiza periodic!.

Mnte reuniões para tratar de assuntos ·realcionados, com o ,co...
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Segundo essas declarações, a fim de reduzir os riscos do não

pagamento, teria sido mais conveniente: 1) não serem realiza

das outras operações financeiras, mesmo a custo da redução de

nossas exportações; 2) serem ampliadas nossas importações da

Po1ônic1 para reduzir o desequilíbrio da balança comercial nes-

em relação ao Brasil, cabem os seguintes esclarecimentos: Afi!

mau-se que, no período de novembro de 1980 a junho de;1981, o

Itamar3.ty, foi alertado sobre as ccnseqUências para o'; Brasil

da crise econômica, política e social que ocorreu na Polônia.

do

um

isto se dã? Se V.ExlJ nos ·pudesse esclarecer a n~

ses. por exemplo, da Europa Ocidental. que são credores

gria, como

cio. No último ano, do lado do mercado socialista, houve

Brasil. Muitas vezes, quando países europeus COr.lO a França. a

Alemanha e outros emprestam recursos ao Brasil, quando as ins

tituições financeiras, privadas ou oficiais. às vezes, desses

países emprestam recursos ao Brasil, muitas vezes há interesse

em que .ao Brasil seja apontado- uma i.ndústria ou algum tipo de

comércio que aquelas instituições financeiras têm interesse em

apoiar. E no caso do comérc io com a União Soviética. com a Hu!!

estamos observando que o Br3sil foi um credor líquido ao longo

desse tempo. ao contrário de nossas relações com outros paí-

tUTAza dos negócios realizados nesta perspectiva .••

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa} - Muito

obrigado :1 V.Exª" pela pergunta.. Eu me permitiria apro~itar es
ta. opo!:tunidade para presta!: algum:!s informações em resposta i.
pergunta sobre o comércio do Brasil como um todo em relação ao

Leste Europeu e, na se~unda parte, eu faria referência à ques_

tão dos créditos que são concedidos ao Lest.e Europeu, tentando

comparar com os créditos que o Brasil tem recebido de outros

países da Europa Ocidental, Estados Unidos etc. Em primeiro I,!!

gar. em relação ao comércio com o Leste Europeu, deve ser dito

que ocupa, dentro do comércio exterior brasileiro, uma parcela

muito reduzida. Nunca o comércio com o Leste Europeu foi sup~

l'ior a 6,7~. As exportações para o Leste Europeu, no ano de

1976, alcançaram. (\ nível.mais elevado da história. Chegaram a

se constituir em lO\. do total das exportações brasileiras. Mas

esta proporção não se manteve e hoje as exportações estiio por

volta de 6,H. Sendo. portanto, um comércio marginal, UI!\. comê!.

cio complementa.r, o comércio com o Leste Europeu não chegou,

nesses anos todos, desde que começou a ser significativo, a uI

trapassar 2 bilhões de dólares nos dois sentidos. O ano de 1981

- se nã? me engano - foi o ano em que subiu mais, chegando

praticamente 2 bilhões de dólares., Então, V. Exas. vêem que

problemas que existem neste comércio são muito reduzidos, com

pa.rados com outras áreas de comércio. O comércio do Brasi.l com

essa área apresenta. algumas vantagens que até hoje não foram

suficientemente exploradas. Não só a dimensão do mercado do

Leste Europeu, hoje, com mais de 3QO milhões de habitantes. um

comércio que, segundo as dados recentes da UNCTAD, en 198.2,

chegou ã ordem de 360 bilhões de dólares, este comércio,que p~

deria significar um alargamento do leque de opões paT1' o Bra

sil, uma diversificação de suas fontes de suprimento, ~em uma

grande v:1ntagem, que, na. minha opinião. ainda não foi suficie.!!

temente explorada, que é a ausência de restrição tari-fá~ia pa

ra .as exportações e a possibilidade de colocação de produtos

manufaturados em volume muito maior do que o que tem sido fel

to até agora. Por outro lado, dentro da política d·o Governo

brasileiro, de reorientar suas importações para as áreas onde

temos um superávit crônico no comércio, o Leste Europeu tem

reagido e tem propriciado,realmente, o deslocamento de compra

de alguns produtos para esta área, produtos estratégicos, por

que hoje estamos vivendo este problema. Não sai se os senhores

acompanharam. mas foi a possibilidade de se dispor de saldos

dentro da conta clearing com o RDA, recentemente. nestes últi

mos dois meses, que possibilitou ao Bt"asil suprir em quantida

des apreciáveis um. défici muito grande em fertilizantes. Não

tínhamos divisas para comprar fertiliz.::mtes e produtos q~íníi

cos para a agricultura, e o Governo brasileiro socorreu-se de

um. saldo existente n3. conta clearing com a RDA, pelo excesso

de nossa exportação. pJ.ra comprar de terce iros mercados, enxo

fre. sulfato de amônia. e outros produtos. para os quais não ti

nhamos divisas pa.ra. c?mprar. Então, há certas peculiaridades

neste comérCio, que podem, num momento de difiCUldade, de cri

se, como.:1 que estamos atravessando, ajudar. Para os senhores

terem uma id~ia, o comércio com o Leste Europeu, com O b1oço

socialista, ocupa hoje o terceil"o lugar em matêria de saldos

comerciai$. e o sexto lugar pelo volume. O comércio do Brasil

com a Europa Oriental, d~s anos 1978 a 1980. cresceu 3. uma t:1

xa de 24\, acima. portanto, do crescimento global do _comércio

exterior b~asileiro, o que mostra corto dinamismo nes'rt comêr_

crescimento de 6\. rep't'esentando 9 ,5\ das importações mundi

,ais. Isso é muito importante, porque, como sabemos, o mundo h~

je vive uma época de grande recessão e poucas áreas no mundo

ainda têm dinamismo na área externa. Os países socialistas a ..

presentam, na área do comércio, este dinamismo. Por outro la

do, dentro da negociação da dívida, dentro da estratégia de e.!!

deusados US$ 160 milhões). A linha de crédito de novembro

do ao Brasil pelas autoridades polonesas; 6) a proteção, a lo!!.

gci prazo, dos interesses econômicos brasileiros na Polônia não

pode deíxar de levar em c~nta a preservação de um mercado que

absorveu substanciais quantidades de produtos brasileiros' nos

últimos anos e onde o Brasil acumulou no período 197&11980 sal

dos positivos pagos pontualmente pelo Governo Polonês. Em res!;!

mo, do ponto de vista da participação do Itamaraty, as negoci!.

ções comerciais e financeiras entre o Brasil e a Polônia foram

conduzidas de acordo com diretrizes governamentais mais amplas

de estímulo ãs exportações, justificando-se como uma forma de

conquistar um mercado não tradicional. A quC!stão do pagamento

da dívida acumul3.da foi igualmente negociada levancltl em conta

o resguardo de nossos interosses, inclusive no tocante â polí

tica de ampliação das exportações, mas dentro de um quadTo de

nia prometi:1 manter em dia suas obrigações contratuais com

lhões de crêditos comerciais negoci.1d05, só foram efetivamente

Rrtlsil; d) opinião da Embaixada em VaTséria segundo a qual, se

alguma coisa fosse pedida., não ser,ia nada além de uma r:1zoáv~l

extensão do prazo das linhas de crédito. Essa política, naque

le momento. p.1.rece ter sido a ma.is adequada para nossos inte

resses pelas seguintes razões: 1) a ampliação das exportações

tem sido nos últimos anos uma das va.riáveis mais importantes

de nossa. estra.tégía de desenvolvimentq e a manutenção de

grande mercado como o da Polônia era. na época, uma necess ida

de; 2) embora a Polônia tivesse. a partir de fins de 1980, pr~

blemas para honrar seus compromissos com os demais ~credores

c:ontinuava pag.ando pontualmente ao Brasi1; 3) sem a ~ncess:io
de linhas de crédito, o Brasil perderia o mercado polonês,pois,

os países da CEE e os EUA continuaram a dar sinais inequívocos

de confiança às autoridades polonesas mantendo seus financia

mentos e abrindo novas linhas de crédito comerciais da ordem

de US$ Z bilhões; 4) as autoridades financeiras conseguiram m~

lhorar as condições em que estavam baseadas as linhas de crédi

to: os juros foram atuallzados, ficando próximos dos de merca

do j os prazos foram diminuídos; a.s Notas Promissórias passaram

a ser livremente negociáveis j .5) a cessação inopinada dos fi

nanciamentos e a suspensã,;l do comércio bilateral prejudicaria

sensívelmente o setor externo, a. estratégia de limitação do

risco e afetaria o tratamento, até então diferenciado atribuí ...

1981, (US.$ 140 milhões), amparando exportações para o primeiro

semestre de 1982, desde que fosse pago o devido em 1981, foi

utilizada na quase totalidade (US$ 130 milhões), embora aS au

toridades competentes tenham determinado sua suspensão assim

que ficou evidenciado o não cumprimento do acordo em '1\ovembro

no que tange ao pagamento do débito vencido. No período de no-

vembro de 1980, quando começa.va a agravar-se de forma signifi

cativa a situação] interna na Polônia. li outubro de 1981, qUll!!.

do a Polônia suspendeu os pagamentos ao Brasil, a atitude bt"as!

'leira pautou-se. pelos seguintes pontos de referência: a) manu

tenção da política de apoio às exportações brasiieiras para um

mercado que, em 1980 e 1981, alcançou mais de 500 milhões de

dólares, colocando-se entre os 10 ma.iores impostado't'es do Rra

si1; b) evitar o reescalonamento do montante devido pela P"olô

nia :;Ia Brasil a fim de preservar o esquema de pagamentos pre

vistos e permitir solução negociada· mutuament.e satistória para

os problemas pendentes; c) afirmação do Governo pqlonês, tran!

mitida ao.ltamaraty pela Embaixada em Varsóvia, de que o Bra

si! não era identificado aos credores desenvolvidos e que, po!,:

tanto, não seria pedida qualquer moratória como solicitado em

fevereiro de 81, aos países-membros do Clube de Paris. A Polô-

crescente deterioração tanto ua situação polonesa, q~nto da

situação financeira brasileira e mundial. São estas," Srs.

Deputados membros da Comissão, as informações que eu gostaria

de lhes transmitir, para abrir o debate, para o qual coloco-me

ã sua disposição. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra o Deputado Eduardo Suplicy para sua argUição.

O SR. DEPUTADO EDUARDO .MATARAZZO SUPLICY - A e!

posição do Ministro Rubens Antônio Barbosa nos mostrou que S.

Ex' tem profundo conhecimento das rel<lçães entre o Brasil e o

Leste Europeu. Eu gostaria que ele noS ex.plici.tasse um pouco

mais, não apenas a respeito do comércio brasileiro com a. Polô

nia, mas com todo o· Leste Europeu e, se pudesse dissesse_nos

algo mais sobre a natureza deste cl'mércio, relacionando-o ao

tipo de empréstimos que normalmente acontecem referentes ao c~

m~rcio com o Le.ste Europeu. Quer dizer, em relação ã ...PQlônia,

decidiu

polonesa

tesj 2) o Governo brasileiro, por sugestão do MRE,

tro lado, a.s dificuldades da indústria carbonífera

cri.ar dois GT integrados pelo MF, pelo MRE, pela SEPLAN, pela

CACEX e pelo BACEN, a fim de reavaliar a polÍtica de concessão

de linhas de crédit.o para. promoção das e:tportacões do Brasil

para o Leste Europeu e de acompanhar as negociáções financei

ras e comerciais com a Polõnitt j 3) Auando houve o alerta. a P~

lônia pagava, pontualmente,ao Governo brasileiro; na época, o p~

gamento pontual das promissórias era mais conveniente para

então e a passagem fiara um novo esquema de prêmio, sugerido

pelo BACEN. A proposta brasileira, decidida pelo Ministério

da Fazenda, foi encaminhada pelo Ministro Ernane Galvêas em 8/

/6/82, ao Itamaraty, que, por sua vez, a submeteu ao Presiden

'te da República para que fosse aprovada como instrução ã De

1egaçio, brasileira que iria a ·varsõvia, em agosto de 1982. Ne,!

sa oportunidade, o Presidente da República aprovou a orienta

ção sugerida pelo Itamaraty no sentido de que se deveria cont!.

nuar a tentar uma negóciação bilateral, sem recorrer ao Clube

d~ Paris; a partir de agosto dJ, 1982 até a presem:e datã.,

MRE tem coordenado reuniões do grupo de trabalho para preparar

·as posições brasileiras na negociação por via diplomática.

Itamaraty tem.:deíínido posições conjuntas com os Ministérios da

Fazenda. SEPLAN e com o Banco Central;â luz da. recen'te decisão

de o Brasil discutir a sua divida de Governo com os países

membros do Clube de Paris e levando em conta a perspectiva de

o referido Clube reunir-se pela primeira vez desde janeiro de

1981 para examinar a situação da Polônia, o MRE. o Ministério

da Fazenda e a SEPLAN coincidiram p.a. conveniência de suspender

os entendimentos bilaterais e multilateralizar. no Clube de p~

ria. a negociação. para o encaminhamento e o encontro de umtt

Brasil do que a participação· em uma negociação multilateral

com outros credores poloneses, com os pagamentos suspensos, e

de resultados incertos; 4) o Governo brasileiro, po-r meio do !.
tamaraty - a nível político portanto":' em coordenação com o Mi

nistério da 9azenda, da SEPLAN e com o Banco Central, quando

começou haver problema de atraso de pagamento das NoGs 'P'romis... 
sórlas, transmitiu, :ltravês ds. Embaixada em Varsóyin, sua sur
presa e preocupação ao Governo polonês pelo não cumprimento

do acordado; 5) quanto a diminuir o déficit pela importação de

produtos poloneses, o Governo b'rasileiro, em 1980. dentro des

sa orientação, assinou contrato a longo prazo de íc!'rnecimento

de en:x:ofr~ e tentou adquirir navios especializados de que ne

cessitava. As condições pouco atTaentes de financiamento e a

justa oposição da indústria de contruçiio naval não poderiam

ser ignorados pelo Governo brasileiro. No tocante ao ~.

pelas informações recebidas pelo Itamaraty, a redução das qua!!.

tidades foi até conveniente, pois, naquela época, o Brasil

não teria condições' de absorver as quantidades totais previs

tas no acordo pela desacelerl]:ção d~ economia nacional; por ou-

solução para o problema. Finalmente, a guisa de conclusão, ha

vendo sido feitos diversos reparos a atuação do Itamaraty, em

particul3.r, e do Governo brasileiro, em geral, quanto ã mlmei

ra de conduúr as negociações sobre o endividamento da Polônia

se particular, menciona-se que era.. de nosso intet'esse ter sol!,

citado o aumento'd#S quantidades de carvão e de enxof~e polonês

e ter comprado navios a qualquer preço, mesmo,,,,com condições m~

nos favoráveis; 3) que o Brasil se associasse aos credores de

senvolvidos do Clube de Paris. No que se refere ao Itamaraty,

deve ser registrada que: 1) eSsas preocuções eram compartilha

das pela Chancelaria e foram transmitidas aos setores compete!!.

tornarism difícil ua auaento significativo, caso o Brasil

solicit<1sse; 6) a5 linhas de crédito, para promover a. export~

cão de diversos produtos de nosso interesse. negociadas em

bril de 1981, quando ainda a situação de" pagamentos ·entre

Brasil e a Polônia era normal, foram imediatamente suspensas

em 10 de outubro daquele ano, 1981, quando o Governo polonês

comunicou a impossibilidade de honrar seus compromissos. Ape

nas pequena parte dessas linhas foi utilizada (dos USS 680 mi-
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empresas, para possibilitar a ampliação de nossas importações.

emprêS'timos, das linhas de crêdito" do ponto de vista brasilel:,

ro" o Banco Central" o Ministério da Fazenda, deste 1976/77,

tem mantido" como Ul1 fator de promoção das exportações para

essas áreas, uma. política. de estenderem-se linhas de crédito

para promoção de determinados produtos. A sistemática não é n,2,

va. Temos isso com outros países. Como mencionei no texto que

acabei de' ler, o Itamaraty acompanhou, de 1980 para cá essas

negociações - antes nós não acomp,anhavalll.os - e chegou a propor

a constituiçio de UDl grupo de trabalho para nOl1l1!ltizar esse ti.

po de concessão de linhas de crêdito. porque acredi tavamos que

e~t8, prática. é usual no comércio, é importante. Hoje não se e!

porta nada sem financiamento e" no ~aso de produtos ~ícolas"

o Brasil - nós" 8:0 ~tamaraty, pens:âvamos =deveria seguir o

dividamento externo destes países - os senhores, possivelmente"

já tiveram. acesso li esta. informação - o leste Europeu foi a. ú

~ica área no mundo que reduziu sua dívida externa. Houve ~ em

1981/8Z, neste último ano, de 1982 para 1983, uma redução de 8

bilhões de dólares" pela estratégia destes países, não só de

não se endividar~ mas também pelo dinamismo do comércio exte-'

rior, houve a geração de saldos comerciais que possibilitaram,

redução da dívida. Para dar uma idéia rápida aos senhores,

't'checoslovãquia" a Bulgária" por exemplo, há alguns anos não

tomam, no exterior, nenhum dólar, não captam no exterior ne

nhum dólar. Os senhores sabem que a origem do endividamento

dos países socialistas - hoje, chegando como um todo a cerca

de 85 a 86 bilhões de dólares, capitaneados, evidentemente, p!:.

la Polônia, com. 26 a i7 bilhões de dólares, a União Soviética

COI! 16 a.17 bilhões" a Iugoslávia, com 15 a 16 bilhões de dóI!.

res - foi feito com a captação ,de recursos no euromarket~ co

mo o Brasil tambêm o fez. Mas, quando começou a agravar-se

problema da recessão europêía e o sistema financeiro intezrna_

cdúntertrade • Ultimamente" começou a ser explorad~ ainda de

maneira muito incipiente, a possibilidade de cooperação em te!.

ceiros mercados" que é uma forma, inclusive, que estamos come

çando a examinar, para tentar diminuir a dívida inclUGive com,.
a Polônia. Há operações que são feitas conjuntamente ~r empr,!

S&S brasileiras e empresas destes países em um terceiro merca

do" gerando ~ portanto, í.mportaç.ôes destes países" que sio con

tabilizadas" por caUSa do sistema clearing" d.entro do relacio

nAIlento bilateral. Estes. em. linhas gerais, são dados princi

pais desse comércio. O Brasil mantêm uma' estratégia de comêr

cio diferenciada para cada um dos países. Temos ua tipo de re

lationamento cOJlercial co. a União Soviêtica, um tipo com

Bulgária, tm com a Polônia. outro com a Tcheco~loviquia. Varia

de acordo co. a natureza do comércio exterior desses países.

Não poderia ser de ?utro jeito. A impressão que se tem de fora,.

e pelos contat!ls que temos com os empresários" ê a .de que o '

Leste Europeu é um conjunto, um. bl6co" um tod~. Isto está lon

ge de ser verdadeiro ~ cada país tem. sua peculiaridade" sua pr'ª.

pria maneira de comercial' e tem suas próprias possibilidades

resultadosto vantajoso para o 'Brasil e que não deu maiores

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - V.

SlJ. acomp.mhou não apenas a própria missão comercial ~ ~chefiada
, ..""

pelo Ministro Antônio Delfim Netto ã União Soviética, ell. 1981,
Ilas tambem" por diversas vezes" foi ã União Soviê~ica previa-

.ente para preparar essa missão, e depois para acompanhar seus

resultados. Solicitaria que fiz'esse um balanço das nossas reI,!

ções com. a União Soviética" particula:rmente a partir desse es

forço do Govern,o bra,sileiro, consubstanciado nessa missão de

1981. O que esperava a COlESTE" que tipo de empresas, prim:i

palmente, foru convidadas a participar, quais foram aquelas

que efetival!ente conseguiram aUIllentar seu intercâmbio com a

União Soviética e efetivamente os resultados alcançados até o

>J.omento? Estiveram. de .acordo COl!l a expectativa, ou' não preen

cheram esse potencial ~ e quais for.ul: as razões para que isso

nio tivesse ainda sido plenamente 'Preenchido?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antõnio Barbosa) - Em i!!

nho de 1981, o Ministro Delfim Neto esteve na Uniio Soviética

ã frente de uma delegação de mais de cem, cerca de cento e vi!:

te pessoas, representando cerca de oitenta a noventa empresas.

Na época" depoil! de um. trabalho preparatório levado a efeito

aqui no Broasil" foram assinados diversos documentos. O docume!!,

to .ais importante assinado na época foi um ajuste complemen

tar ao acordo de co.,.é~cio de paggmerrto 4prevendo a im.portação e

exportacão de produtos brasileiros e soviéticos no período de

1982 a 1~86. Do lado da exportação brasileira previa':se o for

neci.ento de produtos agrícolas (sojg~ farelo de soja, cacau)e

produtos industriali~ados. Do lado da União Soviética previa

se o fornecimento de uréia" de alumínio, cloreto de potássio ~

de amônia e tambêll produtos industrializados. Havia uma dife

rfmciação" certo equilíbrio entre os produtos industJ;ializados .

~ havia ~m. grande superávit a nosso favor na. parte ~ferente

aos produtos primários. Foi assinado também um procotolo com o

Comitê Estatal df! Relações Econômicas COIl o Exterior" prevendo

a possiblidade de cooperação industrial ':>s diversos setores.

E no âmbito desse acordo foi mais uma vez menciotiada a possib!

'lidade de caope.raçâo soviiitica na construção de Wl.a hidrelétr,!

ca aqui no Brasil, a Hidrelétrica de Ilha Grande. Isso é o que

foi discutido lá. Houve contactos em alto nível mantidos pelo

Ministro Delfim Neto) pelo Presidente dll PETROllRA:S. Shigeaki

Uekl, que esteve lã tambéM. Essa visita foi precedida de ~a

reunião de comissão mista dirigida pelo, secretâ:-iCl-Geral do 1

taaaraty.Tudo isso está dentro de um contexto. Estou dando um.

quadro para justifie<ar depois a ·conclusão .. Em 1980 houve a c~

aissio mis1=-a chefia.da pelo Secretário-Geral ao Itama-cat>:; ea

1981 houve a visita do Ministro Delfim Nttto e logo elft. seguida,.

porque houve um. problema interno, econômico, na Polônia, que

desorganizou toda a. economia: e fez com. que a Polônia não pude!,

se suprir as quantidades previstas. De outro lado~ houve o pr,2

blema que mencionei .aqui, da nossa recessão, que diminuiu a c!,

pacidade de absorção do carvão polonês por parte do Brasil. E!!.

tio" do ponto de vista. brasileiro, siio esses os créditos que

são dados: em dois casos, creditas financeiros e, em todos os

outros casos, créditos comercia.is. Os créditos que o 'Brasil r!,

c~be, nonnalmente - há virios tipos e entendi que o nobre

Deputad~ estava referindo-se aos supplyers credits que sio

dados pela Europa Ocidental - o Brasil tem negociado créditos

para exportaçio,. tem negociado créditos financeiros, pura

simplesmente" e tem negociado esse tipo de crédito para a. com

pra de deterainados produtos ligados a esse empréstimo. Evide!!.

temente" isso foi \ma. política, Wlla estratégia de desenvolvi

mento :;eguida-pe19 Governa brasileiro ~ com algumas conseqUências

que estaJll05 sentindo hoje. Tenho a impressão de que esses cré:"

ditos não pO,dem ser associados aos créditos que o Brasil tem

fornecida i Polônia pata a promoção das exportações.~ Não sei se

entendi a pergunta •••

de uma maneira ótima" e foi assim considerado pela SIDERBRÁS.

Por isso é que aceitamos essa condicionante e fizemos esse co!!,

trato a longo prazo, que, na Jlinha. opinião" foi UlII negócio ]lu,!

menta direto para a abertura de minas na Polônia. Hií críticas

a respeito disso. Por que não investir esse dinheiro no Brasil

ao invés dI!!, investir na Polônia? Não sou técníco nesse setor,

mas, pelas informações Que ouvitiJ.os de técnicos especializados

nessa área" e o nosso conhecilllé:l1tQ médio indica isso" o car-

_. vão brasileiro não se presta 'i mistura para a indústn,i side

rúgrica. O carvio polonês ê chamad~ médio. volátil" que faz eXA
tamente a mistura do carvão australiano com o carvão aaerica.no

próprio modelo americano. O Governo dos Estados Unidos mantém

um sistema de financiamento às exportações chamado "Comrn.odity

Trade Corporation" que é estendid~ aos países socialistas"

,que representa a concessão de linhas de crédito subsidiado pa

ra promoção de p·rodutos que os Estados Unidos têm interesse eTol

exportar. Esses produtos incluem soja. algodão. farelo. en

fim, os mesmos prod~tos que estávamos tentando vender no leste

Europeu. O mercado do Lesté Europeu para produtos agrícolas é

muito importante para qualquer país .. Os países do leste Euro

peu" normalmente" nio sio membros de acordos internacionais"

que limitam por cota g participação de países em mercados tra

dicionais. Portanto, são considerados mercados nio tradicio

nais. O casQ do café" por exemplo. é típico" assim como o do

açúcar. ~ualquer quantidade que seja exportada para esses paí

ses não é c:ontabilizada dentro do acordo que existe e o país

pode vender a J:lreços inferiores, pode fazer qualquer tipo de

negócio para exportar. Isso ê normal, é uma guerra entre prod!:!:

tore'; para ganhar esses m.ercados. No caso do Brasil" esse co

nhecimento não era evidentemente afasta.do das autoridades bra-

za dos créditos que o Brasil oferece para os países do leste

Europeu são de créditos comerciais, para promoçio de produtos

brasileiros" com dUas' exceções, justamente no caso da, Polõnia:

sileiras" e" atravês de mecanismos de promoção comercial, atr!,

vés de linhas d.e crédito" o Brasil, os exportadores brasilei

ros puderam ocupar uma faixa extensa do comércio com alguns

países, sobretudo no caso da Hungria" IugoSlávia e Polônia. E!

sa sistemât,ica, portanto, foi muito útil, muito proveitosa pa

ra determinados produtos" que" sem ela, não teriam penetrado

nestes países. Hoje~ por causa desta política, não s~do Bra

sil. como de outros países latino-~mericanos também ...!'.; Colôm

bia ~ no caso do café" e a Argentina - os ;:istados Unidos estão

revendo essa polítíca. Havendo sido suspensas, por razões paI!

ticas, as concessões de crédito dentro do CCC para a Polônia"

para a Rollênia" e para a Hungria" pel05 Estados Unidos, essas

conceSsões forata reativadas. Isso nos preocupa tul pouco, prin_

cipalmente no CaSO da Hungria" porque a parcela de merC':ldo que

havia sido ocupada pelos produtos brasileiros - soja,farelo de

soja - por causa dos financiamentos. possivelmente vai ser pe!,

dida" porque as condições que,hoje oferecemos não são tão favo

ráveis quanto as que os Estados Unidos estão favorecendo. En

tão, coa relação às. linha.s 'de credito que foram. concedidas pa

ra determinados produtos" pelo Banco Central, se ju:stifica de!!:,

tro desta estratégia de penetração~ de abertura de mercados não

tradicionais para produtos brasileiros. :em muitos ca$OS, na

maioria dos casos" isso foi feito com vantagem para o Brasil,

de outra maneira, para esta área não teríamos vendido. Nestes

últillloS anos, com a situa.ção de retração do mercado" possivel

lllente não teríamos colocado em nenhwn· outro mercado. A nature-

os financiamentos diretos, que foram dados para possibilitar a

negociaçao do acordo do carvão, o fornecirnentd a longo prazo

de carvão, e o fornecimento a longo prazo de enxofre.. Nestes

dois casos" 172 milhões de dólares e 120 milhÕes de dólares"

são exceçôes dentro da sistemática de fornecill1ento de crédito

comercial. Foram exceções que se justifícaram na época ,em 1973,

no caso do carvão, e em 1980, no ca;;o do enxofre, po~e tinha

havido uma decisão interna estratégíca de.reorientar as com
pras destes dois produtos" porque, na época" no caso do Car-

vão. em 1973, tinha havido uma suces'são de greves nos Estados

Unidos que impediram qUe os portos' que ellbarcavaJl1 carvão para

,o Brasil funcioÍlÊera" e houve tQl.a crise muito grande nas indú!.

trias siderúrgicas que utilizavo1lIl o carvio norte-americano"po.!

que o carvão importado, tanto da POlõnia como dos Estados Uni

'dos, ê carvão siderúrgico. Por isso,. na época, o Governo deci

diu diversíficar suas fontes de suprimento de carvão, e além

dos Estados Unidos .. que na época detinham cerca de 70 a 80\

do f~rnecimento de carvão, procu::ra.ntm-se. outros parceiros. Entre

os parceiros procurados, estavam a Austrália e a Polõnia. A P~

, lônia fornecia uma quantidade residual e passou a. ter, ti par-

tir de então" uma participação importante no fornecimento de

carvão para o Brasil, situado em torno de 20 a 25\, juntamente

com a Austrália" diminuindo substancialmente a dependência que

tínhamos do c:a~ão norte~aml!ricano~ evitando crises para a in

dústria' siderúrgica. Essa é a origem da negociação com a Polô

nia. A Polônia condicionou a negociação de Wll acordo a longo

prazo -que na ép,oca ea que foi a55mado ia até 1985 -e, depois,

em 1978, foi prorrogado .até 1'990 - condicionou a negociação

deste acordo ã concessÃo de uma linha' de credito, W!l investi-

dos

chamadoatravés .do que se chama normalmente "pacotes·..... é

de fazer com.ércio COM o Brasil. Com relação ao problema

ciona1 começou a apresentar sinais de estreitamento, houve UJDa

d'ecisÃo. Também, em terceiro lugar" pelo efeito dem,.gnsll.racão

da crise polonesa, da situaçÃo difícil das fi~anças n";;"" Polô
nia" 'os deub países' 'do Leste Eur9peu passarBlll a adotar uma

política de rígida contençÃo de, emprêsitmos no e:J:C:terí-or e uma

política de geraçÃo de divisas pela contenção das importações.

Isso surtiu efeito, e, como eu disse, segundo informações 'que

temos" houve ~ redução líquida deste endividamento, o Que ê

um fator Iluito importante" quando se analisa perspectivas de

co.êrcio" porque é uma área que apresenta possibilidades de e,!

pansão comercial. No CQSO do Brasil com o Leste Europeu, nes

tes últimos anos, pelo crescimentb dos nossos interesses no e!,

terior, por UIll certo a.lII.ad,J.recimento nas negociações que são

conduddas com. o leste Europeu" além das negociações de troca

,pura e si.pIes! importação e exportação de produtos determina

dos" começou a haver uma crescent'e diversificação dos interes

ses econômicos e comerciais, e hoje já há div~r50s acordos de

coopera.ção científica e tecnológica f de cooperação econômica e

começam a ser mais exploradas as possibilidades de pacotes de

compra e venda. N() momento em que hoje começa a ser moda falar

ea bilateralismo, em troca, isso é feito -no âmbito do comércio

com o Leste Europeu e a COLESTE tem part'icipado de5tés entend!

mentos há muitos anos. Desde 1976177 são negociados acordos bi:,

laterais não só em. nível de Governo" como também em nível de
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um. milhão de pares de sapatos no contrato. Levamos anos para

negociar, um contrato dessa firma. A União Soviética recebia

càlçados do Irã e nós tentamos entrar justamente neSSa bre-

para iniciar sua construção em 1985/86, foi adiada para 1992/

1993. Então, a contrapartida que o Brasil ia dar para produtos

soviéticos, e assim mesmo era uma contrapartida. pequena, por

.que se tratava de algumas turbinas, alguns geradores. depois

de longas negociações com a indústria nacional, porque isso já

era feito com a concordância da indústria nacional, isso foi

adiado. Então. a contrapartida soviética, que era comprar pro-

cha, com a crise do Irã, para tentar substituir em parte o me!

cado do Irã. Aí se esbarrou com o problema da contrapartida. No

caso de têxteis, a !ndia, que é o grande fornecedor de têx

teis para a União Soviética,. a.lém da grande produção interna

que eles têm, dos países socialisas. a rndia tem hoje mais de

mil e quinhentos projetos sendo d~s'envolvidos pela União Sovi!

tica. Então, há UIIl comércio de troca de interesses recíprocos

'muito grande, que facilita efetiv~L1ftente a exportação, por par

te de países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, de

produtos industriali~ados. Respondendo i sua pergurrta, os re

·sultados da missão foraa- modestos. Na parte de produtos agríc~

las foi bOl1, ê satisfatório. A nossa parte não está sendo ate!!

dida, e na parte de industriali~ados está sendo feito; muità

pD:uca .coisa, ,I!~x:que .a n~ssk pa~te :f~~ adiada para um rll"f;dio pr!,

do Governo brasileiro, que foi negociada também durante a vis!

ta do Ministro Delfim, lá, com a presença do Presidente da PE

TROB~S, foi a compra de produtos de petróleo. de óleo soviêt~

co, não só para a vinda direta ao Bras il, mas para. de comum !!.

cordo com o Governo soviético, a troca por outros produtos de

petróleo mais vantajos~s para nós, troca por um país supridor

mais próximo, para ganhar no frete, enfim, há toda uma série

de operações comerciais possibilitada.s a partir dessa importa

ção de petróleo soviético. Isso tem feito com que no último

ano se diminua o superáVit e se possibilite um aumento das ex

portações. Mas os resultados concretos são muito limitados,

reais. São negociações em curso. Houve exportações feitas, por

algumas companhias, que fizeram inclusive exposições em Moscou

de têxteis, inclusive, de calçados, de produtos de couro, mas

em quantidades muito pequenas e que não alcançaram ainda o es

tágio que pensâvamos. na época, pudesse atingir. 11 bem verdade

também, como elemento atenuador, al'tás ..• atenuador não diria,

mas que explicaria a demora dessa reação é que a negociação

que foi feita vinculava a exportação de produtos :i,ndustriais,

produtos manufaturados brasileiros ~ participação sov1;tica n~

ma parte da construção dessa Hidrelétrica de Ilha Grande. Por

razões internas nossas, essa hidrelétrica. que estava. prevista

,bêm foi assinado um contra'to, na época. pela direção do Consó!

cio PAULIPETRO. Em vista da desativação desse consórcio. tam

bém essa negociação foi desativada, ou, de alguma forma. ju~to

ã PETROBRÁS, - V. Sª saberia, ou sabe - há alguma continuidade

com respeito ao acordo de assistência técnica nessa área. en

tão realizado?

raiva Guerreiro. quando esteve no Senado, já explicou a parte

do Terceiro Mundo e não vou voltar aqui a falar sobre isso. Na

parte do Leste Europeu, a cifra que mencionam é de cinco bi

lhões de ,dÓlares. Tenho a impressão de que. se pegarmos a pau

ta da importação e exportação. se somarmos os últimos cinco a

nos, de 1978.1979,1980, 1981 e 1982. a soma dos saldos dií cc!.

ca de quatro bilhões e oitocentos. Tenho a impressão de que e~

se número de cinco bilhões ê tirado .... Houve um somatórío dos

saldos de todos os países do Leste Europeu J de 1978 a;-1980. A

gora. isso temos que tomar qUlllificadnrnentc. Nós últi~s :1Oos,
de 1980. 1981, 198,2, o comercio do Brasil com a área clearing

tem diminuído. Como mencionei. a sistemática do pagamento do CQ,

mércio do Brasil com o Leste Europeu é feita de duas manei

ras .. l! feita através de mecanismo de moeda convênio, chamado

clearing. São sistemas gráficos, interbancários, operados pelo

Banco CentTal de um lado e pelo Banco do Comércio Exterior de,!

ses outros países. Temos esse sistema com todos os países, me

nos com a União Soviética, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia.Em

1980, cerca de.62\ do nosso comércio com o Leste Europeu era

feito em clearing. Em 1981 caiu pa.ra cinquUenta e poucos por

cento. Em 1982 foi 49\. Então, quando se menciona essa cifra,

que o Brasil acumulou e que não consegue receber, de cinc.o bi

lhões de dólares do Leste Europeu, prim.eiro imagino que se es

téja pensando nos últimos- cinco anos. Em segundo lugar. tem-se

que separar a parcela que é efetivamente recebida desse total

de cinco bilhões de dólares, em todos os anos, uma parte signi

ficativa. E hoje, 50\, mais, S1\ são recebidos no momento da

operação. O Brasil recebe o dinheiro, o dólar, transferido pe

lo banco desses pa:íses. ou p,elas empresas, dependendo da sist:,!

lllÂtica utilizada por cada um desses países, no ato do fechamo!!,

to da operação comercial. Então, hoje, S1\ do comércio do Bra-

respeito 30'S saldos com o Leste Europeu. o Brasil acumulou ce!.

ca de cinco bilhões de dólares nos últimos cinco anos, de sal

dos que. de alguma maneira. são considerados lncobráveis. Con

fere essa informação?

O SR .. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Essa

informação tem sido' muito repetida. Vemos que nos jornais mui

tas pessoas repetem ess~ informação. Essa é uma boa oportunid~

de para dar algumas informações a V. Exas •• para que tenham, de

maneira bem clara. exatamente o que ocorre. Tenho a impTessão

de que a informação que se deu, inclusive os jornais chegaram

a dar números, disseram que o Brasil, pela política externa

que está executando, acumulou doze bilhões de saldos no comér

cio com o Terceiro Mundo e com o Leste Europeu. O Ministro S~

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Tam-

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Nessa

época foi negociado, além da PAULIPETRD, uma coisa muito impo!,

tante, que hoje ê a principal área de cooperação do Brasil com

a União Soviética. que foi o acorda de transferêndia de tecno

logia para o etanol, o projeto da COALBRA com a União Soviéti

ca, que foi a compra de tecnOlogia para a hidrólise da madei

ra, para a produção de álcool. 15S.o está indo muito bem. Com

relação ã PAUL1PETRO, na época foi negoc inda a participq.ção em

termos de ass istência técnica, e houve efetivamente a vinda de

quatro. se não me engano. geólogos e geofísicos soviéticos.que

prestaram assessoria ã PAULIPETRO. A razão da eco lha da União

Soviética. entre outros países, para cooperar nessa área. foi I

segundo informações, na época, do superintendente, da PAULIPE

TRD, ê que, na Sibéria Oriental, onde se descobriu recentemen

te um grande campo de petróleo, as condições do solo tram idê!!,

ticas às que ocorreriam em São Paulo, naquela área quE!" estava

sendo pesquisada. Por isso, então, foi feito esse contrato. p!

las informações que tem.os. com a. desativação da PAULIPETRD, p!

10 Governo de São Paulo, os técnicos voltaram para a União So

viética. Não há mais a cooperação hoje.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -E com

zo. Realmente, apesar do esforço que foi feito. de um grande

nÚMero de empresários que para lá se deslocou, os resultados

ficaram aquém da expectativa, por essas razões todas de conju!!.

tura nossa, de não. poder atender a contrapartida que tinh3 si

'do acertada.

fazendo

forneceu para a área do Leste Europeu

dutos industrializados no Brasil, também eles estão·

uma firma austríaca

certo corpo mole em não fazer a contrapartida, po-que o que e~

távamos oferecendo ficou adiado. Só. para complementar essa paE,

te, quero dizer que ,essa Vinculação e essa necessidade de ex

portação de produtos manufaturados pa.ra a União Soviética está

presa a um acordo que, pelo que tenho conhecimento, é o único

que o Brasil mantêm com qualquer país do mundo e que ainda não

está sendo utilizado. O Brasil tem com a União Soviética

acordo. que foi prorrogado agora até 1985, pelo qual a União

Soviética se compromete a comprar no Brasil 1001 no valor

das importações de máquinas e equipamentos que o Brasil

prar lá na União Soviética. Desse total de 100t, 50\ são de

produtos industrializados. Por exemplo: se a participação da

União soviética nessa hidrelétrica for de c.em milhões de dóla

res, ela se compromete a comprar cem milhões de dólares

Brasil, dos quais, cinqflenta milhões· de dólares de produtos m~

nufaturados. Era dentro desse esquema que estávamos negocian

do e foi mencionado pelo Ministro D~lfim Netto sucessivamente

pelas reuniões da comissão mista. e por todas as autorjdades g~
;

vernamentais brasileiras. Acontece que esse acordo só.,.foi uti
lizado hoje em duas oportunidades: para. a participação soviêti

ca., de acordo com a indústria nacional, na Hidrelétrica de So

bradinho e de Capivara, em que há turbinas e geradores soviétl:,

cos, que pagamos com a exportação de produtos brasileiros. A

exportação de-produtos industrializados para a União Soviética

fica. dependendo um pouco da amarração que se der ã contrapartl:.

da. Isso é um problema que realmente está: ocorrendo com todos

os países socialistas. Eles têm opções de comércio muito m:lis

próximas. Nós fazemos um esforço muilto grande para exportar

calçados, têxteis. Ontem Jlesmo recebemos uma informação de que

em 1982, houve nova reunião de comissão mista tambélll. em nível

Mais alto. Essas três reuniões - inegavelmente a. visita do Mi

nistro Delfim N~o foi um fator impor,tante nessa estratégia 

melhoraram em muito o clima dos entendimentos bilaterais entre

a União Soviét ica e o Brasil. O depoimento das empresas que e~

tão em contato com as empresas de comércio exterior da União

Soviética é mui to significativo. Foram abertas as port.as, com~

çaram a fluir de maneira mais fácil informações e se ampliou

muito grandes de grãos para esse mercado. Entrou a Argentina e

entramos nós. Sem ter um acordo assegurado pelo governo, nós

normalmente seríamos expulsos desse mercado. Porque estalecen

do-se as cotas americanas, os pRises que ocuparam esse vo'lzio

seriam expulsos. O caso da Argentina é típico, já há uma dimi

nuição das compraS' de milho, de trigo e de soja, por parte da

União Soviética, da Argentina. No nosso caso está sendo manti

do, porque há esse acordo. Então, esse é um aspecto positivo,

na parte de produtos primários, da nossa exportação. Os outros

produtos também estão s;endo exportados normalmente.' Da nosso

ponto de vista, nessa faixa de produtos agrícolas é que houve

dificuldades. Nós importamos apenas uma pequena parte da clor!

to de potássio previsto. porque a RDA hoje tem condições mais

vantajosas, financeiramente, para o Brasil, e a União Soviéti

ca não se pode equiparar às condi,ções oferecidas. Então, nor

lIlalmente canalizou-se a comprm para a RDA. De amônia "]íão foi..
compra.do praticamente nada, por causa de condições de preço

também .. E de uréia. por causa da. diminuição da demanda agríco-

la, não foi comprado nada. Então, realmente o acordo que foi

feito em 1981, na prática, só está dando resultado de nosso

lado. De nossa parte não estamos atingindo as met3;s que foram

previstas e í5S,o é motivo de constante lembrança por parte das

autoridades soviéticas em relação ao Brasil. Com relação

manufjturados, os result~dos, até o momento, não foram os esper~

dos.:. Esperávamos que houvesse uma resposta maior. Houve algu

mas negociações importantes nessa época, que ainda agora não

estão concluídas. Houve uma negociação importante para venda

de implementas agrícolas do Brasil para a União Soviética. Há

uma negociação que se encontra em cuy so ainda com empresários

do Rio Grande do Sul. Há uma negoci3ção para fornecimento de

cÃminhões de grande porte, negociação que hoje está: em curso 

segunda":feira Vai haver urna reunião em Moscou sobre isso - ne

gociação que' começou nessa época. Mas há um problema muito

grande com a União Soviética, como existe com todos os países

do Leste Europeu, que é o problema da contrapartida. Como men

cionei., o superávit crônico que existe nll balança de comércio

do Brqsil com cada um dos palses socialistas, hoje, é realmen

te 1m obstáculo ao comércio. Se foi uma vantagem no passado,

porque possibilitou o ingresso líquido de divisas1 porque

maioria do comércio inclusi,:"e não é feito dentro do clearíng 

no caso da União Soviética, por exemplo, é moeda liVre, não se

coloca com a União Soviética o problema que ocorre com a Polô

nia, por exemplo, o probl~ma da dfvida, porque ,o comércio com

• União Soviética ê feito cash, é feito na base de ca-;ta de

crêd~t~, não h~ o menor problema de se acumular dív icr: , não

hã essa possibilidade. Os recursos que entraram evidentemente

fora utilizados para equilibra; a nossa balnaçit de ooJi:ércio,

..s, a partir do agravamento da crise internacional, passou a

$er um fator negativo, inibidor da expansão do comércio, por

que esses países passaraIl a colocar obstácUlos para 11. exporta

Cão de produtQ5 brasileiros porque nós estmos coa ua 'supení\Íi.t

crescente. Uma das maneiras de se contornar isso foi a decisão

o leque de possibilidades de exportação de produtos brasilei

ros. Esse foi um resultado, digamos assim, psicológico muito

positivo. Na parte prática, na parte concreta da operação dos

contratos, eu diria que na parte de produtos primários 05 re

sultados foram mu.ito positivos. A União Soviética vem;-mantendo

seu compromisso de comprar do Brasil, inclusive rec~temente

diminuíram as compras que faziam na Argentina, mas mantiveram

as compras que fiz;ram do Brasi,l. Na época nós. no ltamaraty,

éramos muito favoráv-eis a esse entendimento, inclusive porque

acreditávamos que o Governo soviético ia-se acertar com o Go

verno norte-americano para novamente esta.belecer um acordo

longo prazo do fornecimento de grãos, 'coisa que ocorreu agora.

- V.Exas. estão a par - em agosto passado. O secretário da a

gricultura americano esteve em Moscou e assinou um acordo

longo prazo. que limita nossa participação. O Brasil vinha p:l!,

ticipando do comércio de grãos com a União Soviética, mas na

medida em que os Estados Unidos deixaram de suprir quantidades
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comportamento geral do Itamaraty. neste particular, dos diplo-

matas de carreira. temos que tratar desse problema com sensib.!.

lidade e com a maior isenção. Ao sermos solicitados a fazer

neutralidade e isenção. no acompanhamento desses assuntos. Ev!

dentemente. as coisas. nos últimos anos, se. sucederam com mui

ta rapidez, e um número crescente de pessoas, de firmas.

pessoas. A atuação das embaixadas no exterior. no apoio e pro

moção de empresas ou pessoas no Brasil, é muito grande. E is

to ê normal. Não nos podemos eximir de fazer este tipo de tr~

balho, porque estaríamos negando nossa própria condição de a-

vesse recomendado. ou não tivesse sido aprovado pelo governo,

no nível mais alto. a participação de empresas privadas em 1'l!-i!,

sões governamentais - refiro-me às comissões mist,,-s - no Leste

Europeu, difícilmente teríamos alcançado hoje esse volume de

comércio. Porque ê tl\uito difícil. nessa área. haver um contato

direto com o governo sem o apoio do governo. Então. reconheco

que há realmente um problema ético muito grande. Até onde o G~

vemo pode assistir. o Itamaraty pode caminhar ao l:1do das em

presas? A posição do Itamaraty é institucional: o Itamaraty dã

o quadro. abre as possibilidades. Agora, que eu saiba. nunca

entramos - no Leste Europeu posso dizer, porque é a minha área

_ em nenhum momento entramos em n~gociações comerciais díretE!;.

mente com qualquer empresa ou companhia. As negociações comer

ciais são conduzidas dir'etamente pelas firmas intervenientes.

Não é do meu conhecimento que o ItamaratY,alguém da área da CQ.

LESTE _ a minha área - tenha at~ado em vender qualque~ empre

sa. Assistimos. damos apoio, abrimos as portas até um determi

nado momento: depois. dentro de um espírito de isenção. de ne.!:!,

tralidade, saímos e deixamos a empresa negociar. Isso é feito

com qualquer empresa que bata is portas da. COLESTE, de Itamar!.

ty e que tenha. idoneidade reconhecida. Em alguns caso't: com
firmas que nãço, conhecemos. chegamos a fazer até levantamentos

cadastrais, para verificarmos se podemos ajudar ou não.

Gostaria de fazer um apelo aos demais compa.nheiros Deputados.

porque temos aqui uma lista bastante grande de inscr i tos. Não

estou, obviamente. fazendo nenhuma crítica ao Deputado Eduardo

.lÍatarazzo Suplicy • Deveria ter sido feita uma ponderação an

tes, mas, na medida' em que assumi a presidência. no meio da i!!.

quirição, criou-se uma situação me~o complicada. O fato objet!

vo é que o tempo já vai adiantado - são onze e meia - e há vá-

ques DtOrnellas, Rela.tor da CPI.

batalha nesta questão com a Polônia. Depoimentos anteriores.

prestados a esta CPI, colocavam a Polônia como um 1Íaxs inviÁ

vel, falido., sem condições de cumprir seus compromissos.

fim. como um país que não era um parceiro comercial digno do

Brasil. ~ evidente que as dir'iculdades que nosso País está te!!.

do CODI relação ã sua imensa díVida, acumulada por força de co!!.

tratos que nem sempre foram favoráveis ao nosso povo, na Polõ

nia o que se vê é que ela teve li. dignidade de suspender os pa

ga.mentos. Ela deve ter sofrido algum tipo de reta! ização, por

parte, principalmente, dos Estados Unidos, mas isso não afetou

profundamente o nível de vida do seu povo. Evidentemente.' alg.!:!,

ma dificuldade houve, alguma escassez ocorreu, na aquisição de

a.lguns alimentos e produtos. mas a Polônia estÁ de pé. e, se

gundo' nosso ponto de vista, tem sua. soberania garantida, asse

guradtt. e. pela explanação muito bem colocada do Sr. Ministro,

_ e a pergunta é justamente esta. - no último ano, precisamente,

tem havido compra de carvão siderúrgico. de enxofre. produtos

vitais para nossa economia e desenvolvimento. Inclusive o pró

prio processo recessivo, que sofrl1 nossa economia. por força

de um acordo lesivo com o Fundo Monetário Int:~rnacional, que

está exigindo isso, não temos tido condições de implement·ar em

maior escala esse comércio exterior com os países do -teste e.

eV~dentemente. com a Polônia, que, 'se implementado - ~dO ind~

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Presi-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - AgrE!;.

deço a. V.SI} as respostas. Eram estas as perguntas que eu tinha

a fazer. Obrigado.

zões do elevado endividamente externo. quais as suas .,r;ausas 

as conseqUências já conhecemos - o que estão gerando. ~atural
mente, uma recessão e uma dificuldade enorme para ·nosso .povo,

para nosso País. As relações de trocas internacionais entre o

Brasil e o Leste Europeu. como o Ministro colocou muito bem,

sempre foram favoráveis ao nosso País. até a questão que ocor

reu com a Polônia. Realmente, foi feito um enorme cavalo de

dente, Sr. Ministro Rubens Barbosa, como a praxe íoí alterada.

rios Deputados que necessita.m e gostariam de fazer inquirições

ao Sr. Rubens Antônio Barbosa. Faria. portanto, um apelo

nobres Deputados para que fossem bastante objetivos em suas

perguntas, para que pudéssemos alcançar os objetivos que pre

te'ndemos com esta. inouirição. Passo a palavra ao Deputado Jac-

eu, que normalmente teria a prioridade para fazer as perguntas

iniciais, já tenho as perguntas que teriam formulado pratica

mente respondidas no decorrer da explanttção do Sr. Ministro.

Antes de formular a pergunta propriamente dit* desejo dizer

que esta CP! tem por objetivo localizar, identificar as

às

d.

pessoas

SECOM, os setores comerciais estão lã fora para ajudar

norma., ê o que nos é ensinado. Há uma grande preocupação

peu - somas diariarnente acionados por empresas, por

mento, nos últimos anos, de maneira crescente, as Embaixadas,

no exterIor. têm sido solicitadas a assistir brasileiros, pe!

soas físicas, pessoas jurídicas, que vão ao exterior para ten

tar colocar seus produtos, vender suas idéias. Isso aí ocorre

diariamente, é do cotidiano. Isso não ocorre só no exterior.

ções que o Deputado mencionou, "'3. respeito de diplomatas que t!:,

riam recebido comissões. ou a embaixadores que o t~riam feito.

de meu conhecimento, não tenho informação alguma sobre esse t!

po de fato. Evidentem~nte. li, nos jornais. e percebo a que o

Deputado se refere. Mas como profissional, agente brasileiro

no exterior. ou aqui no Brasil. trabalhando numa área comerci

al, em que há efetivamente grande contato com os empresários.

procu~am05 não fazer diferença alguma - é importante fri sar - o

tratamento é dado igualmente a todos que procuram o Itamaraty.

Tentamos. da melhor maneira. evitar. inclusive nas missões co

~erciai5 presididas pelo Itamaraty, chefiadas pelo ~amaraty

_ inclusive. mencionei a ida de empresários acompanhatrtl.o mis

sões comerciais brasileiras no Leste Europeu. o que poderia p.!.

recer coisa. meio estranha. - foi uma decisão tomada. depois de

muita reflexão e está aberta a tod<ts as empresas e, na minha

opinião. foi um dos fatores mais importantes para a penetração

'dessa firma do .Leste Europeu .. Sem esse apoio governamental.por

causa do comércio do Leste Europeu, especificamente, por causa

da importância do governo nesses países. se a COLESTE não ti-

oaixada se a.fasta e não continua a dar o apoio que porventura

tenha dado. no momento inicbl, por desconhecer todo o quadro.

Esta é a regra. Mas. como disse, h~ um problema sério que se

coloca diariamente para nós: a solicitação é muito grande. e!.

gora. com a dificuldade de deslocamento e a redução de custos.

há uma dema.nda muito grande dos serviços do Itamaraty no exte

rior. Posso responder, pelo que sei, no referente às informa-

genttls de Governo, incumbidos dos interesses do Brasil no ex

terior. Em países distantes, por exemplo, em que não :existe n~..
nhum tipo de apoio. há necessidade de que o empre~ãrio que lá
chegue seJ a assistido pela. embaixada.. Se a pessoa entra em co!!.

tato. aqui. com o Ministério. e este autoriza ã. embaixada lá

que entre em contato. ou ela procura diretamente a -embaixada e

solicita apoio •••• Normalmente, numa grande proporção, as em

presas que vão para o exterior sÃo empresas de algum porte, e

possuem recursos para se movimentar lá fora. Só o fato d~ irem

e o tipo da negociação que começam a entabular. com desdobra

mentos. pode ser avaliado pela. embaixada: se há algum problema

quanto à idoneidade da firma ou da pessoa. imediatamente a. em-

qualquer gestão no exterior ou no Brasil. a apoiar qualquer eE!

presa. grupo ou· qual,quer tipo de interesse, a primeira provi

dência que tomamos é verificar a idoneidade da pessoa. e ne~

nhuma gestão importante ê feita no exterior ou no Brasil, nada

é'feito sem que haja um mínimo. Nd exterior, é feito um pedido

de instrução da embaixada para fazer ou apoiar isto ou aqui

10, ou tomar alguma medida junto ao governo locaL Esta é

a coisa realmente facilita, porque uma firma "X" aqui no Bra

sil não é conhecida por ninguém naquele país, e se a Embaixada

pede. já há um certo endosso, evidentemente. Por causa disso,

ê muito delicada, efetivamente, a atuação do diplomata. Com a

presunçiio de generalizar minha experiência. que acredito ser o

que pedem, desde facilitar a concessão de um visto, apressar a

concessão de um visto de uma pessoa que quer vir ao Brasil, até

que nós marquemos uma hora com autoridades nesses pat6es. No..
Leste Europeu esse problema ê muito mais E-gudo. inclusive, por

causa das peculiaridades. Normalmente. quando entra o Governo,

Aqui no Brasil. na área. de promoção'col:!cr-cial.na nossa. área.

na COLESTE que é uma parte da promoçào comercial - Departamen

to de Pra'moção Comercial cuida do geral e nós da COLESTE cuid!

mos de uma parte da comercial.específicamente com o Leste Eur~

não. Sou Diplomata de carreira. estou há vinte e dois anos no

Itamaraty e o que p~sso dizet a V., Exas • é que nós, Diplomatas

de carreira, procuramos, da melhor'maneira possi'vel. no exte

rior, represontar e informar nosso Pai's. Evidentemente, como

V.ExlJ. menci6nou';, dada a natureza dinâmica do nosso relaciona-

si! com o Leste Europeu pagmn. à vista. Não existe o problema.

de acumulação de saldos. como ocorre no caso da Polônia. Os o.!:!,

tros 49\ são representados pelos países do clea:ring. Desses par

ses do clearing, do meu conhecimento - e, penso que estou tnfo!.

mado a respeito disso - apenas a Polõnia apresenta problemas

de pagamento. Então, hoje. o Brasil só tem problemas,..- dentro

do clearing. com a Polônia. Os outros países. sobr'é'tudo os

mais ágeis nesse tipo de operação. a RDA e a Hungria, como di.!

se, no caso da RDA completamente no caso da Hungria também o

correu a mesma coisa, esse saldo está sendo utilizado com van-

te, de que Embaixadores do Bras i1, de alguma maneira. tiveram

interesse direto em negócios de empréstimos levantados pelo

Brasil. Ou Diplomatas brasileiros que teriam re~ebido comis

sões por negócios para os quais, de alguma maneira, eles con

tribuíram. A pergunta que faço ao 'Ministro Barbosa é a respei

to de qual a orientação do Itamaraty a respeito. Pergunto-lhe,

porque vejo que sua formação é de pessoa que percorreu. desde

o inicio, todas as etapas de forma.ção do Itamaraty. isto é ,sua

carreira no Ministério de Relações Exteriores obvia~ente impli

ca que obteve do Itamaraty toda a orientação de natureza éti

ca: com respeito a como deve proceder um Diplomata que ao mes

ao tempo tem a responsabilidade de capitalizar as reuções co-..
aerciais. financeiras do Brasil com outros paísesc. Nisso, ob
viamente, é natural que há apresentação de homens de negócios.

de um para outro. Se um Ministrp, se um Diplomata. se um Emba.,!

xador está numa Embaixada, obviamente ~li ele é visitado por

homens que desejam apresentações num país que ele não conhece.

Qual o comportamento ético. pela história. do Itamaraty. que d~

ve ter um Diplomata, nessas condições? Por isso é que digo que

é uma pergunta de nat:ureza ética. Esta é a minha última pergu,!!

acho importantes. para recolocar esse problema diante de uma

perspectiva correta.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Mi

nistro Rubens Barbosa, gostaria que pudesse esclarecer-nos so

bre um problema de natureza ética, que essa Comissão vem exam!

nando. Nós temos lido nos j ornais e ta.mbêm ouvido aqui. em de

poimentos, nesta Comissão, que, por vezes, nessas negociações.

ou em contratos comerciais. as pessoas que participam do Go

verno acabam. de alguma maneira. seja indiretamente. ou. de a!

guma forma, quase que participando comercialmente dos negó

cios. Refiro-me, por exemplo, ao fato de um chefe de missão é~

mercial 'a um país ser eventualmente ,ou ê, ou foi, ou indireta

mente pode ser sócio de uma empresa que se ••• Quer dizer.

responsável por alguns dos negócios. Por exemplo. no caso da

Polônia. foi citado o caso da COMEXPORT. que alguns membros do

Governo seriam sócios daquela empresa. ou teriam sido anterio!.

mente e participaram. na qualidade de membros do Governo. Te

mos também ouvido denúncias. ainda não comprovadas inteiramen-

terais, quer agora em negociações multilaterais. Eles não

tão sendo recebidos por causa da dificuldade que todos nós sa

bemos ocorrem com a Polônia. Estes eram os esclarecimentos que

tagens pelo Brasil. Então, não se trata de saldos acumulados

impagáveis. O único país da área clearing. dos cinco (Bulgá

ria, RDA, Romênia. Polônia e Hungria) o único com o qual nós

temos problemas é a Polônia. Os outros todos estão pagando ao

Brasil pontualmente, dentro dos prazos de vencimento. Porque

há uma praxe do Banco Central de fazer a ·liqUidacão desses sal

dos regularmente. No caso da ROmênia e da Hungria. que são me!!

bras do Fundo Monetário. inclusive. V.Exas. devem ter reparado

que na Carta de Int~nção nossa há uma referência ã Hungria. e ã

Romênia, dentro do compromisso do Brasil com o Fundo Monetã-·

rio, de ajustar os acordos de clearing à sistemaUca do Fundo

Monetário. A Hungria e a Romênia. que são membros do Fundo Mo

netário. vão ackptar-se a essa Sistemática. que implica uma. li

qUidação mais rápida. mais a curto prazo. para impedir justa

mente que em seis meses, ou um ano haja esse acúmulo de défi

cit. Então, em resposta final à sua pergunta, desses saldos d!.

tos não cobráveis. apenas uma fraçiio. no caso da Polônia. efe

tivamente não está sendo recebida. Não quer dizer que niio se

jam cobrados. Estão sendo cobrados, quer em negociações bila-

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Pois
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ca, é a conclusão a que se chl!ga aqui - um processo de desen_

volvimento das nossas capacidades produtivas, teríamos condi-

das nossas contas com a Polônia. Pelo que eu entendi aqui,

acho que os colegas também devem ter entendido assim, o proce~

so recessivo tem prejudicado a aceleração do pagamento desses

saldos. Queremos saber, então, só para completar a pergunta,em

que medida - porque o que se tem notícia ê que cerca de um bi

lhão e 700 milhões de dólares seria a dívida da Polônia com o ta.

clearing. Portanto, em resposta, não houve nenhuma sanção por-

políticaque, enfim, não se tratava de haver' uma retaliação

quando a negociação estava no campo econômico-comercial.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'OR~ELLAS - Só para co!!,

cluir, fora já da esfera específica, generalizando no caso de

o Brasil declarar uma moratória unilateral da sua dívida exte!,

na, o Sr. Ministro acredita que haveria retaliações, punições,

sanções dos pafses credores ao nossso País? a a última pergun-

que continuariam a pagar o que deviam, e, efetivamente, o fiz.!!

ram até 10 de outubro de 1981, nós mantivemos 3.S n~odações
. ..

na presunçáode que o ( ••• ininteligi"vel ... ) no mercado bro.si-

em 19B1 - era a Polônia, com soa milhões de dólares - pudesse

ser de alguma maneira mantido e que eles ~antivessem o sistema

do carvão-minério de ferro. Então, em 1978, 1979, quando se d!,

varo as linhas de crédito, havia eSSa presunção. Depois, quando

começau a haver o problema de pagamento com a Polônia, não com

o Brasil, com outros países, porque com o Brasil eles diziam

negativoções de saldar com muito mais brevidade esse saldo

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Bem, estou

possível, nós estamoS 'recomendando que seja importado da Polô

nia, justamente para permitir esse saldo, que é a diferença do

carvão, do minério de. ferro e mais enxofre •

satisfeito com a resposta. Em algum momento, na sua esfera de

competência, foi recomendado algum tipo de retaliação mais pe

sada contra o Governo polonês, .. por causa desse débito?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

Mencionei isso na palestra. Não houve nunCa a preocução de re

taliação no sentido que estou entendendo V. Ex! menci;Jnar, no

sentido de uma sanção. Não. O que nos fizemos foi, d~endendo

o nosso interesse, para impedir que o saldo devedor crescesse,

o que o Governo brasileiro fez foi" a partir de 10 de outubro

de 1981, suspender as exportações brasileiras para a Polônia.

com exceçio do minério de ferro, justamente para preservar

acordo. Isso nó-s não entendemos como sanção, entendemos como

wna. medida acautelatória para impedir, já que houve uma decla

ração oficial do governo de não pagamento, para impedir que

CreScesse por causa. do sistema de clearing. Se nós não tivêss~

mos clearing, era diferente. Mas, tambêm dentro da sua pergun

ta, não tendo havido nenhuma decisão de impor, nenhuma sanção

ã. Polônia, nós não limitamos o comércio. A Polônia, no momento

em. que quiser comprli'r qualquer produto brasileiro, desde que

pague ã. vista, estÃ compra.ndo. Somente não está sendo autoriz!

d. a exportação de produtos brasileiros dentro do mecanismo

Deseu trabalho junto ii. Conferência da UNCTAD, em Belgrado.

forma que posso afirmar que sua presença aqui ê uma honra para

esta Comissão, .posto que se trata de um dos mais competentes e

talentosos diplomatas do Itamaraty. A partir do momento

que o Brasil recuperou sua. política externa independente - e a

COLESTE é um dos frutos dessa política, porque ·foi criada pelo

ex-Ministro Santiago Dantas - a partir ,desse momento começou a

surgir certo preconceito tenocrâtico contra o Itamaraty. O pr§.

prio Sr. Carlos Viacava não" esconde seu desej o de criar um Mi

nistério do Comércio Exterior. Se ~ós já tivemos uma Embaixada

10\. que não era dirigida. por um 'diplomata de carreira, corre

mos o risco também de ter um Ministério 10\. Espero que o Con

gresso Nacional tenha autoridade, competência'e coragem sufic!

entes para livrar O Brasil de mais essa pra.ga com que se pre

tende flagelar nosso povo. Esse preconceito tem-se revelado em

editoriais de determinada imprensa, e o Itamaraty tem sido cr!

ticado por tecnocratas. Mas, ultimamente, o Itamaraty tem rec!:,

bido críticas de dipl?matas de carreira. Estiveram prestando

depoimento nesta Comissão dois Embaixadores, o Embaixador Mei

ra Penna ,e o Embaixador Botafogo Gonçalves. O Embaixador Meira

Penna disse que havia alertado o Itamaraty a respeito de 'ris

cos nas operações com a Polônia e esclareceu, respondendo

perguntas nesta Comissão, que ele se manifestara contra as op~

rações com a Polônia por se tratar de um país comunista indus

trializado, Portanto, um desvio ideológico. O Embaixa.àor Bota

fogo Gonçalves, também prestando depoimento aqui,. decrlrou que

a responsabilidade pela condução dos negócios com a Polônia

era, em última instância, do Banco Central, porque era ele que

abria as linhas de crédito. Quando .esteve aqui o Sr. Carlos G!:,

raldo Langoni, eu lhe perguntei se ele se julgava um bode exp..!.

'atório da SEPL~, e ele disse que não, mas esclareceu, decla

1'0U, e' eu tenho aqui a notícia do jornal "O Estado de São Pau

10", roborada depois pelo Sr. José Carlos Madeira Serrano,qua~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Com a palavra o 51'. Deputado Flávio Bierrenbach.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - S.... Presi

dente, 5r5. Deputados, Sr. Ministro Rubens Barbosa, n~ fomos

contemporãneos na Faculdade de Direito do Largo de São Franci!,

co. Mas recentemente, tiv.e oportunidade de acompanhar de perto

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbos.1) - Fica

difícil para mim dar uma opinião a respeito, disso, porque

uma hipótese que o Governo não .. está admitindo. Fica difícil nós

imaginarmos qual seria. a reação da comunidade fina.ncei~a. A si-..
tuação da Polônia ê uma situação diferente da do Brasil. Pri

meiro, ela não"declarou oficialmente uma moratória. Na práti-

ca, suspendeu os pagamentos, mas não declarou moratória, no m,9.

mento, e ela teve wna grande vantagem sobre nós. que foi o se

guinte: Ci grosso da dívida da Polônia era uma dívida governa

mental, garant~da p~lo Governo, e, como tal, ela foi levada ao

Clube de Paris. E como a Polônia não é membro do Funda Mon'&,tâ

rio, o Clube de Paris designou uma força especial para tratar

des$e assunto, mas aceitou discutir" em nível de governa,

reescalonamento da dívida polonesa. Acontece que, por r.azôes

internas, que foi a impo~ição da Lei Marcia.l, a 13 de dezem

bro de 1981, o Clube de Paris, a partir de uma posição dos Es

tados Unidos, suspendeu a neiociação com a Polônia. Então a P~

lônia teve um momento de ~espiração .que ...;nôs nãri estamos tendo.

por uma decisão política dos próprio!'; governos ocidentais, que

suspenderam a negociação do pagamento da dívida deles. Então.a

Polônia estâ muito satisfeita, porque, não tendo que discutir

uma. substancial parcela de. sua dtvida, já ganhou, em 21 de

abril de 1981, - o acordo da Polônia com o Clube de Paris,

de 21 abril de 1981. Então se acertou, por um período. até me,!

dos de 19B1, até hoje, um ano e meio, quer dizer) dais anos,

1982,1983 inteiros, metade de 1981, a Polônia não paga um tos

tão a nenhum governo, não por culpa dela, mas por culpa dos

governos que não quiseram negociar com ela. Então, é uma situ!.

çáo que não dá 'para comparar com a nossa.

quando

máximo

de pagamentos que eles estavam mantendo até outubro,

cer indefinidamente a demanda, mas, dentro do limite

dar a não negociação com o Clube de Paris, justamente, foi

preocupação em manter esse acordo, porque com esse acordo nós

temos um superávit. E respondendo ã parte final da ·sua pergun R

ta, a perspectiva que esse acordo coloca para o pagamento da

dívida. Hoje nós temos com a Polônia um superávit) digo de

1983, até o final de 1983, em virtude das importaçõcYde car-..
vão e de enxofre e exportação de minério ~e ferro. dentro do

acordo, portanto, dos do.is acordos, um superáVit de cerca de

85 milhões de dólares. Esse superávit vai ser abatido da dívi

da deles. Essa é Uma fração. Bom, isso é uma. questão de nego

ciação, ver se é o principal, se ê o juro, possivelmente será

o juro, mas o devido de 1981, que está pendente. Então, esse

dinheiro Vai ser recebido, já está recebido pelo Governo, por

que dentro do clearing esse é um saldo líquido que o Governo

bra.sileiro tem em caixa. Agora, qual a perspectiva do futuro

disso? Vai depender da negociação que nós vamos fazer com a P~

lônia. Até que ponto as companhias brasileiras podem absorver

quantidades adicionais de enxofre? Até que ponto a SIDERBRÃS

poderá absorver quantidades adicionais de carvão? A política

do Governo e a COLESTE têm recomendado que a SIDERBRÁS absorva

quantidades crescentes de carvão. Nós sabemos que, do ponto de

vista técnico, ê impossível absorver quantidades ilimitlldas,

porque há: essa necessidade de misturar, e eles não podem cre!

eles chegaram para nós e disseram: "Olha, não temos condições

mais, não Vl1mos' pagar, vamos negociar o reescalonamento da dí

vida." Então, a perspectiva que nós tínhamos na épo'Ca, os que

estiveram envolvidos na negociação) era de um horizonte de pa

gamento gradual das linhas de crédito que tinham sido forneci

das anteriormente. Agora, a partir de 1981, quando eles deela

raram que não podiaM pagar a dívida com o Brasil, aí ficou uma

situação delicada, porque eleS" tinham dado garantias de que d~

riam preferência ao Brasil. O acordo carvão-min~rio de ferro

foi reduz ido, porque eles não pudel:'am fornecer as quàntidades

de carvão, e, por outro lado, como a produção industrial na

Polônia chegou a. cair 17\" os Srs. Deputados sabem disso"

cO!J,sumo de minério de ferro para o aço caiu lá tambêm. Então,

caiu dos dois lados. Caiu a exportação de minério de ferro

caiu ~ exportação do carvão. A base principal do pagamento ,que

era esse acordo. foi reduzida. Agora, a posição do Governo br,!

sileiro, e tem sido a posição do Itamaraty, em todas as nego

ciações, e foi a base da negociação do Itamaraty para recomen-

procurar ser breve, tambem, para permitir o maior número poss,!.

vel de perguntas. Gostaria de, tomando essa deixa, dizer o se-

guinte: um dos fatores que, talvez, não tenha sido muito men

cionado nesses últimos tempos, quando se discute o problema da

Polônia, um dos fatores que determinou que o Governo -brasilei

ro concedesse créditos ã Polônia, - e nós mencionamos'1e passa
gerr. _era a manutenção do acordo de carvão-minério de ferro. A-

lém do llspecto estratégico, havia um outro ponto que eu gosta

ria de mencionar aqui. Quando foi negociado o acordo do carvã~

minério de ferro, em 1978, prevendo..se quantidades adicionais

de fornecimento-, gostaria. só de dar uma idéia aos senhores, s~

bre qual era o raciocínio que tínhamos na época. Estive em 1978

ell Varsóvia, na delegação que negociou esse acordo, e estou

COIl dados aqui - agradeço a. V. Ex' a pergunta - para poder in

formar aos senhores, para dar um pouco o raciocínio das pesso

as que estavam envolvidas, na época, na negociação com a Polô

nia, para. dar o qua.dro completo. Estes dados que estio aqui e~

tio, inclusive, manuscritos, foram feitos na época, em 1978,em

Varsóvia. Na época, com o preço do minério de ferro em 21 dóI!.

res a tonelada e o ca.rvão em 56, estava mais ou menos isso, h,9.

je está em 55 e 22, por ai". Portanto, não se alterou muito a

quantidade. Na época, com as quantidades previstas no acordo,

esperava-se do minério de ferro uma receita de 59 milhões de

dólares, e do carviio um pagamento nosso, uma impoJ;'taçáo de 90.

Então aqui já haveria um superávit, na época, de 30 milhões de

dólares, se as quantidades contratadas fossem mantidas.Em 1981

haveria 70 contra 169) quase 100 milhões de dólares, e esse v,9.

lume se repetiria até 1985. De 1981 a 1985 haveria su

perávit para o Brasil de 100 milhões de dólares. Então, na ép~

ca esse era um negócio muito vantajoso para o Brasii e nós es

tâvamos contando com isso. Isso foi assinado em 1978. Em 1977

e 1978, estou com os dados aqui, também, nós exportávamos, em

1978, 22 milhões de dólares e importávamos 11 de carvifo. Já h!..
via um superáVit aqui também) em 1919) 40 e 82 milhões de dó!!.

res. Então, um contrato de carvão-minério de ferro daria para

o Brasil, se tivesse sido impl~mentado, um respiradouro impor

tante. E com base nisso estaríamos hoje "connliií superlÍvit de

100 milhões de dólares, só no carvão minério de ferro. sem fa

lar no enxofre .. O enxofre daria mais uns 20 ou 30 milhões. En

tão, nõ~ tertamos em redor de 130 milhões de dólares, se tive!,

se tudo funcionando direitinho, e o superáVit daria para pa

gar tranqUilamente uma boa parte, senão a totalidade. das pro

missorias que iam vencendo, porque essas notas promissorias não

vencem todas no mesmo tempo. Isso era vencível em. datas suces

sivas e amortizadas' com esse saldo. Acontece que a partir de

1980, justamente quando começava haver o superávit maior para

o Brasil. ocorreu o problema interno na Polônia, político, ec~

nêmico e social e que desorganizou totalmente a economia polo

nesa. A Polônia nio pôde manter as quantidades. Em 1980, por

exemplo, foram di~inuídas em 50\ as quantidades fornecidas ,Po!

que houve aquelas greves do "Solidariedade" '. eles para.ram a e!

ploração das minas, aqueles problemas que todos nós conhecemos.

Então, isso é muito importante nós termos presente. Havia, na

ê})oca, nas pessoas qu~ estiveram na negociação, isso na cabe

ça: bom, em 19BO, 19B1, nós vamos ter 100 milhões, só na parte

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Vou

aqui nesta CP!. De modo que eram estas as perguntas, Sr. Mini~

tro.

nosso Pais - essas relações de troca, principalmente com rela

ção ao carvão siderúrgico e o enxofre, têm. dado um saldo pro

porcionalmente favorável ao nosso País. Se há uma perspectiva,

então, para concluir, de crescimento desse saldo, em que pese

a. demora e a própria demanda interna. Isso seria possivel de

se estabelecer, quer dizer, resolver a questão do pagamento) a

questão dessa diferença, a questão dessa divida? E se o Mini~

tro considera que a. Polônia tem condições de pagar isso ou se

a Polônia é um país inviável, quer dizer, que não tenha condi

ções mesmo de pagar coisa nenhuma,. como foi, aliás, afirmado
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do prestou depoimento na Com.issão· Espe~ial do Senado, que em

nenhum momento o Itam;l:ra.ty haveria. alertado as autoridades ec~

nÔllico-financeiras a respeito de qualquer risco ntlssas opera

ções com a Polõnia. Posteri,ormente, o próprio jornal "O Estado

de S. Paulo ll
, numa e.dição de 08 de outubro de 1983, demonstra

que, em ofício enviado ao Banco Central, em fevereiro de 1981,

o Itamaraty alertou essas autoridades a respeito da iminência

da crise polonesa. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar,

como é que V. Si interpreta esta divergênci3., esclarecendo ta~

bém que, sendo V.SI! Secretário-Executivo da COLESTE, vou-me 11:.

mitar a fazer indagações :t respeito da SUa área específica.

O SR. DEPOENTE (Rub~ns Antônio Barbosa) - Bem,

com relação às afirmativas do Embaixador Meira Penna, no texto

que ac:tbei de ler mencionei que efetivamente houve ess~s a.le!.

tas e que as preocupações eram compartilhadas pelo Itamaraty,

e que o Itamaraty tomou oporttl:namente as medidas que julgou c,!

bíveis .. Essa informação foi transmitida também pelo Ministro

Saraiva G.1oneiTo ã Presidência da República, quando fomos sol!

citados a traçaT o quadro da negociação, como o Itamaraty

trava nessa negociação. Então, reitero aqui o que ac~ei de di,

ur: o Itamaraty foi informado, informava ã Embaixada ~m Varsô
via. O Embaixador em Varsóvi.a tinha as informa.ções do que esti

va acontecendo aqui. Transmitimos essas informações aos órgãos

competentes, não só através de informações factuais, como essa

aludid~ aí, - fui eu mesmo quem deu essa infona.ção no Senado

- .as também dentro dos grupos de trabalho que existiam nós

transmitilllos que o que estava acontecendo. O que recebíamos de

Varsóvia era. divulg'ado, em nível de grupo de trabalho. Agora,

mesmo que, por hipótese, que não ocorreu, não tivesse havido

isso, o caso da Polônia era um caso público. todos os jornais,

todos os dias, davam notícias a respeito do que estava ocor

rendo lá. O Itamaraty, oportt.tnamente, transmitiu todas as in

foramçáes de que dispunha e inclusive foi mais além, ele pro

pôs até, foi o Ttamaraty que propôs a criação de um grupo de

trabalho para acompanhar todas as providências que deveriam

ser tomadas para normalizar, enfim, supervisionar o coméTcio

COI1 a Polônia. E esse gTUpO foi constituído por iniciativa do

Itlmaraty. Rea.lmente, apenas estou reiterando a posição públi

ca do Ministério, desde o primeiro momento, de que esse repa

ro, que mencionei. de que nós retransmitimos as informações ,d~

ve ser visto, dentro de .certa perspectiva, com alguma reserva,

porque, efetivamente, não só nós retransmitimos como tomamos

uma posição de recomendar a constituição desse grupo de traba-

lho. Al~uns meses depois recomendamos a constituição de outro

grupo de trabalho paTa examinar a operação das linhas de créd,!

to, para ver a sistemática de financiamento para o Leste Euro

peu. Enfim, o Itamaraty tomou as medidas que na. época julgou ~

portunas. Com relação ã segunda parte, a questão da t"';:ponsab!

lidade, mencionei na palestra também que.2 Itamaraty não tem.

um poder decisório nessa área, e a COLESTE muito menos. Eu mo,!

trei aoS senhorl!s que só em 197·7 ela. começou a poder propor m~

didas, providências aos órgãos competentes, e os órgãos compe

tentes guardam suas competênci~s .especificas. O que ocorre

que na negociação, nas reuniões da CaLESTE, os assuntos são

discutidos, abordam-se esses assuntos sob os mais variados as

pectos: do ponto de vista político, do ponto de vista econômi

co, e os órgãos competentes tomam as decisões internamente ,com

toda a soberania, com toda a discrição. Não há uma superposi

ção da COLE5TE sobr~ os órgãos competentes. Eu responderia de.!

sa maneira ã sua pergunta.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Sr. Minis-

"tro, o jornal "O Estado de São Paulo", na ediçio de 19 de ago~

to deste ano, fez uma afirmação no sentido de que a Rússia po

deria ajudar o Brasil, aumentando seu fornecimento de óleo em

troca de minério de ferro, baixita, farelo de soja, frangos e

que poderia também, ao mes.o tempo, estudar aquilo que se cha

11I& operação mascate, pela. qual, coa0 parte do pagamento e medi

ante c.erto desá..io a ser discutido pelos contratantes, recebe

ria aquelas PToIliss5rias e.itidas pela Polônia.. Houve realmen

te entendi.entos com as autoridades soviéticas para desconto

desses títulos poloneses eJl. poder do Brasil?

O SR. DEPOENTE (Rubens ~tônio :Barbosa) - Nessa.

.atiria, 1Ienciona-se, efetivamente, isso, mas essa .atêria se

referia ã reunião da Co.issão Mista, que ocorreu· em junho ou ju-

lho de 1983" em)b~ e. que havia uma grande delegaçã:, brasile!

Ta negociando UIla série de operaçõe~ comerciais e e"'~nô.ica5

cem.& União SoviEtica. Fui tIS dos Jlembros" da delegação, estava
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li, efetivamente, mas nem. eu nem a chefia da delegação tomamos

conhecimento desse assunto. Em nenhum momento esse assunto ch!,

gou a ser não só levado a~ nosso conhecimento pela parte sovi~

tica, maS suscitado pela parte brasileira junto ao Ministêrio

'do Comércio Exterior. Desconhecemos totalmente essa notícia.

o SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Nessa mesllla

reportagem fala-se da sua viagem a Varsóvia em. companhia do.

Sr•••• da COMEXPORT, para. tratar do assunto. Qual foi o teor

dessas conveTsações c!?m o Governo Polonês?

O SR.DEPaEN~E (Rubens Antônio Barbosa) - Essa

notícia ll1e surpreendeu' ma.is ainda porque não se cogitou desse

assunto, como eu disse. Não se cogitou desse assunto, desse

desconto de promissórias em pagamento de petróleo, in~ermedi!

ção da Polônia e COMEXPORT, na ida ã Polônia. Não houve, efet!

vamente, nada disso, não se discutiu, não se cogitou desse as

sunto. Niio sei a que atribuir essa notícia. Realmente, quem

não conhece a sistemática do Itamaraty, talveZ pudesse imagi

nar que um diplomata. que vai integrando uma delegação paTa

exterior, chefiada por um alto funcionário do Itamaraty, pos

sa, sem <l.utorização do l.tamaraty, dos seus superiores. sair de

um pa.ís, ir para outro país. acompanhado de uma empresa. para

negociar. Isso. em termos de ltamaraty. é absolutamente impos

sível. Para ter-me deslocado da União Soviética para a POlô-

nia, eu teria que ter autorização do Itamaraty, e para o Itam!

raty me autorizar, o Itamaraty precisava saber o que eu ia ne

gociar. Como o Itamaraty não sabia ou não sabe, nunca teve no

tícia dessa negociação, essa é uma hipótese totalment",é" infund!..
da. Niio sei por que se aventou essa hipótese. Realmente, desc~

nheço totalmente a mat'éria.

O SR. DEPUTADO FLA:VIO BIE..!!,RENBACH - Dentro do

quadro que foi narrado na. sua palestra, quais são as perspect!

vas de comércio ,daqui para a frente, do :Brasil com o Leste Eu

ropeu?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Acho

que são boas, porque estamos entrando numa fase de bilateral i!

mo. Hoje, o bilateralismo está virando moda, e há várias ini

ciativas com vários países. Hoje já há. uma 'consciência de que,

com as dificuldades de divisas e com as necessidades de compr!

mirem-se as importações, as exportações só 'pode0 aumentar se

houver uma contrapartida. Então, com o Leste Europeu, já exi~

tindo esse mecanismo, essa. mentalidade, tenho a impressão de

qúe as possibilidades são m<liores,. a curto prazo. Neste final

de ano vamos ter alguns encontros importantes, que da.rão opor

tunidade a que esses assuntos sejam discutidos. Vamor ter·,

partir de segunda-feira, uma reuniio da Comissão Mista com

Romênia. em que essa possibilidade de ampliação das nossas tro-

cas vai ser ·concretamente discutidas. Vamos ter em dezembro,

no começo, uma Comissão Mista com a Bulgária. que é um dos pai

ses mais sólidos hoje do bloco socialista, é um dos paísés de

maior crescimento, de maior estabilidade, sem nenhuma dívida

externa. ao contrário. as reserva.s são maiores do que a dívida.

Hi grandes possibilidades de cooperação com essa área. Há um

interesse grande de vários setores em ampliar as trocas com

essa área. e vamos ter a visita. de um vice-ministro do Comércio

Exterior da RDA. em dezembro também .em que esse assu;rto do

aumento das trocas vai ser muito importante, porque a "RDA, ho

je, te. um dos comercias llUlis dinâ.micos com o Brasil, dentro

do Leste Europeu, e com grandes perspectivas de ampliação. Sou

otimista em relação ao comércio com o Leste Europeu, apesar

,das dificuldades que estamos e~frentando e, sobretudo, por ca!!

sa dessas dificuldades. As dificuldades é que vão gerar idéias

novas dentro do mecanismo de clearing. Hoje, começa.. a haver a

:"entalidade, aqui no, Brasil, que já é muito espalhada na. Euro

pa: Grandes casas européias,~ companies, bancos, sobretu

do da Áustria, da Escandinávia, da Franr;:a, e agora o próprio

Esta40s UNidos estão criando trade companies para fazer esse

tipo de comércio. E essas trade co.panies, essa.s casas bancá

ria.s sio muito especialh,adaS nesse tipo de comércio, de util;h

zaçâo dos sa.ldos gerados nas exportar;:-ães para os países do Le,!

te Europeu, como agilizar isso, c,omo movimentar. Esse exemplo

que eu dei aqui para 0$ Senhores, há pouco, da utilização do

saldo da MA para co.prar cnxôfre do Canadá, comprar sulfato de

Ulônia da Noruega, pagando coa dinheiro indireto da RDA é um ~

xe.pl0 da potencialidade que existe. Evidentemente ê uaa área

difícil de trabalhar, UJ1a área com· pouco conhecillent." por par

te do e.presÂríado. Mas .há .uito interesse ultima.ente. Eu es

tive anteontem em Porto Alegre fazendo uma palestra,já mis du-
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as ou três palestl"as a respeito do mercado estão previstas. C!!,

meça a haver um interesse muito gra.nde por parte das empresas,

que estão v,endo nessa possibilidade de acasalamento de compra

e venda uma perspectiva muito grande. DentTo disso, e. só para

terminar, quero mencionar uma política que estã sendo imple_

mentada desde 1980 e que agora se torna muito importa"n)-e para

o Bra.sil, sobretudo no comércio com o LesJ:e Europeu, que é a
política da reorientação de importação. Isso pode-se transfor-

mar para o Brasil num instrumento muito útil de política co

mercial, porque nós passaremos a importar determinados produ

tos que importam de nós. Então. essa c'Onjugação de interesses

ji está bast~nte adiantada no Leste Europeu. A CACEX, nós do

Itamaraty _ a COLESTE - temos já feito trabalhos nesse sentido,

e já estão identificados produtos que podem dar ml1rgem a. esse

tipo de comércio. O problema que surge hoje no contexto do LeE.

te Europeu é o equacionamento da dívida da Polônia. Mas a mi

nha. impressão. ness~s últimos dois anos em que nós já estamos

convivendo com esse problema, é de que o resto do comércio com

o Leste Europeu não está sofrendo nenhum impacto negativo. A

tendência, sobretudo com a Uniio Soviética, com a RDA, e espe

ramos até com a Bulgária, é ampliaT signíficativalD-ente o co~é.!.

cio, ampliando nossos superávits, mas em moeda forte.

O SR. DEPUTADO FLÁVIO BIERRENBACH - Muito obri-

gado. Esta foi minha última pergunta, Sr. Presidente.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Com a palavra o nobre Deputado José Lourenço.

O SR. DEPUTADO JOSE LOURENCO - Sr. Presidente,

Sr. Secretârio da COLE5TE. sem dúvida alguma, V.SlJ vem empre!

tando o melhor do seu esforço, do seu trabalho para o bom Tel~

cionamento do nosso País com 05 países do Leste Europeu. Mas

nos preocupa. a todos os brasileiros, o problema específico da

Polônia porque é um débito que atingiu, de fato, cifras que,P!

ra nós, representam muito. Eu gostaria de saber, pri;eiro, se

não haveria outros tipos de produtos. além do emcôfre~" do ca!,

vão, que pudéssemos importar da Polônia Plra jogar nessa conta

clearíng e, com isso, pudéssemos ajudar a Polônia a sair do i!,

passe e, ao mesmo tempo, facilitar ao Governo brasileiro liqU!.

dar essa divida tão preocupante?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Just,!

mente essa ê uma preocupação nossa.. Nós estamos, a partir de !

gora, em estreito contato com a CACEI, o Banco Central, Fazen

da e SEPLAN para tentar equacionar esse problema. 3 partir do

momento em que nós vamos multilateralizar a negociação com

Polônia. Resta saber como é que vamos continuar com o comércio

bilateral. E$sa colocação q.ue V.Ex~ fez é exatamente a nossa

preocupação, hoje. porque no pa.ssado niio houve possibilidade,

como eu mencionei. de ampliar os contra.tos de carvão e de enx,ª

f~e. Eu mencionei há pouco que nós não podemos importar quant!

dades ilimitadas de carvão da Polônia, primeiro porque eles,

compreensivelmente, prefeririam l!xportar em quantidades maio

res pa,ra países que pagam cash. Nós nao pagamos cash. Eles

não recebem dinheiro nosso, pOTque nós paga.mos dentro do ~

!l!!.&. Em segundo lugar, a SIDERBRÁS não tem capacidade de ab

sorver quantidades ilimitadas de carvão, primeiro pela própria

limitação, porque nós ímportamos ! milhões de toneladas de ca!,

vão do mundo inteiro: segundo;, como eu disse, porque o carvão

polonês é.utilizada para fazer o blunge, para fazer a mistura

do ca.rvão. Assim, há uma limitação matemática de quantidade que

a SIDERBRÁS vai importar. Nós já estamos sabendo - nós já est.i

vemos em contato com a SIDERBRÃS e com a Vale do Rio Doce

que vai haver em janeiro próximo uma negociaçio de carvão com

a Polônia. e a SIDERBRÃS está dispÇlsta a ampliar, de ~guma m!

neira, as qu~ntidades importadas. Nós ji .:stamos .. abendo que

isso vai ser possível. Agora, nio hÃ possibilidade de importar

ilimitadamente. Aí. há UlIia limitação física de entrega de car

vão e de absorção de carvão. Há outras possibilidades que nós

estamos exallinando. Foi examinada no passado a possibilidade

'de fornecimento, de navios. Houve Iluitas críticas e acabaram s!,

indo dois navios que o Lloyd comprou em 1980/1981 e que estão

sendo pagos a.gora, am.ortizados. Isso tambéll não resolve, por

que também nos não ppdemos. cOllprar a qualquer preço, nem qual

quer navio, e agora nós nem estallos comprando porque não há .r.!:,

cursos para isso. n uma outra limitação'. Mesmo que co.prâsse

..,os 05 navio$, os pagamentos - porque, o navio' é comprado

prazo - os paga.entos seriaJl feitos parceladaaente, não lUlOr·

'tizarilUll. Então, e. terJ10S de produtos, ê difícil imagiilanos

auaentos substanciais. Certnente vai ser feito ml esforço' p .-
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V.Sa.

o SR. DEPUTADO JOSn LOURENCO - Iluito obrigado a

ros~ normalmente~ se cobram sobre essas negociações? São os i.!!.

ros de mercado ou juros a taxas especiais?

portandq outros produtos para a Polônia pagando ã. vista? Ca

cau, ou outro produto?

dado, de cOl1ércio exterior. Existiria uma linha delimitada

coapet.ência de cada um?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Exis-

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Eu digo i!

50 porque esse 'caso da Polônia nos pareceu muito ilu!!ótrativo

da tese de conflitos de jurisdição ~ porque o caso se tornou e!.

traordinariamente polêmico e _pôs a nu, digamos.assim, a incoe

rência e, ao mesmo tempo, a redundância dos nossos órgãos ~ em

:'latéria de comércio exterior. Porque não só o Itamaraty e

SEPLAN entraram em 'choque~ porque existe uaa. tendência ditato

rial da SEPLAN ~ como o próprio .Itamaraty entrou nUlOa crise in

terna~ pois nós tivemos aqui um embaixador de alta respeitabi

lidade dizendo uma coisa e um Ministr9 de respet.tabilidade su

postamente semelhante dizendo o contrário e questionando as d~

clarações do primeiro. Então, nós tivemos dentro do Itamaraty

UJllll polêmica sobre o comportamento dele no terreno econôrnico.

Dá a iIlpressão de que isso favorece os planos da SEPLAN~ de

absorção total do assunto.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - \ Em

primeiro 1uga.r, se V.' Ex," me permite, eu não vejo crise nen:hu

ma nem entre o Itamaraty e a SEPLAN nem entre qualqu~ outro

órgão. O Itamaraty t~JD. atUAdo dentro dos lil'l.i'tas de sua comp!:.

tência. Não ê competência do Ita.JI1araty ne. competência da CO

LESTE tratar ~ decidir sobre problemas de cl).êrciO: exterior.. Nós

acompanhamos o assunto, màs não ê competência nossa. decidir sQ.

bre esses assuntos. Nós opinamos, mas não decidimos ~bre isso~

nem nos sentimos diminuídos com isso" porque isso nãó;" da co,!!! .

petência específica~ primária do Itamaraty. Então~ na minha o

pinião, nio chegou a haver ou não houve crise alguma entre o !
tamaraty e a SEPLAN ou entre o Ital!laraty e qualquer outro ór

gão. A formulação e a. implementação da política d~ comércio e!

·terior do Brasil não é nem da SEPLAN, é da CACEX" do Banco Ce!!.

traI e do Ministerio da Fazenda, ~as .sujeitos li SEPLAN, está

claro. No caso do Ita.rnara~y não houve esse atrito nem essa pe!

da de substância porque. nós', nio tínhamos antes - ê isso que eu

estou querendo dizer - nós'~o ~ínhalll:os antt?s "o Itamara12y ~
reivindicava isso nem se sentiu diminuído com a· atllação de qual

quer órgão nessa irea. Na irea de comércio exterior atua o De..

partamento de Promo~io Comercial e a COLESTE. No caso da COLE.§.

TE, houve, como eu, mencionei no texto ~ um envolvimento maior

por soliciação da própria Fazenda, da própria SEPLAN ~ por cau

sa de outras conotações que havia no comêrcio com o Leste Eur.2

peu: a dificuldade de negociação cQm. eles, o monolitismo do I!,

do deles~ as dificuldades internas nossas. Havia razões que

justificaram nossa entrada no colegiado que examinava esse as-

te. O Itamaraty tem •••

o SR~ DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosã,j - Acre-..
dito que não~ porque no ttamaraty nós não... temos ê formulação

da política comercial nem da polÍ'tlca econômica. O Itamaraty

tem uma fração da atuação externa~ da política econômica. exte!.

na~ justamente. A promoção comercial que o Itamaraty executa é

feita no exterior. Então, de alguma maneira, em qualquer ôr

'gão que se crie,~ vai ter que ser mantida uma participacão do

Brasil lá fora~ de alguma maneira. Então" é.'previsível~ dadas

as limitaçôes de recursos hoje existentes, é previsível~ mesmo

que exista essa nova estrutura, que no. exterior não haj a urna

duplicação. Já existem as embaixadas e os setoreS comerciais.

Eu imagino que seja difícil~ hoje, justificar uma duplicação

disso tudo ~ com as limitaçôe~ de recursos que temos, se criada

outra estrutura. Evi:.dentemente, vai ser aproveitada a estrUTU

ra existente. Estão no exterior centenas de diplomatas, em de

zenas de postos, dando cobertura a essa área comerciaL Então ~

mesmo que venha a ser criada una estrutura nova ~ não acho que

haja qualquer esvaziamento do Itamaraty. O Itamaraty vai cont,!.

nuar exercendo sua função na área de comércio exterior ~ na

área econômica externa ~ dentro da sua competência exclu.siva ~

que não e de formulação ~ a formula.ção é de outroS órgãos.

Itamaraty passaria a exercer até mais, talvez~ 3. sua função de

política externa, em ap'oio a essa politica econômica externa

e política comercial, que seriam formuladas por essa nova es

trutura. Na minha oponião, acredito que não haveria um esvazi!

mento do Itamaraty. Ao contrãrio~ ~alvez até reforçasse a pos!

çio do Itamaraty.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - No momento ~

parece evidente uma espécie de conflito de jurisdiçãa;entre o

Itamaraty e a SEPLAN,. elll matêria de comércio geral e:""sobret!:!.

.tempos em tempos nós ouvimos falar disso. No começo do Governo

atual~ mencionou-se _uito isso. Ultimamente nós não temos ouv!

do falar nis.so.

intenção visaria a esva7:iar o Ita.araty no seu comportamento !.

conômico?

rir-me às decla·r~ções feitas pelo Embaix~dor Meira Pena~ ~e

gundo a.s quais a Comexport quase que centrat'izava aS negocia

ções com a Polônia ~ por exemplo.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Andei

lendo algum material que foi produzido pela SEPLAN 1 os dados

são deles, não havia e não há um monopólio, nem uma concentra

ção nessa elll:presa.~ comparada com o todo. Havia muitas empresas

que iam normalmente negociar nessas mi.ssões ~ mas, pelo que eu

entendo, não havia essa concentração numa" entre todo o monop~,
lio. Isso nunca existiu.

O SR. DEPtITADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Sr. Minis

tro" o Deputado Flávio Bierrenbach se referiu às notícias· aqui

e ali veiculadas de propensão do Governo a cria.r um outro Mi

nist~rio, que seria o do Comércio Exterior. Há efetivam.ente e!

5a propensão? V. 5'1 tem notícia dis,so ou não?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - De

O SR. DEPUTADO ISkAEL DIAS-NOVAES - Quero refe-

Na União Soviética havia a •••

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

ras1

exportação naturalmente foi objeto de demoradas demarches com

o Governo polopês" que a isso aquiesceu.

viêtica. Estava lá o Presidente da Comexport?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

Na viagem que nós fizemos ã União .S~viética, em 1981, na mis

são do Ministro Delfim Netto" e na. missão da Comissão Mista"

nessas duas missões havia~ como eu disse, mais de setenta em"

presas. Em ambas as missões a Comexport est.ava, mas não era a

única empresa presente. Havia setenta e tantas empr-esas ~ tanto

na missão do Ministro Delfim Netto~ quanto ne.ssa última reuni

ão da Camissão.Mista, agora~ em julho passado.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Il'\li. no se

tor do Le!Íe" a Comexport er~ a mais importante das e~ortado-

sas.

o SR. DEPOENTE (Rubens Antõnio Barbosa) - Bom;

para isso nio houve entendimento. Foi urna decisão unilatera,"

Governo brasileiro.' No momento em que eles comunicaram oficia!

mente que não pagariam, o Governo ~rasileiro, através do Banco

Central~ da CACEX, do Ministério da' Faz.enda, tomou a dec.isão

de exercer um controle prévio - a expressão usada - definir um

controle prévio sobre as exportações. Isso na, prática gerou a

concentração das nossas exportações só no minério de ferro

foram suspensas dentro do clearing. Todas as'outras exporta

ções fora do clearing~ o que eles quiseram vir comprar ~ eles

compratn. e pagam ã vista, pagam cash. Mas não houve entendi

mento com eles; houve uma decisão unilateral do Governo brasi

leiro.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

Se V.Ex," quiser, V.Ex," pode dizer que houve uma deci~o do Go-
;.

verno brasileiro de suspender as linhas de crédito qul!'" finan-

ciavam as exportações. Isso houve no momento em que o Governo

polonês comunicou que não ia pagar mais. Então, a partir· de

dez de outubro, o Governo brasileiro comunicou ao Governo po12..

nês que aquelas linhas de crédito que existiam. estavam suspen-

o SR. ISRAEL DIAS-NOVAES - Agora, eSSa suposta

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NDVAES - Houve

o SR. DEPUTADO. ISRAEL DIAS-NDVAES - Exato. Pod.t:.

se chamar denúncia tambêJ!l. Agora, a questão a Comexport, a que

!le referiu o Deputado Flávio Bierrenbach" e que me parece ser

um dos capítulos agudos desse entrevero ~ essa Comexport via.ja.

va constantemente, tinha ..una espécie de autorização tática pa

ra negociar quase que diretamente com. a Polônia suas exporta

ções • .:e uma grande exportadora. Essa viagem ao Leste Europeu,

com a sua. presença, efetuou-se~ e tendo m~la também o Preside!!.

te da. Come:lCport.?

O SA. DEPOENTE (Rubens Antõnio Barbosa) - Qual

dessas viagens? Eu me referi ã viagem ã União soviética.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOYAES - A União 50-

denúncia das outras exportações, porque havia um. concerto de

.exportações , de repente, resolveu-se circunscrever a um item

só

Eu

senhores

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) -

o que for possível exportar para Ui. Não sei se os

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

Nós não pagamos nada. Essa ê uma das grandes vantagens desse

acordo. Neste momento cambial difícil, nós não estamos pagando

um tostão para o carvão nem um tostão para o enxôfre. 'rudo is

so entra no cle~ring~ e é justamente esse superávit de 8S m.!.

lhões de dólares a que eu me referi, da diferença da soma ca!

vão-enxôfre, menos minério de ferro. Dá 8S milhões.

O SR. DEPUTADO JOSl! LOURENCO - Nós estamos ex-

o SR. DEPOE~'TE (Rubens Antônio Barbosa) - Pare

,ce-me, eu não v~ as estatísticas da CACEX para este ano ~ mes,

pelas, informações que eu tenho, indiretas, não oficialmente,

eles compraram alguma coisa de soja:~ porque era muito premente

a i.portacão de soja para ração animal, mt êyoca de inverno.E.!!,

tão, eles compraram soja, mas eu não saberia dizer quanto. A

informação que eu tenho é a de qUf?: eles compraram ã vista so-

não saberia dizer isso a V.Ex'. Isso é conduzido pelo Banco Ce.!!,

traI ~ diretamente, eu não saberia dizer. Agora, o empréstimo

financeiro que foi feito para a Polônia, para o enxôfre e para

o minério de ferro ~ foi feito em. bases de mercado, foi feito

em bases comerciais normais. Os outros empréstImos que foram

feitos no passado foram feitos a taxas subsidiadas: Não tenho

de cabeça todos eles. Agora, a amortização da ••• Talvez este

ja-se referindo ã taxa de juros da amortização da dívida. Essa

taxa de juros guarda uma proporção com o mercado e ê negociada

bilateralmente. Isso vai ser objeto de negociação entre o Go

verno brasileiro e o Governo polonês. Não há hoje, que eu s3i

ba~ nenhuma taxa estabelecida para essa dívida. A dívida acum!!.

1ada tem taxas de juros, que eu nio sei quais são ~ fi;Cadas pe-
. ..

la Banco Central no passado. Daqui para a frente vai ter que
haver uma negociação bilateral de Governo para Governo.

O SR. DEPUTADO JOSS LOURENCO. - Tudo que nós im

portamos hoj e da Polônia" me parece que só enxôfre e carvão" ê

creditado ã conta clearing da Polônia, ou nós pagamos :'alguma

coisa?

estão a par ,mas há um dado técnico importante: no mon1Jfuto eJl

que se faz a negociação com o C1ubé de Paris, os saldo": bilat!:,

rais têm que ser absorvidos bilateralmente. Não podem ser ab

sorvidos comercialmente. Não podem ser absorvidos financeira_

!lente, porque se houver UI1 !laldo terá que jogar para o Clube

de Paris para ser rateado entre todos os credores. Então~ esse

ê UDl elemento importante na negociacão. Nós vamos fazer isso.

No Ilomento em que for feita a negociação com o Clube~ nós va

mos negociar bilateralmentelcCIll eles para ver como ê que conti

nua o comércio. Agora, em niveis maiores, mas sem gerar saldos

para abater a dívida.

O SR. DEPUTADO JOS:S LOURENCO - A nossa divida

hoje é de um bilhão', e setecentos milhões de dólares. Que ju-

ra fazermos operações em terceiros mercados ~ fazermos opera

cões financeiras ~ enfim~ há uma série de propostas que vio ser

examinadas. Agora, realmente ~ não se pode imaginar, na minha!

valiacã? ~ pelo menos ,eu _não estaria imaginando que nós poder!,!

mos aumentar substancialmente as npssas importações da Polônia

a curto prazo. Vamos aumentar ~ mas não substancialmente. En

tão, ti negociação vq:i ser feita multilateralmente, vai ser fel

ta dentro do? e~quemas que vão ser negociados com outros paí

$es e nós temos ~ue ~ dai ~ partir para um comércio equilibrado

com a Polônia. Importamos o máximo. que pudermos importar, con

tinuaremos a vender minêrio_de_ferro, e a diferença exportar

o SR. PRESIDENTE (Ueputado Alencar Furtado)

COJl1 a palavra o Deputado Israel Dias-Novaes;.

O SR. DEPUTADO ISRAEL, nIAS:NOVAES "'" $1". Minis

tro~ em prmeiro lugar faço minhas" Sr. Presidente, as pllla

nas do Deputado Flávio BieTrenbach, a respeito do Depoente.

Trata-se de uma boa :figura do itaZlarllty~ E também endosso as

. pexguntas formuladas ~ que estava. nas minhas cogitações" que

fax••, como se~pre, muito inteligentes. Mas. Sr. Ministro, es

se entendimento para que se reduzisse li. minério de ferro nossa
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rio.

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Isso agrava

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Bem, isso

instituição. Então, não havia uma contradição dentr~da instl

tuição. Ele já não era. mais da ins;tituiçào. Então, n~ chegou

o SR. DEPUTADO .JOs'S FOGAoÇ.A - V .S~ nüo vê desta

forma?

o SR. DEPOENTE '-Rubens Antônia B3.rbosa) - Não.

Isso ê uma interpretação. Como eu disse, nós não vimos dessa.

maneira, nós entendemos essa. frase como uma e:.tDUcação de paI!

tica comerciaL Foram decisões políticas, dentro da área de P9.

litica comercial. tomadas pelo Governo e que, enfim, não atin

gia•.• A interpretação que nós demos foi essa. Eu não teria. o.!:!,

tro comentário afazer.

ocorre com todos os países do .mundo. O governo americano, o g~

verno francês, o governo inglês que mantêm esses setores' come!.

ci.ais no exterior não mantêm, que eu saiba, não mantêm a in~

foramaçâo dia-a-dia transmitida a esses setores comerciais. G

normal isso? Manter setores diplomáticos, setores do Itamaraty

distanciados de algumas decisões?

O SR. DEPOENTE (Rllbens Antônio Barbosa) - Isso

o SR. DEPUTADO JOS~ FOGACA - Consta que o Mini~

terio do Planejamento tem tomado decisões, tem tomado deliber~

ções na área do comércio exterior deixando à margem o Ministé

rio das Relações Exteriores, e essas declarações estariam no

próprio vezo, n:l linha dessa situação poli:tica. O que V.S~ te

ria a dizer?

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Como

V.Exl}- sabe, a Embaixada em Varsóvia ê uma Embaixada de porte

médio para reduzido. Ela tem um Embaixador e dois funcioná

rios. Um funcionário cuid<t da. parte política, da parte adminí!

trativa e um outro funcionário cuida da parte econômica. Não

há, coma em outras missões no exterior, um setor comercial es

pecífico. Esse setor comercial funciona na Embaixada. de apoio

aos empresários. Na época do Embaixador Meira Penna, -;enho

impressiio de que o Secretário, Paulo Wagner, não"" era.

Hei ta.r, a quem procurar integrar isso dentro do esqu~a glo

bal. Agora, não há tmla diminuição, para o Itamaraty, na ...minh': opini

ão. o fato de terem sido tomadas medidas, decisões na. área de

política comercial e de política econõmica sem audiência do 1

tamaraty. Porque não é, na. minha opinião, competência primá_

ria do Itamaraty tomar decisões nessa área. Isso está afeto a

outros Ministérios. Na minha. opinião, a competência bâJ;ica do

Itamaraty ê a política externa. Outras áreas tomam as decisões

das suas áreas especificas. Niio é competêncía básica., primá_

ria do Itamaraty tomar decisões sobre comércio exterior. O It~

maraty participa, no caso da caLESTE há esse colegiado, e 0.1

tamaraty participa, mas as decisões não são tomadas lá. E qua!!,

do sio tomadas nessa área de comércio exterior, sem a audiên

cia do Itamaraty, nâ.o há nenhum deméri'to em relação ao ltama.

raty, porque não é competência dele tomar decisões nessa. grea.

Wagner era o Secretário.

O SR. DEPUTADO JOSI1 FOGACA - Paulo Wagner?

O SR. DEPOEf.;TE (Rubens Antônio Bat"bosa) - Sim.

O SR. DEPUTADO JOSI1 FOGACA - Seguramente

funcionário deveria estar, pela próprIa nature~a da sua função

e das suas atribuições, bastante informado de todas as opera

ções e da própria p~lítica de comércio exterior que vinha sen

do empreendida pelo Brasil junto ti Polônia.

O SR. DEPOENTE (Rubéns Antônio Ba.rbosa) - Nilo

necessariamente. Ele não podia estar acompanhando as negocia

ções que estavam em curso aqui no Brasil, por exemplo. Não sa

beria, não sabe, normalmente não sabe.

o SR. DEPUTADO JOsg FOGACA - Mas V.S~ considera

A SRA. Assessora - Era.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Paulo

o SR. DEPUTADO JOsg FOGACA - g verdade que o 1-

Sônia? Em 19801

tamaraty participa com um integrante de um órgão colegiado,mas

nós sabemos que as Embaixada.s têm um Adido Comercial do Itama

raty. V.SI}- poderia dizer quem era o Adido Comercial junto ã ~

ba.ixada brasileira na Polônia., em Varsóvia, nessa época. entre

1980 e 1982?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Como

mencionei há pouco, não é competência primária do rtamaraty d~

cidir sobre política comercial, sobre comércio e;<terior. Então.

esse tipo de colocação, na minha opinião, não se estabelece em

relação ao Ttamllraty, quer dizer, o 1tamaraty tem um ins'trume!!.

tal todo de promoção comercin.l, de apoio aos empresãrios, de !

poio logístico, de apoio político, do que for, no exterior, e

esse material esse instrumental está pronto a servir a quem s~

dadaca, logo após aquele episódio. A interpretação que foi

caso da Polônia. Pareceu-me que o Ministério do Planeja.mento,

intencionalmente, buscava safar-se desse õnus da di"vida exte!

na da Polônia e repassar a responsabilidade dessa s-ituação

quem, de certa forma, conduziu as relações externas e a pró

pria política de comércio exterior do Brasil, e quem :conduziu

o Brasil para relações mais amplas, não só com o Terefiro Mun

do, mas tamb8m com os pafses do Le~te Europeu. COl?o v.11}- vê e,!

sa questão?

o SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Mas a frase d.iz

claramentlôl que sã~decisões políticas de Governo.

O SR•. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Pois

isso O Ministério das Pelações Exte'!'iores, utravês do seu por

ta-voz, se manifestou.

a frase é a de que o Ministério do Planejamento estaria atrib!::!

indo a um erro de política externa, ou seja, a um erro de con

duta., a um erro de orientação, a um erro da própria linha ado

tada pelo Ministério de Relações Ex:teriores, no sentido de ob~

decer a princípios de política externa do que propriamente

realidades de determinadas circunstâncias como eventualmente o

sim, uma visão de política externa global, conjunta. no senti

do de ampliar as relações comerciais com países do Terceiro

Mu~do e países do Leste :EHpoeu.

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbo.sa) - 20bre

o SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES - Pois é. Em

comerciais. Esta seria uma das partes mais importantes da lon

ga nota que foi redigida pelo Ministério do Planejamento, assi.

nada pelo Ministro Delfim Netto e divulgada ã opinião públi-

Com ao palavra o Deputado José Fogaça.

O SR. DEPUTADO J0511 FOGACA - Sr. Presidente ,5r.

Rubens Barbosa, a pergunta que eu teria a fazer a V.SI}- é are!

peito de uma declaração do Ministro Delfim Netto, logo após a

divulgação, pelo Jornal "O Estado de São Paulo", do episódio

das "polonetas". Nessa nota, assinada e divulgada pelo Minist~

rio do Planejamento, lida no Senado pelo Senador Virgílio Tãv~

ra, basicamente se diz que a dívida polonesa com o Brasil, de

um bilhão e oitocentos milhões de c1'uzeiros. é conseqUência de

decisões políticas de governos t tomadas ao longo dos últimos

oito anos, em função de princípios econômicos, financeiros

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar ..Furtado)

ê. mas política no sentido de ~ol.ttica comercial, porque fo

ram decisões, todas, tomadas na área de comércio ex.terior. O

nosso comércio com o Leste Europeu está separado da parte poli

tica. são duas coisas que nós, lá no It3maraty, procuramos di

ferenciar. Uma coisa ê a política externa e outra coisa é a P9.

lítica. comercial. Obviamente, não se trata. de uma questão ide,2.

lógica, não foram. decisões de cunh? ideológico, mas, de certa

forma, embasadas numa visão de política externa., de ampliar as

relações comerciais do Brasil a partir de interesses pragmáti

cos, não só com os pa.íses da África, mas também com os países

do Leste Europeu. E essa visão de política externa, que,

parece, está sendo bombardeada por alguns setores do Ministé

rio do Planejamento, foi oportunamente aproveitada para, de

certa forma, tecer novas e mais contundentes críticas a essa

orientação, a essa visão de política externa, não prorriamente

uma concepção ideológica das relações externas do Bras-rl, ma.s

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa.) - Nós

todo o caso, quero dizer que nós estamos temerOSDS de que'

crIe, na verdade, esse Ministério, que devolva ao Itamaraty

sua reputação anterior a. Santiago Dantas, segundo o qual o It~

maraty era um apanhado de cidadiies falando bem. francês. Essa

era a reputação antiga do ltamaraty. De Santiago Dantas para

cá tornou-se um órgão objetivo, capaz, eficiente, mas que está

sofrendo agora uma tentativa de esvaziamento de parte da SE

PLAN, do Sr. Delfím Netto. Então, nós queremos que o ltamaraty

- o nosso propósito é c:onstrutivo - nós queremos qu~ o Itamar~

ty seja um conjunto mesmo de brasileiros objetivos, atuantes e

não sejam devolvidos ã belle epogue. Era isso que eu queria di
zer a V.SI}-.

interpretamos de maneira diferente essa frase. Nós entendemos

que quando ele se refere a decisões políticas do Governo, evi

'dentemente, est,â implícito que são decisões de política econô

mica, de política comerciaL São decisões de pol!tica comerci

al do Governo tomadas nos últimos anos. Não é decisão política,

ê decisão de política comercial, porque nós estamos falando de

comércio exterior.

da

,
nos

sorte

sentado, era uma opinião particular, não era uma opinião

pelo Itamaraty com normalidade. Nós não a contraditamos,

pressão de que nós dois lemos essa matéria toda. De

que uma polêmica interna no Itamaraty houve e continua.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Se V.

Ex!- me permite, aí tambêm não houve, porque o Embaixador Bota

fogo Gonçalves nã't]kstã trabalhando no Ita'llaraty, ele :stã fora

do Itamaraty. ;~

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS:NDVAES - Mas ele faz

parte, ele não está aposentado, ele é um homem pertencente aos

quadros do Itamaraty.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Mas

como V.Exa.. colocou, sua colocação era de que havia uma crise

interna na. instituição. O Embaixador Botafogo Gonçalves está.

fora do Itamaraty. Não está, hoje, exercendo função no Itamar!.

ty. Também não está. na instituição. Ele está em outro ministé-

explicamos apenas que estávamos de acordo com o que ele esta

va dizendo, e as informações que ele mandou foram todas apro

veitadas e mandadas para os outros órgãos. Nós mesmos, em cima

dessas informações, fizemos propostas. Quer dizer, não chegou

a haver, se V. Exa. me permite, essa contradição, nem entre os

órgãos nem dentro da instituição.

aqui, de certa forma, significa 'um ponto de vista seu, pessoal

e intransferível, mas a realidade noticiada é um pouco difere.,!!

te. O Embaixador Meira Penna nâo é apenas um aposentado do Iti!.

maraty, ele é um aposentado no cargo de Embaixador n~Polônia.

Na sua gestão de Embaixador foi que as "polónetas ll se~<lr<lm-se,

frutificaram-se e produziram. Então, ele se aposentou no car"

go. De sorte que ele l!'l'3t,em tennos de Itamaraty, autoridade PE!

ra descrever a situação, elogiá-la ou criticá-la. Ele tem-se

prestado, com muita celeridade, com muita presteza, a todas

as convoca'1ões.· Ele já esteve aqui na Cimara duas ou três v~

zes, es'tev~ no Senado, etc, é homem absoluta.ente afirmativo e

que nos parece, até mesmo, em face da situação de encolhimento

governamental, nos pa.rece um cidad30 desassomb~ado. Agora, ho!!.

ve um cidadão, que talvez atento ã natureza do nome, resolveu

transformar-se numa espécie de "bota-fogo" do Ministro. O Em

baixador Botafogo Gonçalves, evidentemente, ê uma personalida

de ativa do Itama;aty, é um cidadão que esté lá prestando ser

viço, é um Ministro, etc. Este não foi tão educado como V. Sa.

est3 sendo agora. Foi cáustico para com o Ministro Meira Pen

na. verberou o comportamento dele, dizendo que ele estava fora

das linhas, digamos, até de educação, de delicadeza do Itama

raty, quando saía apregoando suas teses. De sorte que ali hou

ve uma crise mesmo, entre o cidadão atual 'do Ttamaraty, que é

o Embaixador Botafogo Gonçalves, e o cidadio aposentado, já

sem posto que lhe sustentasse as teses. De sorte que aí houve,

eu assisti a vários desses depoimentos, eu li, eu tenho a im-

.txtraordinâriamente. Como é que um cidadão fora do Itamaraty

sete-se numa polêmica dentro do .Itamaratv?

sunto. Mas as decisões; eram tomada.s pelos órgãos 3propriado:;.~

gora, com rela.ção ã crise interna a que V.Ex? se referiu, tatl

bém, a posição defendida pelo Embaixador !;feira Pcnna. co:no cx

embaixador, embaixador aposentado, é uma posiçiio legítima de

expressar seus próprios ponto de vista e respeitadJ. pelo Itllm~

raty. Nem o Ministro neli'l ninguém,. ~o Itamaraty, quis cercear o

direito de opinião do Embaixador. Agora, como funcionário apo~

também a haver esse problem3.. Eu não contraditei o Embaixadorj

ao contrário, todas as vezes que eu me pronunciei sobre este

assunto e o próprio Ministro Saraiva Guerreiro também, quando

do primeiro'1documento elaborado e encaminhado ã Presidência da

República, depois divulgado, não contraditamos o Embaixador.

Nós só dissemos que efetivamente ele mandou aqueles telegramas

todos. Não foram se~scentos, como ele disse, mas muito menos,

entretanto, de qualquer maneira, nós reconhecemos que ele

alertou, nós compartilhamos - e o Embaixador Meira Penna sabe

disso - das preocupacões dele. E mais, nós,· a.lém disso,

tTansmitimos isso e' propusemos concretarmente medidas em cima

dessas p1'opostas que ele fez. Então, aí, se V.ExJ1. me permite,

eu não veria uma contradição dentro da instituição. Era

opinião pessoal, como ex-funcionário da Casa, respeitável, opi:,

nião que ele decidiu externar publicamente e que foi recebida
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O SR. PRESJDENTE (Deputado Alencar Furtado)

pudesseCy - Agradeceria a V. Exa. ~c a Sra. Sc!cretá~ia

passar-nos a ;i~ta doa depoent.es pravi~tos - 'para termos

uma idéia - para o próximo mês. Pal"tieularmcrltl""! ~ cu nO!
taria de sabe~ para 'que dias estão ~t'ev~stos 00, depoimentos

dos Diplomatas Guy Vasconcelos e F~X'nando Fontoura) se suas

convocaçÕes já foram aprovadas. Isto, porque tive inforlTl!. '

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - E!>se

aeados de 19B1 a responsabilidade pela concessão de linhas .de

créditos :Eoi transferido do Banco Central para a LACEX.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônia Barbosa) - Isso

o SR. DEPU'fADO EDUARDO I1ATAl\AZ7,O SUPLI-

foi uma decisão do Ministério da Fazenda junto com o Banco Ce!!,

traI, e eu não. saberia dizer exatamente a razão da mudança. Nós

acompanhamos e propusemos, como· está di to, no texto, um grupo

de trabalho para examinar a sistemática de concessões de 1 l

nhas de crédito e propor uma polítiça de formulação 'dess.as li

nhas de crédittl. Agora, as ra~ões por que saíram do Banco Cen

tral e foram para a CACEX, foram da Fazenda e eu niio poderia

entrar em detalhes, eu não saberia.• A decisão foi t~mada pelo

Ministério da Fazenda, junto com a CACEX e o Banco Central.

O SR~ DEPUTADO ALDO ARANTES _ Pois bem. No de

poimento prestado a esta CPI pelo Embaixador José Botafogo Go!!.

çalves. disse S. SI} que em 1917 foram feitas negocíações com a

Polônia e que foram emitidas notas, promissórias sem mençiio da

sua livre negociabilidade, e que em maio de 1978 foram negoci!!.

das novas notas promissórias com negociabilidade parcial. Quer

dizer, nós sabemos muito bem que as notas promissóri~ de que

0- Brasil hOje dispõe e que o "Estae.o de S~ Paulo" esd~ipou, e

xatamente colocando as restrições impostas ã cobrança dessas

Depoente: ProfesJor LAURO CAMPOS

o SR. PRESIDEnTE (Deputado F-crmmdo SdE

tana) -' }~ão há expediente a ser lido. Pela ordem~ concedo

a palavra ao Deputado Eduardo Mat,arazzo Suplicy.

notas promissórias. quer dizer, na verdade, levam a que essas

notas promissórias praticamente sejam notas promissórias frias.

Então, o que levou o Brasi~ a aceitar esse tipo de notas pro

missõrias?

também ê outro ponto muito técnico, de cOllpetência do Banco

Central. Eu tenho a impressão de Que o J3anco Central vai depor

aqui ou j á depôs, e deve ter dado algumas explicações. Eu não

gosta·ria de entrar nesses detalhes, porque são coisas muito

técnicas e que não 'são discutidas por nós, da COLESTE. Nós não

temos acesso a esse tipo de entendj.mento e de decisões que ce!

caram as itl.scri.;ões das notas. Eu realmente não estou a par di~

so. O que eu sei é que em 1978 efetivamente houve ut!!a mudança

na sistemática, mas isso foi negociado diretamente pelo Banco

Central, sem nenhuma interveniência nossa. Eu não gostaria de

adianta.r nenhuma opinião a respeito disso, porque é uma. coisa

muito técnica, e eu nãd~enho acesso nem ã negociação, nem ã d!

cisão. Eu sei o que ocorreu, mas não participei da decis.ão.nem

estou informado do p0!1to de vista técnico. Não gostaria de dar

uma opinião, que poderia indizí-Ios a erro. Realmente não es

tou habilitado a tratar disso.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Dado o adiantado

da hora, e como outras perguntas que eu tinha a fazer j li foram

respondi~as, agradeço ao Embaixador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Sr. Embaixador, muito obrigado a V.S," pelo compareciJ!fnto.A C~

missão ficou l~uvada com sua atenção e coa os dados q~ pôde

trazer aos nossos trabalhos. Amanhã, nós teremos o deppimento

do Prof. Lauro Campos, uma eminente figura de cientista econô

mico. Nada mais havendo a tratar neste encontro, está encerra

da a sessão.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Sa,!!'

'tana) - Havendo número legal, de;laro abertos os 'trabalho,:;

da 19i,l reunião da Comissão Parlamental:' de Inquérito 'dcstina-

(t.; lida c i.1p~ovada, sem rcstricõcs, a ata

da t;'t!união antarior).,

do 'endividam~nto externo bra.sileiro, tt::ndo em viSlta as nag9,

,ciações Com o nu. OUViT;'.:iffiOS hoje o dapoim'!!nto do S1". Lauro

Álvares da Silv<l Campos, economista, Antes, a Sl'<J.. Sc.dt'~

tária proceder',] ã leitura da ata da. r'C'união' ilnterior ..

da a investigar e apurar as caUí~as e conseqUênciao do elevi!.

19' REUNIÃO, REALIZADA EM 20-10-83

te para que se possa fazer também um recolhimento de documen

tos nesse sentido. Minha pergunta final é também uma pergunta.

.que envolve essa questão mais política, jâ que todas as outras

perguntas foram bastante detalhadoras dos problemas. A pergun

ta final é a seguinte: no tratamento político das relações co

merciais do Brasil com países do Leste Europeu, ou' seja. na

sua área específica, V.S!- em algum momento, desde que tenha e

xercido o cargo, ou mesmo quando não exerceu, percebeu que ho!:!,

vesse por parte do Ministêrio do Planej.amento algum tipo de

recusa, ou seja, que o Ministério do Planejamento fosse con

trârio a esse tipo d'e abertura de relações comerciais. ou de

ampliação das relações comercia.i:s .do Brasil com a Polônia? .

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

O SR. DEPUTADO JOSB FOGAÇA - V.s~ já fez refe

rência a um ofi:cio datado de fevereiro de 19B1, que foi envia

do do Míníst.ério das Relações Exteriores para o Ba.nco Central;

relatando todos esses problemas e essas dificuldade-s das rela

ções comerciais do Brasil com a Polônia. V.S," poderia passar

para a Comissão o texto desse ofício?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbos:t;J - Pode

ria. Já foi divulgado, é público, está nos jorn'ai-s. ~deria.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGACA - Porque é importan-

para a Comissão, exatamente, o nome das pessoas que estiveram,

nesse período, de 1~79 ate 19B1, como assessores - se eu en

tendi bem - como secretârios da 'emb,aixada" cuidando da parte

comerciaL Nós mandaremos para a Comissão.

o SR. DEPOENTE (Rubens Antônio B&rbos-a) - Coa0

eu disse. cada órgão to.a as suas decisões de acordo com sua.,

coapetências. No caso de comércio exterior. não é com. relação

i Polônill, é em rel.ação a todos os países, os órgios que tomam

decisõe!l sio: a, CACEX. o Banco Central e o Ministério da Fa

zenda. São esses os órgão. que tomam. decisões.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Dando continuida

de i ainha inquiriçá.o. ~u !olta~ia ele saber de V.S" por que eIl

gão colabora na sua parte.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGACA - V.SI} não teria in-

Ao contrário, o Ministério do Planejamento tem ajudado.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - O Ministério do

Planejamento foi sempre favorável a esse tipo de atitude?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - S, tem

cooperado junto com os outros ôrgãbs na ampliação desse comér

cio. Tem sido política do Governo brasileiro ampliar o rela

cionamento comercial do Brasil com o Leste Europeu. Cada ór-

CPI, .como V.S," tem conhecimento, ê exatamente identificar as

causas e conseqUências da dívida externa e também identificar

os responsáveis, os que levaram o País a esta situação. Há al

gUJll tempo, prestou depoimento nesta CPI ~ Embaixador José Bot!.

fogo Gonçalves, e quando ele foi questionado acerca das respo!!,

sabilidades do comê~cio com a Polônia e do grande endividamen

to do Brasil com aquele País, ele disse que essa. responsabili~

dade era da COLESTE. Na verdade. procurou fugir a uma identiftc!

ção real das responsabilidades pela situaçio das ·relações co

merciais do Brasil com a Pol~nia.. V.S," em seu depoimento aqui.

disse expressamente que a CeLESTE é um órgão assessor e não

tem poder decisório nem executivo, Disse ainda mais que não ê

competência da COLESTE decidir sobre comércio externo. Então,

eu gostaria ele saber com precisão quais os órgãos e autorida

des que são ie$ponsáveis. que tomam decisões em relaçio ao co

mercio com a Polônia. isso porque é claro que v~S'" representa!!

do o Ministério das Relações Exteriores tem suas opiniões, e

deu aqui um v'~i1õso-'depoim.~nto~ acerca desse problema. Mas es

'5a CPI está num. processo de averiguação. Vai chegar às suas

conclusões e tem Q!l8'chegar aos responsáveis. Eu gostaria exat.!.,

.ente que ~'.Sf declinasse quais os responslÍveis, seja pelo a

~ertos, seja pelos erros, das decisões tondas em reljição ã P~

lônia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

O Deputado Aldo Arantes tem a palavra para interpelação.

,Q SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - O objetivo desta

tisfeito.

·0 SR. DEPUTADO JOSt! FOGACA - Eu me considero s!

. - -Ao contrário. Justamente houve um ~poio grande da SEP~N a ex-

pansão desse comércio.

formação de que houvesse restrições do Ministro Delfim Netto

ao comportamento do Ministro Saraiva Guerreiro nesse setor?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

d.O SR. DEPUTADO JOSE FOGACA - Esse período

1979 • 1981.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Se V.

Ex' me permite, eu perguntaria ã minha assessora. Sônia, de

1979 a 1981 .foi o Paulo Wagner que esteve lá o tempo todo?

A SRA. ASSESSORA - Eu estive lá de 1979

te, COMO eu estou-lhe dizendo, o quadro. O Embaixador Meira

Penna foi informado pa.ri pa.ssu do que estaVa acontecendo a,qui.

Se ele transmitiu ou não ao chefe do setor comercial, não sei.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - A Se

cretâria Sônia Acácia trabalhou lã de 1979 a 1980 e de •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Fu~ado)

Eu queria interromper a sua intervençãl:!. P..Q.!._!!1!0 ser ;~mitido.
. O SR. DEPOENTB (Rubens Antônio Bar'b"iiS&J.....,::- Des-

culpe. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Só com o compromisso de pre'stllr as informações no estilo nor-

Estou~e dando uma informação, em resposta ã sua pergunta. Se

transmitia a ele, eu não sei. Era o Embaixador que era in

formado, não era o setor comercial. Então, o Embaixap.or Meira

Penna recebia as informações relevantes, que a Secretaria de

Estado, o Itamaraty, aqui em Brasília considerava relevantes,e

no caso eu posso dizer porque estou trabalhando nessa área.Nós

é que preparávamos essas informações, nós mandávamos periadic,!

mente tudo que estava acontecendo aqui no Brasil. Ele tinha

um quadro geral de tudo. Depois de cada negociação nós mandâv~

mos informar, e quando havia missões lá e 1e era informado do

que ia.. ser discutido, e tudo o mais. Normalmente, em ç~missões

.istas, o Embaixador local nio se envolve "na nego<;"iação. Isso é

praxe, ele participa •••

O SR. DEPUTADO JOS:S FOGACA - Nem mesmo esse fu!!

cionirio responsável pelo setor?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Não.

'Bsse sim, part~cipa de tudo. O Embaixador não participa do dia:,

a-dia, lá, para preservar sua função, parque nessa negociação,

.vai UIlR missão e volta, enfim, pode haver dificuldades moment!

neas. Enfim, p21"a preservar o Em\laixador, ele não participa do

dia-a-dia, mas o funcionário diplomático do setor comercial~e!.

se, sim, participa ,de tudo. De todas as delegações o funcion:i

rio diplomâtico participa.

O SR t ' DEPUTADO JO~.e FOGAÇA - V.511•• poderia di

zer-me o nome desse 'que exerceu o cargo semelhante ao de adido

comercial?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbos~) - Preci:.

S3 ver o período, porque há vário·s secretários. Qual é o perí~

do que V.Ex' quer?

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - Exis-

(Aparteante não identificado) - Início Cininte

ligível) ••• Por outro lado. o Regimento da Comissão prevê ex

pressamente a faculdade de o depoente consultar seus asscsso-

Mas o que estava. acontecendo aqui era um·a ••• Teria que ser, V!

11105 dizer, dentro do proc~ditl.ento mais regular. V.Sf pode..se

valer de qualquer assessor, apenas eu queria que se desse o

p~ocediIlento regular.

O SR. DEPOENTE (Rubens Antônio Barbosa) - V.Ex'

_ descUlpe. Eu vou fa~er o .seguinte: vou verificar ~ e mando

i1lpossível. As negodações se sucedem. Num determinado momen

to, manda-se uma instrução pa.ra o funcionário no exterior fa

~~r determinada coisa, estudar o quadro, mas n:Fm se ma,ntém, que

eu saiba, periodicamente. no dia-a-~ia, a infolMção pa~a todas

as missões. São informadas quando ocorre ~ nego«;:iação, quando

ocorre a necessidade da informação. Eles têm um quadro geral,

os há' muitas negociações que são feitas aqui. Por exemplo, a

exportação de soja para a P~lônia. Eles não sabem quando é que

a Polônia vai entrar no mercado, quando é que vem aqui com

prar. Eles tem um quadro geral. Nenhum Adido Comercial - não

existe essa expressão - nenhum funcionário diplomático que cu!

da de setores comerciais do Brasil no exterior estâ informado

do dia-a-dia. E impossível. Não existe isso, neM no Brasil,

nem em nenhum pai:s do mundo,. O que se tem é o quadro geral.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGACA - Nem mesmo dos neg~

cios especificamente ligados ao Pais onde ele está exercendo

bssa função?
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prE;xigem a presença do Governo e, obviamente ~ o padrão de

d~ção que exporta ferrovia, exporta infra-estrutura dos

tos~ etc., que pe~a~ mufto nas nossas iltlportaçõos nu:r,a

que contém esse endividamento exte:-no de 1898? Despesas do ~

verno ê uma dívida essencial e Pt'~~,~palrnente úma dívida públ!

oCa externa como são toda~ as dividas e.xte!'nas daquele per!odo.

Os credores exter;nos exigem a presença do aval governantantal,E

nomia em que a capacidade produtiva interna é altaml2ntc ru~!

lmentar, elementar e desfalcada, toem um coeficiente de ins.!!

mos c de componentt's imp01'tados muito elevados, coeficiente

de importação muito elevado também na csrQra dos investimentos

pú~licos, De modo que a d!vida externa é di!"'et-am6nt~ gT'aças

aos comp~nentes. e aos coeficientes elevado~ dos investimuntos

públ icos ou através dos avais que o Governo fornece H (;mpr.:::.

Sas par-ticulere:; e depois tem de socializ<J.r o déficit d~ssas

ganizar a Central do Brasil, tt'.:tnsforrr.am!o-.:t nUI;!Ol. cm}l!'(''''él 1~

crativa. YV,ps Guielot respondeu qU?, se ele flzp.5sc aquilo

Seria um .milar;re, porqu~ àS fcrrovia~ frl!ncosaf> (.'':'l!m tOrJt1~ d!!

~icitârias; tinham sido fcitas enl termos políticos, paJ'll b~

neficiar os int:cr~sscs de algumas famílias, tül como .!lO no~

StlS farrovias brasilairas. QU<'lndo a nossa mOl"'atóri~ foi ast:i-

ca das ferrovias arg~ntinas. De forma que o p.]drão do prod!!

çiío determina. o padrão do endividamento Cl a mand, '" V:':!1.:: qual

o crédito leva o processo de crQsc~ellto e do e).· ~~fi<? cc! sc.t~

res dl2ssa economia subdoncnvolvida até que a crise resolva e!

se crescimento fantástico, hip!!rtrofiüdo por um crédito que

se tornou compl~tamente impossível de ser contião. O crQ'dito

que. fi produzido pela produção adqui;1',! autonomi~ação, reage s~

bre a produção~ ativa a producão~ e o f~z de ma:reira. que toE.

na incontrolável a ação do crédito da dívida, do endividame!!.

to sobre o proc~s'so produtivo. Só ·uma crise pode pôr termo 'a

esse processo de crescimen1:o fantástico, de rj:queza filn't~sti

ca, irreal, que move a economia capitalJ.sta nas suas fases

de auge até pl:'ecipitá-la na, crise. As ferrovias consumiram,de'

a Argentina conheceu a sua explosãor A Ci':ISd Bar-ing, 'j'hc

Aouse of t-he Baring~ o ~egunilo banco inp.lcs, ora. o gr'-H1J~foE

hecedor de credito argentino., enquanto Rothscild ficou COIR

pl"o"lça brasileira., Ar; ferrovias argentinas falix'arn em 1890,com.

um abalo prôfundo na Casa Baring, de uma sarie de bancos rE

lacionados qUd tiveram de tentar s~corl'er ü. fàl'Gncia fant5sti-

.nada, em lB98~ o chamado Funding Loan foi as;;inado. Por

coincidêncid .foi o ano em quo }fauá abriu falênci.1. Ar; fcrr2.

vias falÍl'am no Br~15il e o B~~asil ftlliu, tlmdo ~ ~""lo obt"igldo a

assinar a moratória de lB9B. Estll, moratória de 1B9B contém as

'mesmas cláusulas contidas nas C~t'tas, de Intenções atuais, ÍJnIlQ!

tas pel~ FMI ã economia brasileira: ~ impr>ossionante COInO, ap!:.

SaI' ,do refinamento J apesar de elç ~;~ .sido imaginado em 1941 e

.c1"iado em 19lJ5~ apesar do ele ter sido fruto da Convenc~o de

Bretton Words, c.m 1898 a!'> clãusuia~ propostas, e que foram ao!

sinadas por Cilmpos Sa1.1cs, cláusulas tão importantes que bal!

z~ram obviamente o quatriênio de Campos Salles e um pcrícdo nuis

~ongo da nossa vida 'econ~mi~a e 'política, continham praticamen

te as mesmas condições. Na pl"imeh~a Carta de Intenções que C,a!!!

poz Salles af lI'JnZl ter negado a assi~ar havia algumas clã:usuli.'.s,

il,lgumas condições u~ ~ouco ma.is drásticas do que as que foral,'

aceitas, entre clãS a penhora da receita da ·Comp(!nhia do. ÁgUllS

,do Rio de Janeiro, a penhora da Ceutral do Brasil J mas ~le CO!!

cordou com a hipoteca da Alfiindaga Brasilc:ira, coril a 1'eduçiio

dos gasto's do Governo eo c:;;m.a incineroação do dinheiro dentro das

quantidades e da~ condições exigidas, ÍJnpostas pelos fo!'n('.ced~

res do novo cmpl'êstimo. De modo que as cláusulas imposl:a'.õ pelo

FHI ã '~cncwiü. bra~il:ür.:l. .e:e~rCGs.'tr.l 2.:;; me:J~<!.!: !"c!.al;';:;O:-~ Ij" C~~

dêncla, de dOlnin,;'lCdO internC!cion'lJ .que já exl~ti(jM, obviamente,

,no século passado e que se objetivaram nas J:loratórias de lB98 e

dQ 19l1l, esta últiJ:là proiticamentl'? a repetição da r::oriltóI"iét de·

'.H19B. O arrocho· salarial, o aumento de lot do Imposto Sabre E~

po-rtacões e. a sua cobrança em ouro, da st sobre a ir.portaçfio ce
mercadorias ~ o arrocho tributál'io que contém a rnora tóri a de

lB9B e as rapercur-sões i~ternas t;obre o sülãri~~ o dõficito~

roont5rio, a rC$luç3.o da demanda interna via t~edução corte da.~ fe'~'

tos do Governo, Jro!Strom obviamanta a scmclhançn muito l'!'Ofunela cnLrua

quelas condiçoes quo nos foram impostas e cstas que as rel!

oões internacionais pretendem np. impor no momento atual. -O

empresas falidas. O fato é quO} o coeficil::mte público da dívi

. da púb_ic~ na divida ~xtern<l total ti muito ,-,leVado, í:1ft :i.üiJO ,

sic;n1f icaVe .movida por s~as contl"'adiçõe.s inTernas. Isso

todo o ol!~ndo, porque li praduç6'o d~ tecidos na Argenl'tind,

.Branil, na Riissia e depois no Japão, a partir de 166B, está

ob'liaml.!nte reduzindo o m6~ci:l.do para aquele setor que, antes de

18113, ante::> das prirr.eS.ras decadd::> do Século XIX, domjnavd s~

litârio toda a' e'struturã produtiv.'l da economia inglesa. De m!:!

do que, então, agora~ a Inglatcr.ra tem de descobrir, tem

de inventar um processo de fJt'oduzir uma miiquin;; quo não prod!;!.

:la produtos c~:mco:r'renci;iis ~unado ror impot'tlldõ palos paísC'z

que con:Jtituíam o mercado para os seus produtos finais, ban::l

de consumo. Esta mercadoria ê 'a locomotiva. A Revolução Fc!:.

l'Oviâria~ que se inici~ em l8l.J0., vai dominar todo o mund0'l.

vai dominar o sist~ma de crêditõ. Agora ~othschild - e os

Rothschilds do mundo - vai. financi:; .OS govarnos: dos países

subdesenvolvidos, dos países dependentes ou semidcpendent~s,a

SUlilO, amplamente desemvolvido na Inclaterr.'l. Em 18113, uma

lei inglesa. pe,rmite qu~ d. Inglaterra exporta máquinas - ['1"oi:.

bidas até ~ntão. A partir desse momonto, ê"óbvio que

nova for'mn' de crédito de dívida in'ternacional tem de surr.:ir

nas relações internacionais de produção. 1530. sinnifica quo

agora é prccipo que gUl'ja um crédito para que os cilpitilli~tits

das antigas colônias, os capitalistas d05 paio;", Gemi-int~

'tegrados, dos p.aíses que não produziam bens de capital, pude~

sem adquirir agora os bens de c.apital que estavam scnpo expov

'tados pela Inglaterra. Para estimular esta importação de bens

ele capital há uma 1egislação brasile!r:a, dQ lBlilJ, a lcgisla;::áo,

'tarifária de Alves Branco, que estimu1a as importações de

.b~ns de capital de :máquinas e equipamentos. Na Rús~;ia, por

exemplo~ a partír de lBlJli) um comerciante de tecidos cons!:.

~ue vender e implantar, naquele pais, 120 indústrias de t!:.

cidos - ele, que antes de 1B.Q3 vendia tecidos para a Rús!õÍa.A

partir desse momento a estr'utura produtiva obriga o surgimento

de um crédito i.nternacional, de um prazo mais longo, 13 fim

de que e$'t~ novo padrão de produção~ dominado pela produc';'o de

bens d~ capitai e po: sua exportação, post:il. conquistõ!r os meE,

c.,.dos mundiais, Não vou delongar, não vou prolongil.r a demon~

"tração de CCIr.O as modificações da produc,;io al tcra1:l c ,padrão de

crédito internacional e a forma assumida pelo endividamento i!l

1:ernacionaL Mas é óbvio que existe~ a partir de. determinado

momcnto,a transparl;ncia de um fcnõmeno~ que. é a impossi-bilid~

quo, qu~ndo a economia é central, et'.1 pI'eáominantcr.:C'nrt~ e:::.
portadora da meios de consumo, havia um padrão de crudho que

09 conerciantC'!s ingleses estabeleccr.:lm nas colônias :;cmi.

co1êni' '3~ a fim de cnlOC~l~ a~ l:'OUpilS~ os sapatoD~ os ch1!.

pêus-COCOG, os artigos de luxo que.a Inglaterra prod1l7,i~ c2

rtlO o resultado do Departamento 02 de producão de bens de co!!.

produzida na 1.17 produç.ão pelo trabalho humano. Ao saI' prod~

2;ida pela produção ~ padrão de endividamento rnundidl vai-se

alterando na medida em que a produção capitalista se desenvol

coisa que Yves Guielot perguntou a CamDos Salles foi o que ele

ta mundial conseguiu manter, apesllr do contím;o cl"'esciT"l,ento

do endividame!lto e dos sintomas de que o~ dctõcquilíbrio3 e~
tavam se avolumando c acabar~am um dia por precipitar a ec2.

nomia mundia1. numa crise sem pr:cedentes. Agora fica óbvio

- e a história do endividamento dos países subdesenvolvido~

recentemente demonstra - que o c~é?i:t.p. internacional pas

".sou a constituir uma das armas mais importantes no sentido

de' perpetuar o PP?CeãSO d~ dominaç~o internacional que se e!l

'1:retece nas relações econômicas entre o centro e a pe:t>ife

:l'ia, entre o pólo dominante e as economias dominadas. t
preciso, de início; ~on:,9"~pr'ê-requisitopara compreendermos

o processo, rapidamente rec~rdarmos que a divida, como t!!..
do o mais - isso até o Ministro Dll!lfim Netto sabo -

fim que comprem, . adquiram as ferrovias que estão sendo produ

;idas .na economia 'cêntrica.. O desenvolvimento das ferroovias é

'tão fantástico que, de acordo com Hobsbawn, 6?' do crédito

.efterno fOl'necido pela Inglaterra, entre 1870 e 1913, ií cr:~

dito a fcrrovia e~ portanto, o endividarnento externo é um.~~

,. dividamento ferroviário. A Tlossa moratória de 1B9B ê e~

mente !erroviâriã., O ano de lB98 ê aque1.e em qpe Clssinümos a

,moratória na lnglaterra) no mês d~ fevereiro. CampoG Sal1es,

eleito prosiC;1~nt~ da República, foi ã Inglaterra assineI' a m~

roa1:ót"ia de 1989 e, ao pa!!:sa1" por Paris, Conversou com Yv€:s

'Guic20t, 'Presidente do Banque paul' Paris et les PaYG D-3s. E,!!

te ê um dos pt>incipais agentes nossos na Europa. A primeira

revelavalor, ~tc., o fato é que agora a divida externa

,~spc~tos que ~I'cmancciaí.l oculto~ c pouco compl~€lel,ldidos nas

fases de falso equilíbrio, de auge que a economia c:.apitali!.

presença aqui é atravês desta contribuição qU(! posso dar no

Gcntido de procurar mostrar que 'o fenõmeno que agora OCOl're

no Brasil, que' perturba toda a sociedade brasi1eira, não é

~~ fcn6Jn~no único, ele c?nstitui. apenas uma n?va forma de

·reproduoão muito ampliada, com características próprias

assustadoras en C'ert~ sentido de' fenômenos que ocorreram

economia brasileira e na economia mundia1. em outros períodos

históricos da formação da economia 1;»rasileira e em outras ci.!:

cunstâncias em que a, economia capitalista c seu desen'Jolv..Í!iJE

.to internacional foram levados a episódios semelhantes. T~

nho. a iripressão de que para se começar a compreender o pr,2.

blo.m.u do $.ndividatlente externo e a dramática situação em que

se encontram os países subdesenvolvidos; para ze compr.e!!.

det> que o crédito, assim como a moeda, demonstram as SUdS

o SR. PRESIDENTE (Depu'tado F"J!'nanào Sa~

tana) ~ Convião o i:J.ustre depoen~1! a prcs-cilr ~ cOL1promi~

SO :l'cgimental, Com todos os presentes de pé,

O SR.' DEPOENTE (Lauro nlvares da Si!

va Campos) -, P~omcto, sob palavra dé honra~ dizer a vc!:

nOll'.istüt'õ, como instrumento de ant:cipacão de inveLtime"",o ,

como forMas de rnovimcOntaoão e como meio de pagamento, como

que já est50 indicadas e, na medi~,: em que S. Exa. faz e~

ses contatos e conseg~e marcar o dia, a convoca.ção entra

na pauta. De qualquer modo, Vamos verificar' a relaçiio doz

que já estâo convocados até agora e 05 dias em que prest'a

rão depoImento ,net'lta CP!. Esta~ a responta quc poss" ée:r,

no momento, ao Sr. Deputado Eduardo Suplicy.

cc5es de que o Guy Vasconcelos se en~ontra 'no Rio de Jane!

%'9, portanto, com facilidade ,J,'l<UU. ';ir, enquanto Fernando

Fontoura parece' que está em Caracas.

o SR. ,PRESIOEUTE (Deputado Fernando ~

tana) - Quero informar ao Deputado Eduardo Suplicy quI": as

convocações, já aprovadaS"';' serão feitas. O Deput2do AJ,e!!. ,

cal'" FurtB:.do tem procurado manter contato~ com essas passoas

formi2s de mobilização da riqueza, como forma de rCS'3rva de

gumas imersas na ação, que provocou? crescimento c a perda

df!- controle do procasso de endividamento da economia subchz~

volvida nos últim.os anoa. ·:renhc:' a impressão de que ao Ser

convidado por esta Comissã.o Parlamentar de Inquérito o obj~

tivo só poderia ter sido o cbú traze+, para cá o testemunho

de alguns anoa de estudos 7 ('!IIl que, principalmente a ise!!,

cão dQ p~-ofl'lsso~, 'pricipalr..:'!.e:lte a ter.tl!.tiva de dctcr:n~-:.J.C='~

aem. com;romisEos e, em certco senti~o, sem temor, que tr~

d,uz o relacionamGntc p~o!essr,or e aluno, que me obriga atar

formuiado, 11 ter> constru ído c. minh~ pcrsonal idade c a rninna

vida~ tendo corno objetivo a r..t'Oc.ura contínua da verdade. t
óbvio que hão oou dono dcla,~ (; óbvio que ni.'ip chcgu,ci i:l ele,

é óbvio que não a tcnh~, mas tcrib'o :também a ca~teza de quo

jamais me desviei dela por ,in'teresscs particul.:;l:'(,,;S, por iItt~

rc.sscs ;artidSrio!>, por' ilrl'cI'esscs quaisquer que vieso~m a
perturba~ a minha vida de professor: Se não cheguei ti ela,

foi única e exclusivamente por .fa1ta de condições pessoaio ,_

por falta de requisitos pessoais, talves de vocaçiio indiv!

dual. Mas a única forma pela qua1 pO!lSO consi'derar a minha
:,.0'

dada do que soub'cr- e me for perguntado.

O SR, PRESIDENTE (Deputado Fernando Sü!!.

tana) - Tem a palavra o Prof. Lauro Álvür-eG da Silva

'Campos, para sua exposição.

/ O SR. DEPOENTE (Lauro Álvaro!': ila 8il
va Campos) - Nesta Comissão Parlamentar de. Inquérito foram

ouvidas diversas, testemunhas~ ..divc~sos depoimentos foram c~

lhidos a fim de elucidar alguns aspectos importantes do fcn§.

meno do endividamento brasileirõ~ ..c...u jq$ carac'teristicas Preg

cupam cada dia mais, não apenas as relações internacionai:;cb
.~

Bnasil, mas pcrmeiam as próprias' condições de reprodução da

economia brasil~ira. De tal forma esse fenôrneno, que nüo é

espec!rico do Brasil, aqui assume dimensões catastróficas e

sem precedentes, sendo o Bras.il o maior devedor mundial !!

tualmente. Além do aspecto quantitativo, rcalmanre fantást!

co, há outros .que o tornam nebuloso, discutível e~ em ce!:

to' &entido, incomprrcen::; l:vel1Jara mui,tas pessoas ~ mesmo aI.
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crise de J.907 o fez.. A economia brasileira até 19116 ainda tC'm

"tem d~ assin.:n~ ulna dczs~r. moratórias intcrndcionnil:>. C óbvio

nacional, de reservas i ntcrnaciont'lic:, que ,colncçou a gastal'

com a nov'i'1 fase da crescimanto da. produçno intcrnacjunal, onde

c al'i:ifíciotl de arrocho 5alarial que, as e~tatísticas revE:.

1811, não puderam obscure~cr e oeul túl.' nesse período a partir

de 1961;... ~ preciso ver que quando, o FHI sugcrp ao Hinistro

ra o ?oder de. iniciativa sobre leis que implicLl~&(:m tlm aUlnc!!.

to de despesas, que retirou dos E~tüdos e dos HUllicípios uma

participação mo'.dOl~ na' );'ccni ta tributária, que ~tZl im; nou a F~

dernção, ..transformou-a c:m letra morta na. econO'mia brilsileira,

atr<:lvés d.:l conccntr.::lcão cconô1aica, fil1itllcCit~il, na ln,Jo d<l

da." .:::'om as suas IDC':didas - esta mente criudo!'.! gQ:'ou !'ormas

tcrcsses de Lincoln Gordoo e do capital estr.:m[';clro. são elce

quc se- con~ilinm no sentido rlc remodelar a cconomiq. br-=tsileira

e criar as condições para que o capital t'l'~'1nsplantado,quC' não

tinha criado aqui ao longo da sua história as ~UllS imitituiçÕos,

n50 tinha r'ev?lucionado ·as condiÇ!õcs inter>nas, porque ele foi

transplantado como um corpo cstrZlnho enfiado na economia naci!!

nal, agora só pela fOl'ça se podcr~.:t. procul'ar um pr~ccsso ar,!

mãtico de conCiliação, de adaptação, de aparente equi1íbI'io

entre as condições de produção' e as con.dições da consumo. ,A

partir dar, se lermos um discut'so odooGim. Castello Branco,~!:.

remos que ele afirma que a Revolução de 1964 não foi feita e,!

sencioalmente n~m para comba~er a corrupção ou a subversão, !:

~a foi feita porque a dívida externa havia atingido um nível

insuportável de quase três bilhões de dólares.' A concentra

ção consulIlista de renda, o. arrocho salarial realizado p1210·

Ministro Roberto Campos pela desagreeação e pela desa'r'ticula_

cão sindical~ pela inflação residual e pelos diverso:> instr.!:!

~entos que a :ment~lidade criadora. - uma mentalidade que p~

dia ser criada sem os obstáculos da OposiçZio, sem os limi tas

do diálogo~ sem as retalhações dao classeo sociais prejudic!!;

Unifio rcdcrnl dos rCCUt"30S provct:tinctcs. da tributôlc5o, da !'~

ceita ut:'ificada. Mas naquela ocasião essa concentração de I"C!!.

da, essa concentração tributãvia na .mão da União se traduziu_

na criacão de emprésas estatais, t;aduziu-sc .em obras pÚbl! '

cas financiadas por esse . arrocho' ti"..iputário c pot' essa co!!,

centroação tributária de modo que' a fase do milagl'~ econômico,

J.968 a 1973, foi ,aquela em que a chuva desse excedente prep~

rado no período R~berto cam~os fez frutific ..n' eSDeJ:; i~vcstiJl1C!!

tos c essa cl:'lacão de empresas cstüOtais, cujo cl.ímax se deu,

numérico, nümero de er.tpre-s"as estatais em 19G9. . Foi o ano

car apenas a transfer~ncia dessc.. recur:::o;;, não mi'lis pari!

obrils t;:~c ilm1ê':I,t61!;1 o volur;:e de emprego:> c ejjIlMlIi;·...·m, ....,)v01·,;,

tortuo~amentc, a ecOnOl"".id, vtL. signific..tl· Gi..llJ1('t".I:l•.::a·oC' di.

nh-eir'o que Gt:râ cana,liZudo p21'"1 os cofres dou credor'c!; intel'

nos, do Sistema. rinüncei:,o naciolldl, quú vcli tri1i1nfOl~::'I·:?t' ü

sua dívida .pública insolvívcl, 05 GC1W papéin íOfwlví\1C'k.,t'lTI

dinheiro líquido. Portanto, esse p.:l[';alncnto não terá efeito

mul tiplicador n1uum sobre d economia nm:ional, ao" contr.:irio

do que ocorl'CU no PC1',iOcJO anterior. Tdmbém o QtUill arrocho

salarial imposto pl'llo riU uOVclmcnt.:l n~u signlf it:",·· li Ulol<l r-0,D.

centraçíio de x'cnda ptl1;'a comprnt' carros, gclüd(' i c . t:clcv!

soreo, uma c~ncentraç50 consumista capaz' de dinamizilr es~e

Ilodelo de cl"escimento tortuoso~.. Sim, porque atualmente t~

das as ca.madas de' randa serão dll~falcadas, terão de p03:gar o

custo da nossa dívida interna c da ·I'.9SStl dívid'a C!xtcrna. De

modo que haverá, então, uma reducão ainda maior, ?or exe!!l

p~o, do merocadQ de automóveis, que caiu de ~mais de um mi
'lhão de unidades 'por ano, vendidas para o mercado intcrno,p~

ra quinhentos e vlnte mil unidades, vendidas no ano pa9sailo.

Obv iamante, haverá uma retra~3o da demanda de carros, conf0E.

me o art'ocho salarial, o perfil da renda c da demanda que r!;

sultar dessd noya legil::lln.ção, llr.m contr-:cão ainda T••d.10r de!!,

se mercado já e:úl.U1:'ido internétm~nte. Por outro lado, qU<:lndo

a capilcidado produtiv~ brasileira for rccupcl"i1da naquele m~

menio, uma parte do exced.mte interno se transformou em co~

. .
de maior criaçdo de empresas estatais. Agora a situação trio

but':'r.ía, o nrrocho tributário não ter.1 esse efeito din<J.mba

'dor na economia bI'as~lcil'a, porque ele ~e dl~stina unicarn~ntc

.a pagar parte dos dazessete trílhõc.:s, d<l divida públic.ú, Sí.s.

·nif'ica qu~ o arrocho tributdrio) a reforma 'tribut.:i:r;ia que

vIer, apesGtt' de ter enzodos e coberturas ideológicao dHc:r."'c!!.

tes, terá Cl'Jf.lO Ohjl'lt Ivo r'1all:lcn'tc con~~Qnuir u:lla maso,). de r~

cursos sup~rIol'cs para. o Govel'110 Federal t~ hoje vai sif,l1if!

Robc:r-to C~;;:po!> as suas mi:ldidas, elas dinami7.al't a parti!' de

19G, a econoi:lia brdSi~tdrd. s50 mt).didas qlJc se t't'adul.eJu, tais

co:r.o as de hoje, em uma rcforma tr$.but.:it>ia, reíor<n,a 'tribE.

tiíria central:,zndora, refor1;:Cl tribuuíl'iü que, rctil.~ou da Cãm~

de 60~ há~ ob\1iamentc~ pa.ctos cheios, cap", c idade ociosa

d,?sse capital, porqué os artigo.5 de luxo qlle elt'! produzia, os

bens de consumo duráveis que ele produz.ia, não encontrüram um

marcado suFiciente apesar do nível da concentração de ren.da !!!.

xistente na economia brasileira naquele mom"l::ntoo A Revoluoão

de 1964. realiza pala força a concentração connumista. crian-

custo, qualquer que seja o custo social do iuvcst:i.m8nto, qual

quer Que seja a 'taxa de axploração a que su dave subr.'.ctC't' o BE,

salilri.:.ao br'dsileiro, qUdisquel" quI:' !Wjc'lfll OfJ COI!lj'H'o.r,iõ>?'u6' <':~

,do o çontumidor, ;,ldequando a estrutU!",;l conz\lmidol~a da €:("O!l~

mLl m::clo;::':::'l ã. estruturo!. de cat-':tal tr,~n~;.l1,:Ultdllu, f'ul'Ldflto,

to, de acordo com essa ideologia. ser complemúntado pt:'lo c~

pital cxtcI'no transplantado c pelo capital govern'1.ml]ntal. f.fi::..

ma-se que 11á uma insuficiência crônica de poupança, Um crrc~

lo vicioso da lJobI"e~a que clave ser rompido atr,Vvén dCSRC'S i!wC'E.

timentos m;)CiçD~, invcst imantas esses que, obviamente, sin

nific<''Iln, impocm, Um endividulnent.o cxterno contínuo c cresce!!,
te. ~ssa :tdeologia do invcstimGnto se desenvolve no Brasil e.

na América Latina via CEPAL, ~orque traduz o pondo de vist'l ~

capital e dos capitalistas, que querem investir, aumentar a

acumulação da capital e pensam qua ;:,r:: _t:lão ter tido ainda a !!'

conomia brasileil"t'l nos anos recentes, em sua história rece!!

te, problemas graves de acumulacão e superacumulacão de cap!

to.'l, problemas' criados com a acumulaçiio capitalista, que a

acumulação não tem problema, que o problema é insuficitincia de

c~pital e insuficiência de. acumulação. Mas 10g.o no início dos

anos 60 E!sse capital transplantado já mostra que é o p1:'oblernâ

tico. Além dos gr-andes incentivos e estímulos que C5se capi:,

tal recebeu, a fim ,de viabilizar na d02cada de 50, na d'-;cada

te~'no:>, d0VCI"U:1 1I1ve~lir, p:rcqt,,:. ,Ezc.r.. clcc, êc~·~~', ,. ê;;ç'~

da c]e 1950, que ú problema dos paT:;cs 5ubdc8cnvolvid,jt; ;; im:~

ficiê:uciü de 1:WiJstil!\enLo, Ezs(;) inv~stir.1(mto dcvct'.J. p0rtau-

a economia bra,!';ileí.ra. se tran:o;;forme em economia dcvt2dora, a

bancário, o capit<1l de créditn , o cüpit.ll ~~ppc!.I1~tI"o v.!

nharrl t.wlhê>m 1Ilc't'Rt" j\lnt;'Iment{~ com o c0pit<lJ PY'Odl.lt lW.' ° r 1'1"2:,

ra se rcaI''tic-ule. e se a~truturc., tendo como centro dinllmiz~

pital produtivo penetra e C1"1-1 condições para que ° capitci.l

fuil unipades mais, De modo que a par~ir desse. momento, d~

pois do Plano Marshall, as economias hospedeiras - o Br~

sil, a A:vgQntina, o México, o Canadá 'e a ÁfrIca do Sul _

eomeçam a r~eeber esse capital superacumulado, 'cujos cxpor-

aiam enceradeiras, e bens de consumo duráveis, essas indú~

trias estavam na frente da crise de l~?~. A indústria aut~

Jnobilística, em 1929, reduziu a' ~~~ produção de cinco m!

lhões e 300 mil cat'ros para 90 mil unidades, antre 1929

1.931 - produzi~ em 1929 mais carros oo_qu@'no ano passado., 200

eiso, do ponto de vista externo, qtJ.c a cconollda brllsilci-

tadores desse processeo de deuconcentr-açiio munçlial são

.empresas multinac'ionais. t óbvio °que, se fõs~el:los simple:2,

Incnte hospl'!deiT'os dr.sse capital superacumulado, esse!: illVC!

ticye..tos diretos não iriam dar oportunidade para que o capi

tal":dinhqiro' viessl) usuf1uiv uma parte do 'lUC1~O c ter ot: j!:!.

tocs .a que.- 'esse capitül faz jus na ecotlorr.ia hospedeira. O c:~

não ê por coincidência que no âmago 'dessa Revolução c~tejél

eliticmo da UDl~~ astc'ja a ,C.-.n:oça do Ey.Bt'clto, estejam os i!!.

dor as empresa" 01 igopõlicas transplant<ldclS, mas dando OP;)!:,

tunidadc Iutra que empresários DPasileil'os sejam dcvedoreu,quc

fim de que os bancoo intel'nacionais po!;sam exp';I'ta't' e lucrar

neste vasto c~mpo de oportunidadcs quI": ?,;l0 os paíGe~ subd'n~!!

volvidos, Embora o ~ra~il' tcnh: eXpot'tmlo, entr~ 19116 e I
:1.964, mais quatro b;Llhoes de dolares de mcrcadoI'J.as - ou ~

ja, teve um saldo na balanc:a G.omc~~ial de quatro bilhões de

dólal'cs - ficou devendo, em 1964, três: bilhões de dólar~s

ao exterior. A SUa divida externa ~~~ somada a três bilhões de

. dólares. ~ssim 'sendo, o endividamento externo foi produzido

t;leste perrado essencialmente devido à ausência no Brasil de se!:

vicos de transpôt;'te, serviç-05 de seguro e devido, obviamente,

ao fato de quo a' nossa estrutura produtiva ser semi-integrada e

nós termos de importar ber(s de produc:ão para realizarmos o pr!!

cesso de crescimento 'que se pronuncia a partit' de meados da
o

d§.

cada de 50. Estudar, port<!ntn, t:!; divida externa bra~ileim é

acompanhar o p!'oces~o pelo qual a p~~t"tir deste mOM'ôll1to ('.m que

. a estrutUl.'a prDdutiv~ intcrnd vai necessitando por uma lado,

do ponto da vitita da ideologia llcepalin.:s.", do ponto de vi!,:ta

daquele!': que acham que o problomn ;; investir, investir - eE:,

te é o Moisés dos Profetas - que df;l:vcmos inV~5tit' a qllr..ilquel'

brasilc>irilção da Leopoldillil Railw~1.Y. Portanto, a economia

tado,' !)or-qup. em q.1ÚüqUCl:' I:lo!r.ento em que ele paral.isa.s~·2 a ui.

~QrUl'hia entriU.·ii\ em colapso, o volume de emprego sC'r:'ia rl::d~

zido ~ a crise aba1ari.a àl:'finitivamcnte a eConomia. A ecor:otitla

não põD~ coloe.:!!" um tCl":.~o 1l('!J!J€' pt'Dce~so (l!' t>Xl'i'mz:io, !:Ó

gunl, nos p.lCcmOlJ termao em qua foi .at>~inddo o de 1898, f\PC'Jiíl.'

da mor-atória de 1898,' por> exemplo, tur imposto condic;õüD l:l!:,

corchantcn para o pagam~nto da dIvida CXLer'na, nói: I'eC'ort"IJn;o~

.i! nO\1OS endivida~entos em 1903, em 1905 e em 1903 o IIpcca!' de

t~rmos dificuldndes fantásticas do pdgamr.-nto dd divida c>:tc·rnl'i.

os credores intcl'nacionai~ continuam a nos fornecer emr'1'cst,i

mos adiciona is. Só conseguimos nos 1 iVl'ar do í ..órccps, r~pr~

scntado Ilcltl C!0mi,nação crcditíciu intcrndcit1llül, pola dívic1C1

extdrna, qUilnrlo o mundo conheceu d. crise do 1929 .' quando.)

portanto, houve um isolalnento de fato das condições intcrn:J,ci2,

naia . A produç,'io caiu c com ela o crédito intl2rnacional se

reduziu. Com a contração da domanda da produção e da ofcrtü.

de mercndo:roias, o raio do: ação da pr~~,!ção dos Estados Unidoz

e da Inglaterra - Estados Unicos .{ área de economi4 centr!

ça - se contrai e o Brasil pode então, na década de 30, aE.

slnando a moratôria de 1931, iniciar um pet'íodo de l:'elativo n~

cionalisl!lo, de relativo fechamento, independência. controle

contínuo e crescimento da economia nacional, de vez que nesse

momento não havia crédito internacional Que estivesse queren_

do fruir para o Brasil, não havia mercadorias que estives!3em

quet'cndo conquista.r o mercado interno brazilêiro c, portünto,

a eaonomia brasileira pôde criar uin àmbicnt~ da nacionalismo ,

naci~nalismo esse qu~ > se reflete inclusive tiO plano pOlítico.

no nacionalismo político de Getúlio VarGas. t aí pela primei

ra vez qUe! o Bra~il conscgUI2, depois das modificncõ~s em 1931;.

em JS37, restabelecer rca.'1rnente uma situação intcrna~iondl em

que, depois da crioe de 1929, a primeira Guerra Ml1nJii'll, as

c~~dições;em que elo que, como fornc'cedol' de matérias-p::,im~,s

cstri:tõ... ict'w, etc, cO;lst::guiu um 5,1)<;10 illtt.::l'·a'Jcltllld] i ...vor.:i

vel. Em 19 11(;, portanto, o Brasil 'diupunha dI:' um saldo intc:,:

se crla, onde se· forja, então, uma no,,;a estrutura int'crnaci!!

nal dn produção e da dominação, cujo cen1:ro é ar;ora os Est~

dos Unidos da IImél'ica do Norte. Não posr:o me detm.~ aqui na In!:,'

d~da em que as empresas mul tinacionais, Como portü<lorns do c!!.

pital f;upcY'Bc~mulüdo na economia nortc-ameH"licana, suptlracumul~

do nos catores que produzem automovcis, que produzem eel~

dciras, que produziam rádios ~a década de 20, que prod!!.

resquícios' da d!vida .f~rroviãriü: nó:,; pagamos 26 milhões de

iibras ã Inglatel'ra em l'911S como' indeniz.ação pela dcsapl~opria-

dcordo Com KUSIlpt, entre 18t.>0 e lB90, sot do tot.ê.ll tIos inves

'tinu:mtos Bmeri(.'dllo::;: UI;Ja área igual ã do Estado de Ohio foi

dO<lda aov empeesários das ferrovias, e eles não tinhdrn lucro ilO

operá-las, elas ôavam prcju'Ízo:=;, Huitas dl>'lao foram paral~

laD; tinham lucro, porqut:! eles loteavam aquelas seis milhas

que recebJ.am do Governo ao lon~o de todo o eixo dA:!> rerrovias.

De modo que esse prDc~ss:) fantástico de crescimento hipertrofi

ado da5 fel:'rovias não podi.s. ter um fim, não podi? !'ler • limi-

que 650 foitas hipotecas na medida cm que c!Jsas cláu!;Ul-ils f!!

l'f!M cumI>ridas com seriedade como, p'or exemplo, o fez Campos SJ.!.
les, ~ue foi pessoalmente assi,!1ar a lftoratória. Quando isç.o

ocorre é óbvio que a economia brasileira nos seus delineamento;

mais importantes nos anos futuros em...qlte essa moratória for p!

ga está amarrada, condicionada, determinada, pelas cláus.l:!,

1as que foram i~postas no processo de dominação objetivado na

'moratória assinada no início do per>íodo. O processo de acopl~

mento da economia nacional às economidS cêntr>Íc:as se realiza

de tempos em tempos c, quando o nosso poder con:=ratual está

enfraquecido grt:H~as ao endividamento externo, graças às condi,

ções internas inflacionároias e críticas, então êi aí que o p!

.4rão de dependência p~los próximos anos se cons1:1tui de uma

. forma férrea, impondo a economia ~x.terna do'minantc 5s condi

',çõee de dominação pelo período segui~te, f por isso que de n~

YO 'nesse período que passamos ê essencial comprcnnder:;,~s que

estão sendo moldados agora a estrutura, as condiçõe:;;. em que

a soberania nacional e as r(:lações de dep'mdênci<'J ou de indup.;'!!l

dência que a economia brasileira torá noz ilnos futuro!;. Em
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pra e em importaçi5.o .d(~ bens de capItal, a fim de aUlllentar a

capacidade produtiva in::;taladil. Hojê el1Ee ~xcC'dr::Í1te criado

pelo arrocho Galdt'ial se destinat'á d ,tentadvu. fI'usi.n~'h d0 p~

gamento da dívida cxterna sem ter, j)Drtanto) qualgucl' l::fei.

vez maior paT'a esses bancos. Criou-se, pOl'tanto, uma novi/.

forma de dinheiro: eurodólar invade a econolIli~ mundial, a ~

ferta de dinheiro aumenta fantasticamente no mundo, principal

mente quando um outro dinheir'D disponivel, que ficaria em r~

E como foi tT'~Tddo pelo FHT? De !Jl<lI!f:!Lr<l muito d.iínrl:"!Il1.H do

'fratamcnto concedido <:lO BIVtFlil: para os .:un:ir,or:, pEio, püra

06 inimigos, justiça. A maneira pela qual o FMI tratou

Estados Unidos e a maneira pcla~ qual ele. encara a dívida p~

serva, que ficaria p<lrddo, Ruge economia mundütl, blica interna daquele país é bam diferente da maneira pela

didtls nao as mn5f;1dS, elas se repete!,! G!~ lEi99 a 19611) lIion61.:~

na c dramaticam8nta agora nusto final de linl".], mas I..:im C:<3dil,

conte}t to:.. , em c-J.da motlC'Tlto, elas têm um ~l!:-:nificüdo f~ lêm r;::

sultados diferentes sobt,C' o, contexto ült.::.rado, mouificado,du

vida cconôniica lldcional em proccs'Jo de tran:::ferm3ç5o contrnuo.

As mudanC<1s que tiveram êxito apürcmte om 1964/1967,

o dl'mr..::tiic:o eleito de im~or um f,cnocIdio sobre a

serão

],!J73 , qut':mdo o l-Jetr·õ;!.<:>o pd9S<'t de trê5 Pdt'.;! doze .j61i:.r~r;

barril e os p(~trodólares sc acumu}.;ll'l. Age!'d t':i cr:ta furma j5.

.existente vdi-ze r.oôar n~va torrente de p8tT"údól,;>ri1e;. Então,

o Bl:'<3.sil Il&O pCldi: E:!'>treitar a del1JÔd de drvidd.~ a d(!.r:Wllda

d(,> credito externo, a dem,mda de emprési.,ir..os m:tern05 ~ r;?

duzr-ld d apen.)s d <1lguns grandes tomadcl:·i:"..( br'dSi I úir'os, A in~

truç60 G3 apn::zenta esse );\om<~nto em que 5.? cria .1 pos51bilidtl-

qual ele tratou o clionte brasihd~o,? . J~omo o maior devedor

do mundo. Em relação ã dívida pública interna t poucos perc!:,

beram que a p<:1rtir da década de trinta a dívida pública pa,!

·sou a ter um outr~ significado no mundo moderno. Enquanto

sistt':lma münc-táJ:.lo (H'a um sistema ouro, o Govcpno tinha rc~

triçàes muito grande às suar: emissões) dOS seuv gastos. O t~

bu do equilíhrio orçamentário e a exiztC!llcia do ouro, a reli

qui,: bdr'bat"<1, limitavam a possibilidade de o Goveruo f'H~er>

dedo, «ntão, a ri;'.corr.~r ã dívida públ iCe! como únic.., fOl':n,-.

paI'd ser(:!m. os hospcdeiro,s deste capital f.:mté\stico a.u~

sent:o cl'iedo u partir essencialmente do 1967 (> clt'1 1973 no ce!!,

tro mundial. Es!::a disponibilidade de l"ecurs~o n50 encontrá

o VolUII:e de· ,? ....l'rc~go; o GOVl?l"nú (nlitC' pltr'cl lllJMcnt·)r <3-", suas ~

gênci.ls justificada~ pela ideologia Kcync~lan.:l. c, <3.0 f.:t2cr e!

brasileiras C': dermos uma rápida olhüda pelo mundo, pel"cf!ber~

mos que fenêlm..,,;nú parecido estd ocorrendo em divCl'Z~S paíscs.~

queles países que têm alguma poteu'cialidlldc de crt'scimento, !!.

queles pai:scs que t,i;m alCur.la viab.l1idadc como cl ientc!:: e ví\:!.

fi."!S do processo de ompréstir.,o internacional, ~iio escolhido!>

para dtHitCntar" ,,1 deli'andL't \~íctiva; o Governo l'lmite papa A.u·lz'ntdC'

face a dcspesds impt'evisíveh; ou cre.SfJl':nto:!s diantc .da s:i tua-

t'cduzir t':l t'.:lS'" 1:1onos'.tár5a, os r:lCio5 de p.:lg,J.,.1cnt.) q'JC <Jlc PP2

proio l<iTlç3 t:olJlillUdm'1nta em eir'culdç:1(,. r: por- iCfH..~ qut.',

çõcs de gUC'1:':t'a ou outras situaçõos q~e ocorram iTttcrrt2t!:ontc'!l"'-!!

te na v ida euonômi Cd dos povos. Então, i! part ir dctJsc mo

pel.:t~ cotas qut:" cilda um dos rcpr'r:cC'lItantc:s telll no THl. E pC'I'

mitlu mais, deixou qua fizcDscm cmpré~timos cm outras moeda;'

do I:'lundo, o Govorno não prcci5üva. m.lis t0Jllilt' dinheiro elnI,rcE,

los, bOJlds, do governo amm'icanü c. alóm dif;~o pel'lllitiu qUI;>

00 EstddOG Unidn!l ultrap,~ssasscm o lillljte de GuqlW limitado

tado, agora ele não tinh.1 Ilh1is o limite do ouro nem o lImite

do CqUi.lí.hl':tv oroamcnt.írlo cle podel'i<.l l'ccot.'pe~ a emissõL:!> n2,

VdG de pDpQI-lr,o~d..:l. COlilO dIzia CapioD fJ.'icucricl. Kn.:Jflfl

sua Tcori,"} dú ni1'C'ito IlcgcliuTla do Dinhcil'o, o 1 • 'do t

marca da pasnagem dt! Deus sobre a Terra t pode soprar no p!..

pc}, na carta, a alma do dinlJ.eiro) assim como Deus sopro,.';!

no pó a alma do homem. Esse Estado POdtH'OSO t que se tornoudc,!

pótico cadü· vez mais pal'a tentar c~':l.trolar' c administrar

contr.:tdições cre~centes da economia ·capitalista, agora p::xIe 1:'!:.

correl' à produção de dinheiro furta. e abundante, papcl-moQda

inconvers!vcl, ~ ·St-J.te noncy que invade a cconor.lla f!lundial. O

ult!rr.o paIs a abandonal" o ouro foi a Al.,.5bl,:a Sa.udlt.:l, em 1953.

Nessds clrcum,tâncias, para. qlJe recorrer a cmpré~tjr:oG? O e~

préi:;H",o público assume um outro significado. O Governo emite

nente, nczsaz circunstâncias, o Gove!"no tinhd de tOl'\ar di.

Pl-:p" rnduzi!l J.ldX'd 32";, 1,xL'd depo:i" tOPrI.:li' a c1Umcntar'. D<..' m9.

do qUf: ,,::la é j;IU~tC' ~;up~r-jor::l nOS~;,I, Em 19f;; ll, qUBlI'J') os tE.

tiádoG UnIdo::. crc:Ull 05 maiores dcvcdoren do nlT, ao lnvé~ de

der de pI'Clductio do dinheiro) como diz tlmt vkbe-r, c:.>Uwa. mu~

to lirnitadc. nt'~S2S cjr·cunstdncjdz. Fnt3o, a dJv.idd públ tc",

cra um (':(JF.tpl":rronto d,lS receita':: Cll'din.5I'ids que ele obtintl,l E;

tf'av~s do:"> .i:l:lflt'"JstoS. Has, qU.J.ndo o püpel 11Iocd<l tOF.\OU conta

nheiro empI'e.stado sc tivessú alr;um problcr:lC1 de caixa do '1'eso~

Ele: não tinha C0::10 cmitií.', porque tCl'id de r·!'odl1z:ir O!;!

ro, sc, não tlve,-;:;:t1 mina d(~ ouro, obvia:J.lcntC' <3S suas cmis-

impot" Hffi ':IJ~-'rucho calarial, ao iTivéG rJi1 :impor' um rlI'rocho tri

butádo. o rHI pasGou a emrlre~t.:tr-lhc maiG, comprou títu-

porque já n50 havia müis dólares parü rOfl4Ltriln'r para os Est~

dos Unidos sob a forma de empJ'éstimos do nu. Então, cmprêE.

timos de outros países, em outl'as.mo~~ü.::; foroam feitos,outros

países cambiavam aquelas moedas por· dõlares, a fim de que os

Estados Unidas pudessem então levar para casa os dó] ares da

,que neceGsitü.va~ como maiot." devedor mundial que foi até 1967.

Dez por cento da dívida externa americana nesse per!odo foi

custeada pelo FHT. Agora ele oe t:'squecc de fazer eÕJsa5 gC~:l't!

lezas conosco. Se nesse período aba.ndon'.lrmos as fr-onteirtls

mbté-

dUclG ma

essc dinheiro: H5 vCT'sões conO i tantl:'~,

xidesvalorizaç2:íes puderam ner fel tas na economia brasileira. •

ra, do contrário, c1as c::;tG'l.r~am p1J-:".tliSddds diante dd taxa

de juros que o próprio Governo elevou püt'<J. que a sua pervc!'sa

de· dinheiro completamente incontrol.ivnl e que nillp;uóm ::>.:lbiü

scnvolvidos GO'tJr; lil'1!t':H~';)s C' pdrCOG rC'CUl~~,OE, af~o~~u o lf,und('..

r; tOfil<ldo PQr esta nova for·ma monc~.írifj) por c.t>ta nova forDa

Nesse l'dpido giro sobre os padr~cs de ~ndividamcnto c as SU.:l.S

relações com o processo produtivo, chcgmnos no ponto em que

fica ClI.dü. vez mais patente como a dívi?:? externa é! a dívida

interna interagem uma sobre a outra: A partir de 19711, sab!:,

mos que um grande componente que vai pesar sobre o cndivid.:lrr~

to externo brasÜ~iro, somado dO aumento do prc.;'o do pctr.§.

l.co . QlJ1 1973, é representado. pelas obras públicas, pOI'ta!!.

to, é endividamento públ ico ~xterno. O Governt? ~of;t('a que

ao t"ccot'rct' ao endividamC'nto externo creSCf':nte cria Ci.G condi-

to instlpor-ti;vtü co cu:->to fill<lncC'íl"o de' ::.tI<18 empl":'.s,~s. Pür-trl!!,

to) a polí'ri(~d gov('l'namcntal C'stava di.'ti.>rmin;'Jdn l<lm~l'::lll pOP

for.'!, ótl'clVr":F, das relaçõC's intcl'nacionlli~, devido a

aspecto. Só qU<111do n30 pudel~;O[; m<lis bm'l:21t" dinheit'O no' C'xt~

rio!' pôde huvc; mm:ldO:;l;valorizuQ0!.<; no 13t·,j':>:i 1; .s[, l~l(jndo 00

,,1 ttl:T.t"'fll.. i.' 4 il'L·cr:pon::;.3vcl, pnrqu( dt~~H1 jd Clllpt'C S'. .Jt· ti qu~:1q\lC'(,

CU-;;1:0, I:nqu.:lIIto o FMI, o Banco 11undidJ, ou o RTRT, t&m cr'i

bii:,? Se! ümpliC'. Entrilnlos L'lf,ora, tanto no que di:: r'cspei 1.0 Zit>

rclélçõce :inter'm:.ciondis do cr~dllo·externo quanto n<J5 Y'ela~

ções int8I.'naS no crédito públ.ico intern~, em doi!; domínioz

caót1coS da cconond<'l llLoder'na: ã dívicl.s pública iut.::..rLl t'cl~

c.iDH~da t.:om ~ dívida pública extcr'na cr.Jn&titui um don-ínio

via qtW S0 poderiu havc:-r r,Jinide't.v~llm:j~~'lç:S(~'.;. QU~llqvcl' m)x.~

dCSv._l1orLcucões, i;l p,r...·tir do IV:Jlllcnto em que cmpr07'./írio::; hr'~

a divida. pública, que nRtdri.~ hoje c:n corno de dazc!lf,,:,tc tri.

lllÔCS de cruzeiros, ela rC'prc.s011t'c1. C~T·Ci;/ (t(~ lG(I~ ,j.;, f':lR,

rcldç:io .10 qUc1l o plmS<Hnc<.nto ol·todo:r.o n~o conr;cguc: c,:;.pi.[t!' ü.S

sua:.> tendênci..:s principãin ü ~ realidade: qun este ftmôrr.cno· ri!

;'!'!!'2o:-,:ta hOjl~ no rmndo ~tu,:l1, O FHI imp5(l <:10 Flr-,3!:dl 11/11'" poli

ções n0C'cs5ãl~ias para que o ~ndividür.Jente público ini.~rno ta!!!

outr'a m.:l.n~lr<l ficcll·-iam -invIabilizadoG. Esta fOl'ln'::' de cndivi-

banquC'it"os lntürnucionals lllUltü\·<.!m ~.t.UG ('mpx>5cti

rio tão grande quanto os mistérios que pcrmeiam a vida bancá

ria e o seu florcscimcn1:o. A partir dü!, portanto, a f":con~·'

em l.!st.i:rr,ulus t? dOdÇÕO::S ~l agricJltul~<'j c Ji indúGtrb" que de

mia bra~ileit'a passa a tomar esse dinheiro emprestado e ess(!s

dólares ao entrar aqui ficam no 8an~o ~~[1.traltque fornece

aos tomadores os cruzeiros correspondenteG. Como a taxa de

juros tem dl':l aUfilt1ntap pal'a que ent1:'em empréstimo~ externos 4 a

juros mOlis baratos) o Governo é obrig~ldo a cstImular' a prod!:!,

0:50) a fazer doacões e incentivos ã indústria c ã agricu1tu-

como c:lrl cs t<lVa. sondo produzida, é UTII nlistél":j o como ,sUl'Ciu

logícd ex1:G'r'nLl fCJ5SC vL:tbilizada. :c nl':'ccsc5rio, por11r."~o,djd!:!.

te da taxa de juro clcv<3do, que cons1',itlli uma pol íticn C(~ G2

ve'rtlo, que as I't"Oduçô<õ's agrícola e indu~trit31 fo:;t,;cm alt~

men~€' e!',tiTr,uL1t:ids c -subsidiadas. Assim !':õcndo a díviu,::l públi

ca par::.sou.a r.mcont('dr ma1.::; esse illgT'édi\':nte, o Govarnn tl".VC1

t1w.is t2t't'e cc'('-scer.-l·e di",pê"dio obr'if,éitóri':>, incentivo:1 ~~or:,tt'.?o

FMI não di,z nada ao[; Estados t1nidoG. Re~)~;dlt€:-!;G qU('~

1911G, a dívida pública americana rt.'pt'cncnt<.lV,l n2ío lGt, !l1ClS,

de acordo com a .fonte, 119% do PNB americc1no. De 1961j

1967 os Estados Unidos foram o maioT' devedor mundial do nu.

p<'ILl

Em lBlJl.j os bancoG :!.>ão obrigados,internacional que crencc •••

ále;o pequeno. O üto PlU e'xlgju um,3. cobcrtut'L"1 de lOO:~

nô:nica 'IIlUndi.'ll () ap.Jt'c,:,irncntl"l d.i o,lOCdc1 i:\ô:.::ritm:'-êtl Ctr) 1,.111 1" dZ

vido ao i1tO PIU de 181i4, cuias cfl'":itn:,,; crL)\,an il MO,'rl,l "seri
tural. Vou filZI:'t' um hldto u.qui ::;ó para IllOê>tr'dr o efeito de

E como o Governo estimula o üumento da dívida extern<'l? Atr~

vés do du:ncnto da taxa de juros inter·na. Ao êumcntar a t,;{xa

}'lIt,ti,p d(~ 195'3, p~'.i.nc:ij.',.1ln,~nt~~ il J.'<1rtip di.: )')(7, Ul:I:l

sobre aquele bdnC'o, tcr de ir lá deticontüt" o cheque. Daí ",u!

lu a câDara de con.pcnsação e a mDp.~a escriturai, l1uc' hoje o

seu volul:1e é dUd:3 v(~zes .superl,-.!', il'.ais ou mcno~) d us",e p~

quo os bcmcos r<lrt lcularC'G, que sempl'(~ tivI.":Tdt,'l pO(kr om i ~;

SOl' - b;mcc. é be.ja ncr,õC'i.o pOI·que o hanquF:lrc. pode CrL1T' di

nhcl:c-o (J cmprc:,:"t5-1o ciJ,da vez müi~ ~':-m risco, p,...rLt'.w h;tv:i.ü

ale;um r~sco e foi croiduo, em 1903, nos EGtados Unidos, °
Federal~ SYGtcm e dep0Ln, quando 0!J ri~co~ internacig,

naio dumentaram, criOU-50' um banco central intornacional n~

cesGidddc que surge para garantir epta ·avdlnnchc de crédito

bracilc:i:r.l depois de qUill'l~nt~\ anos de ey-elt!s;):o dI"> ':"'\11.05 do

desenvolvimento - quarenta a.no!> de cxclusdo porque o sill~

:roia mínimo em são Paulo em 19130.. foi 34t inferior ao de 19110._

A dívida interna e a d!vida externa interaEem uma sobre a o~

tra; existe um processo de interaç,~o entre a dívida interna

e a dívida externa, ela.s não estão isoladas, em todos os m.2,

mentos da nossa História elas se interligam:.", em um eerto m~

m,ento é o Governo· financiando a importaçdo de fer!'ovias e

endividtlmento para essas ferrovias, agora é o. Governo estim~

lando, através da In::>truc.lo 63, o aumento da dívIda externa.

crlar nilhcl"l.'';:; de tO::lüdOrCB externos, não o faz como 1:1"1"::1 cr'L.,!

cão independente, alltônO'llü, naciclTlal. l:ão. 8,]':'/ as condi:.

pel-lr.ocda corrente; no ir.onda. ts'ta foi a prátlca que criou c;:.

ta 'Lorrr;a T!lonctária quü consi:;tc hoje, obvL'lf:;ctlt~, n1Jm~ cns

maiol'cf: iont('~1 d"l ~nrir{!Jec)T:',e;llo d:l, !'(!;;k: bancáriA.: <'l Ir.no:'d.:J

cscrit.ur..Ü. DIzem quc~ foI UFI banco chinê;:; que~ não qun'(mdo

dólarc-t., eo:.lcc.::m-üf> nl1:1 b3nco soviético em I,Ufll.lr·t;f"

banco t ir.hã o endi:::'.!CO tclc'r;r.:if ico llI:urobdIiL". A p,tT·t i. dA í

acontect:u o tcnôtlcno que, em 59, um banquc·íro já C!;tLW,J pe!:

que e::>5e VOlUlr.C dI! re:>crvas é m.::lntido neSGe banco ne Put"iG, ~

contac" o seguinte:-: há a possibilidade de cmprer;U1n. üm~<'l!; T'!::.

scrva~, elas não prccir;.:Jm LiCdT' par·ad.ls. Di~hcil"o (í

mÍlll1c.r 1105 p,:l.Í.':>C'D "ubdc~."'nvolvit.lOt"; C,'lll qne Cl lIl_lChir.mo c outl'<1!;

rclüçõC'5 'f.1cnos louv.:!voin P,:50 comun!:. Rcfiro-m~:/ ,:-.:tSilmento.

As mulheres nos países subdesensolvidos e nos pa.íses machis

tas permitem aos maridos utiliz_d-las ndo apena0 como objeto sE:,

xual, mas também como objeto '~ara limpeza doméstica, pat.'a

aumantar a receita familiar, etc. A.I JlIQeda também ti assim: já

que ela exerce diversas funções t estando em reserva pela Ch!

na passou a Gero ,emprestada para outro~ países em escaJ.a. cad:a

é o !wt;rc.do, ele ficou c.::tlildo~ lI",!.', a partir do mome-nto em

mnntcr as suas rescrViU; intC'rnacionais no::: F.stadofi Unido!~ l.'J:I

'de juros interna) o Govcrno obrig,a eG~a.'s l?opre:úirioD gue e..!!.

tão ae0rt1 COF.l seus custos fimmceir:os sobrccarrC'gados pela!.>

duas dc:svaloriznçõcs cambiais a h'Hl:) l.í fora atl",is de mO(~da ,

de empt'ês tim,D~ 1::Ci~letá1'ID~; a cu~ tos 1;lois baratos. i'1af', naqu~

lo momento em que n economia brasileipa ri:!.:'l} t:.~a .1 prc..1';-z<:i de

para emItiT', t~!' 100% de lastro ouro, o quc r&duziu' o moio

·~irculantc. Apareceu, então, o uso do cheque_ Os emprega

dinhas dos b,'lTlcOS am Londrc:s se encontrüv<.1m em. d(ltcr'min~,da cE,

quin.:J, no fim da tarde, paro,). trocar oc che.qucs, ao invf.,~

de, toda hor<.1 que' caísse um chcqu~ na cai:o:a de outro bdnco
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externa. Portanto, a maxidesvalot'ização d<.we ser con::d_d~)t"':lda

có~o UlLLa polí"tica criminol>a, 2l1tamcnt~ ofcn~Jlva aOG int(~t>:'t;~CG

nacionais e capaó dt: aUmentar a porosidade da economi<'.l. bl.'as!

leira) ,1. penetração e d dominuç,j'o do capital internacional.P~

roa t:cl"lninar, vou lembrar qu~ Colbelõt já di:da paI'a Luiz XIV

por isso qu~ Keyn'~5, em 1936, pôde falar que d taxa d'Ol jm'os,

por ~~l" muito elevada, era a cUlp.id~ .d~q restrição dos investi:.

mentos em relaçZío deficiência T:l<J.re'inal do capita.l, àiaenósti

~o sp.mclh,mt8 aq da FTESP c dos industru3s paulistas. H~lS é a

cn'ist' que provücd UII'-'.l elevação da taxa de juros, onde clil não

6. crônica e inv(~ter<'lddlJ'm\te elcvdda, como acont(.'c~ na econ::!

mia bl.·usildra. D'~ modo quP. só pOdel'lOG (-<spe't"at' um3 elevacZío

da taxa de juros intl"!rn-:Jciona1. Ela se reduziu nos Estudos Q

nido!:i pClrqur.- a tcixa d(! l:-Jfl;çdo Caiu d!?'Jldo à pC.llíti2~-..Jj~(.:2.

tl'içâo do::, ga::."itos f-ioc:iais de r-~eaga.n. Has ele r<:":c('nhcc~::1j ;.!!;ora

quc exi$tcrll quinze milhõ'2s de rnl~(;t'.í\·8is nos I:stados UnldC'~:i e

o.desemprl.'go anericanCl :E clt.::' 11'L l:~'o é posdv<..;l r,anha'l.' '.::1~~i:

tos do r;OVBr'no tl~~";O QL ~·.B!' nt}~;:>~:" i t,m::; ':: o sou ir.Jlldt.:tc "lnfl2,

ciondr-i.o r;Ct'd <.'h:Wldo. A ta;:.?'!; de infl..-:.çâ-:J dos Et i:o.Id·,~, Unidos ,'-'-

capi tc11 ictas ntlcionnis u irt'tc.rndcion.J.i~, êl!'f~aS de g-,u',::r'.l".t •Qtla!!,

do or; ES't,ldos Unido!> tivcwen pr-oblc:;J.j::; com ar; p,Jí~,cs ,í:rabcf:,

economist<:J,S p'JnCIl lel"Zlm Colht::rt e nUTlCtt lCl"<3I:l Hctch<:,'l"" Gue f.-1Z

que a Ft'an.;a havia declarado U!l;a gUO'::I'I.'<) lJ\onc1.dricl a diversos

paíoez do tlunàú. As f"inimCfl?' públlc-ds - dh:1.3 Colb<.1r't - são

o nl.':::'vo vital da gUürrü) decl<lrflr:Lo::; UTM ZU81..t'.J t10nct5cia. fl di.

verDO;'; países do r.1Undo e já conqulst':-llf.OS div~t"so.:; dc1':D. O!>

um dos mc.:dos maioL'C's foi justam~nte o de que hOUVCGc.ü Ul:lcl gU()~

ra Jnon<-t5.rla d<1qucll!:z pal!lct, contra O~ r:r:;'t:.:tdot; tlnido~: ~ '1U0 ho!"?

pcdaram o x;:i R~'?a. PilhlHVi~ qU(1 dcvidl) a o:1tcl (;,uerra nonct51'1.i1

ti1iz:'l"o. Portanto, eles achfJtI1 que moeda é alr,o n'Ó'l1tl.:'D~ :5 ap~

nOI'tc-amct,f.c.mo, redução Ct>tol que tem um cOJ"ponc"ll~(.' defl"c:io~

ná't'io de controle de inf18ç'~o ;_'il;1:;.mtc eficiente ainoa. Uesse

.sentido d nO:;5.:1. (:conol:t1~'-I cnt.l d·~:pt:nd(Jnd<J t'lIOlbt::~l di!:; dccit:'õc~ c

das COfldiçõ<..'D, c:~ t.~'t'n,lS •• 1150' p~-':':l.o'r.:o:;. por tanto, pCl'mi t i r '1\1'1

e:;sa taxa flutuante pcrlilLlllcç...l 11<1:.. r(:'u('{'.Ol.d ••c(í('s', lln~;:;a dívi

da exb:rna, porque el<ls são altülllcntc perigClzas, estão subm~

tidas a elevadil5 'tendências a 1tista!:>. Por ou 1.:1"0 lado, as m,!

xidesva10rizações tornam altamente convidativo, barateiam

patrimônio interno para os dct(:>ntor~z de moeda 'externa. Cada

maxidcsvalorização significa um aumento do patrimônio quo devE.

ri ser entregue" se. for o caso, em pa.Zaml)nto de dada dívida

voltat' ao nível de UllS ?Oti) onc.de C'$tdVól até h,~ doi:.: 8rl'.,:' apl.':?

xim;tdarr.r.~nt<). D,~ Modo qu.-.:: o q1l0 ....'F.l.,í llhlll't:pndo \1 t.:l:;it du jUl'O::

ric~"l.no~~) provocando umCl criDO m(mct,'it'ia c cT·t~dit.í:cjü int<"1....n.1
clonaI. O cr'édito é um dos mais suti!>, ao l.n.Óo da moeda. in!!,

trumentos de dominação. Se não_ estivermoS alct~~t'ls a respeito

das c~:mscqUências'que csse procc~so de dominaçno pode ter qU<1!!,

do sair d<1S relações monetárias e é:?4iticias c passdt' para a

,pt"ãticd~ paI'a se objetivar em forç~s reais de dominação, cst~

rt:::mos conduzindq i't't"csponsavelment7 o dentina e o futUro de!!,

'te pa.ís. t preciso que aprendamos com a História e com a te.2,

ria que se controu na História, que acredita que a ver<:l.cidadc

de:;:ta

dcsenvolvir.\cnti!;1~d. Des:::::a fç,!:prazo da 1 ano, de l)rc:m;;nc:i.a

t~dda de crescimento. Agora, encontrdmo~nos diante

cortar' .,,!-s palT:l(dl'üs, i.! riu; d(~ ndo paeü'r' o inq)t'"Jsto, V(~.1ü c,!!

tão o Exér'cito, d. sOl;t:.r:mçõ nl;.cion~l qu.; fu:'.ilou u:J ·cr,;•. "I~h.::.

dorct'l que cstilv,1m c.ot'tanclo dt: pa]meit\H-; (1E;ípcins. Em 189B I

hipotecamo;, (1 11088<''\ olf3ndcr;,,;; C1!1190b, ,I V('n~/,'l(Jl.i:' fni i!!

vadida por Ce:tUSd da sua dÍvic!õ exter'na. O E;!'uudc lIe i j i, il'lp~

l~adot' egípcio, que c9tavil à frente àa Rcvoluç~o de 18(8) sc~

pre dizia: I1Lcr.Jbr<"mo-nos sempre! do exemplo do Egite (' di.1

pei to do encaminhdm'.?nto do problr~F.la. , no entan't:o, as for~as

situação em que t'<3almcnte é difícil fazer um;) previ!;.:lo a rQZ-

S<:1.iJ "Tr~UH;am2i::.Ô!ljcaAl' intrltn::;iLávcif.; t1 assi.l1 fiOl' dlantr::.

ser; c;{tcrnot;, füvor-ávci~ e stlbml!>f>os ú<l$ intercssc~ ('xt(:rno~:~

ma, 1.10 km d(~ estr8da~ dO lado dos portos !:;~ ellaltC'l.'alil rU1rtf.'!>

e peçilS dcss.::l- mil azre econômico c,g!pcio', A refol....Ba tribu 1.1-

Espanha, dois Jlaí~co qu<:, perderüm tudo, inclusive !'.lua

DobcN,mia, D0l"" ~c v,il C~~':'T!l df' amJ1r6:::t illlOr. externo<-. 11 O co,!}

r;(llho do GIln. Gililt.hi deve cr; tal' t'lemprc prC!:l('Htt' " nOrlS,1 lo!:.

móriae, se nos valermoD desscs empréstimos, devemos paGá

los sempre na véspera dos seus vencimentos. Por não ter r!:._

corrido li. empréstimos externos ,é que o Japão pôde realizar o

s~u desenvolvimento indepl1mdcnte ã cus.t_~, obviamente, de

dumpinr;s, de arrocho salarial, ã ~~sta de um grande sacl.'ifi,

cio, mas que nã,o teve o custo social da nossa tentativa ft"uE,

internas que cuidam da defesa dos inte!'csscl'i da ccono~ia br~

sile;ra; que cuidam na meS;J das negociacões in.tc:-nacioanls

das cláusulas e cond'icócs que serão objctivadas nos cocuJJr:-ntos

em qU0 as condições de pagamento, '.de suumlssà:o, de domin~

cão (\ de exploração são imposta,:; à economia brdsil &ird, ezte

Zrut',o pouco numeroso e comprov.1.damt.!lltl": pcri71eiivcl pelos intr-tl'c-::,

!'ia_para pt3t."JI' essas dívirJas vencidas levou ii miséria it pOlI.!::!.

laçi;io asse.ln!"'iôda; os i::tpostor; cr-eGcentlJS tot'u",:-a.w a Dg!')C1J!

tura e a produção jnv-i.;iveis - abandonou-se ~'"! i:!r,riculturt-l.Di,!!:!,

ta disso, o Gove-t'P() cr-iou jmrOGto o-:'b~'(l as p,..tlm" ir<.w qUD fi

caram nZl5 fa7.cnd.~s abandonadas; O!i f.-lZcndeiro!': IJa.r,"1.t'BM para

l"f:t' receber, em patI"imônio tldcian.ll, umü flü!'Lc.' deve€! tlrvi.

cla. Em 1B70, Said Pdcha, no Eeito, estava tt'üta!"do ele f'~

zoro o "milagre econômico" do país e tomou empl~é!;timon cxtex>

nos ã InBlat~rl'a, ã Franca e ã Alemanha. Um dia ell3 cheeou

ã Inglaterra e falou: IIQuanto tempo os senhorez; precisam p~

ra me I!:'n"Lrcgar 20 mil equipamentos como'~eí::t'e para a agricult!:!.

r~:" ,"Ah! prccisi\mos de 2 anos, po:rque produzimor.: apQnas

10 mil por ano. "E 'qu"lnto o senhor pI'ecisa p~"l.ra dobrar a sua

indústria?" "Bom, preci50 do meu capital, que & tantos mi:.

lhõez de libras." "Então, tome aqui," dit>se S<J.id- Pacha,c

pagou para que uma iJldúztria fornecc~se a ele, d~ntro do SEi'U

fl.l h'lJ.am.,.) cor.K'l'(;.;~'!l~ ccrc,1 dI" sei.:. vi lh6,.:~: d,: di:\( '"tf·('~. !~·)S

pr-eci sali:O$ d~ 12 bi lhües de dólm'(:G 'pa'.;'d f\:l:3dlflf:"flt"() d'1 jure):" .

Di::J 1f,odu que a ir.viil-biJidddú 6 óbvL:J. A p.3rlll' C.P:C!'·H' cil'('u,",E,

t3.nci.:n:; em que o cerco dü dívida ext'cot'nEl se fcch;l, em qlj0. â

inadirr.plúJl:ia t.:(' llpI'eS(lTlta ã economid nacion~ü, os. at:'aRos

da pllgmncnta ectão pt'esC'ntcs~ é óbvio que o sistl~:nil kmcál'io

intet~nc1(.ional, que ~ um Sifõtema. fina.nccd,ro; '1ue n.lo pO:::'.ui

ãpCIlül> b.:iflCOS, mas tamh"'sm indú3tl'idG (' com(.rr..:jo, podc:r':; qu~

ção~ em ajud(l aos p~rges subdeseuvolvidos se cc.rtcl'r.1I.i2'.Q~ cu

cr:;tat-"!Il(>~. dial1te da impor::~,jhilidO::lde d·~ os erand:'s o':?l.'v·lor-:·:r,

mundi.:1.ÍS pngart:m <'1~ Suas dívidüs. Hojo:õ SdlY~'MO:3 (.lu':, o pr.::.:::!l

cia do pr'obl(":lT!<l~ recorrút"'arn aO FHI, da SC'U polici.:lr.,'.::tlto, lJ~

condiçõcü cLlda v~:>z miOlis prcciírias que ap!'escntdvam os tOlT>J.doros

'intcNlfl.clonais. Er! 1973, já o Ministro ínglüs Harold I..vv0r foi

fia poli'tica internacional nem nas ideologias oposta.s, nem nas

pci11C't ..~m sou liv~'o "The Dil,tts TrDp", "A Ari>ladilh,. da Dívi:,

dd", cscr'ito uma. p,'H't(} em 1972 e outrd em 711, já ~it~ia que

a d'í.vidJ. intcrn::l(oion,",ü ora un,) CT'a,..o::lilln pa'l.'tl ~I qual pwf.

Chile, pós-~llcndl'.l; da Tailançia ao México; da TchlJcoslovª,_

quia, a pa!'ti't' de 19'19, 5. Polônia, a ncccs:;;idadadc de com;~

guir. tOmadores para esses recursos 'não. oncont:r'ou limite,!:; nem
,"

aos Estau.;.,ls Unidon, C'onVl:)"'(;(lU com t!'8S ou quatro prt'sidcntes

cst','!7 cwpl'é:.:timo$ 1r1'tcl'nitcion,.'.l.; r,('<.:~]jGado'. (~c'm (.. Jól<.1r<:r: (>

petl'e,dól.:Ires r'rcíc1ado::; pura essas economias. Da Tl1n:~dnia ao

netilrh.:mo do bal[jnço de p..Jgamcnto da dívhl.J., nti déc':HJd do::- te,

dos m:l'Í.or'cs bnncQ$ ('C'par;slldor'Gl; da fundos par,l os países su.e,

dc~(,mv(llvidos, alerl,;lndo qUZlnto ,'tos riscos c a impOGsibilid~

de rue t>fo&eS P':IÍ":(1S €,l;t~1v.lm correndo de se tornarem d ....·vc;>(lo!'/?:s

çe,CG intl>pO'wivn;lir:~ cl'C'ditíci.-l1:: c ln(lncl,:írid~~ pcrli\~tir,Jmqll':'

o flt'dGil c oul l'i.JG paíG<":J Be (:lld.ivludf;r,C!ll a umt. in>;_1 t,;UP'-;)'lOT'

ã.1dXd nOI'IT,,:ü Qe (~l::ln'é,:t}T'.(l;', O .0.1:'!:~:~ f(";i C'-'l~'JA" C-Ohl'd'.!OP;';>l'

int::olvrveiA no J:erc4do finõ:nceir'o íntflrnü("jor"''I:l. Chm-l'y1

problema já hüvia üvançado dl::miJis ..Hão há dúvideJ. nenhur.~<-J clü

que D c~orlom'j.:t r.mndi.'!1- fE.'J:\ crist:.', desde o iTlíc.í.o da ê6cd~~~ d,"

70. cncontt'ou nessa f.:tnt.:i~tico cl1divjddLlf;.fltO intc.·l'ndCion'l! c

no Njforç~ da. exportação que- foi fcito }>Ol' esses paíGes d.:w~

doras ~rna man-:-ir,l de rndntcr (;) nível de COlnál~cio inLcrn<'lci{.Hh:l:l

externa n:ia l-".)dla ser p<'lga. En, certo sentido, na l:lúdida l.':'m

que a partir de. 1978 os banquc-!iroz COJ:lcçdrwa a tomxc con:;ciõ!!

tidiJ CC'::l o P<'ll.'.-:H;.i!uto do:::. jllrov;. ÕC:;j;0!~ t~Jlirln~"" l j/llC>:; ,_~;t"·I-r,0;~. ('~

mo atXm"tCCt' em tod," cl:'iso Ull1fHlial, til)~:1 de: jUl'ü::' ini"c:l'ntlci.()-

nal, tdHto a ~': ~ qurtnto {I l,ibor', tende tl ~lumt\ld<'n'. Or;

Otil'lic1'<1~ não violO que àC}oc1("; nugci:h' 1928, como on··aug(':~ D!!

ttlI'iol'c':", resolvI..'1"'al1l-r.c lltl1:ld cl"isf:.' il~l cconomiiJ. cariL.!] ir;tCl ;

Otl ot'illllC,it:lS r~;io 0C:f'aditdv'll"1 que .'t CT'-iSC h'~y'i,l dific\l1,(l"d(!~

cada vez m<3io1"(>:; d,' C'xpol't'lt;ilu c, f'Qt"tíjnto~ dn' .• seguir dG

receitas (Im dólar necessárias p3ra o pagctnlcmto de nossos c0l!!

promissos inteI'nacionais. Isso. foi dito por Hilrld Ltwer-, iE:

60 foi dito pqr Cherryl Peillet, isso foi dito por diverso!',;

estudiosos do problema. Os banquai;.?scnão quiSeram DU <'lch~

,ram pl"efer!vel não prestar atenção a esso ponto. Uma vez in,!

ciado o fantástico procGSSo de C1xp~nsão, não pode' ser dcti

do. tm qualquer T.\omento que fOfôse dl2tido as cconouias 5ubd~

senvolvidas mundiais estariam em colapco e se reóusCJ.r-i<lm, o~

viamente~ fir.:ariam 'impossibilitadas de pagal' aos credOr~'rllJ~

diais. Naquele momento, o ex-Ministro do Governo trab.'J.lhi~

.ta de Harold Hilson" nos Estados UnidC's, em 1973, já di:d.;1

que esse endividarr.Emto só podct"ia ser: entendido cor.\o m;1 DII:.:1"

lio dos pníücs ricos ~oJ.> p<'liscs pObr1?5, porqu<2 eotn dívida

em quo alp;Un!11S figl.lt'8S) tr'll11!macionais e tr-zmspatI'iot-:ls s,;{o

perigosos" que falarei a seguir, A pal"tir de dctnr'minarlo ffi;?,

tre.nc;l!ilid2.de a t'(;~fJf.!it'c'} dos d"'stinos epJo:! ,,>}u.\t"'d.,m ti no!:':s;j <1~

trutcrtl p:-odutiwl, a ~Gtrutura d(' nossa:.,; l't~l;tçêit':; illterfI41t;1~

ou as falsidades das proposiçõ~s só tôm na prática a- SUd conr~

mação. Não existe teoria econômica que se ~ustcnte, a nlios~

que esteja apoiada na história do dm'amv,)lvimcnto eronômico.na

história do dCGenvolvirr.ento contraditório da cvoluç;:3:o do t:'.J.pi

talismo mundi<.1l e brasllf.1iro. .a. histÕ'l."iu cQntraditóri~'l do

domirnr d~ coletividades e aqueles que 03 produ:dl'Ml. InfC'liE.

mentc~ como dizia Adam Smith) o gov(~r[)o ntlnea p,'l.iJ,ou a dlvida,

menos qu-:: adqulrir,;:;m dutono:ui:zaCdo, fÜnúr.,cnos fetit:hist,),~. a

tiJ.lo,,;; <l&üra <10 fant~t;l.i.cl.) pl.'0CCSSO att'tlVÚl; do qUül d'~vcJdr:','C':; i~

tr::'t'nacion.:li:;, apavol.·aêo~ diante do vo]um,::' que c1t-lur,iu o end5.:

vidamcnto innolvIvt':l c o cl'eGcill'lcm.:o da dívid.J. púhl icü intcrIld

cr~5cim<:Jnto E. da expansão de nosst1 dívid<1 externa i5 p~rtC' de~

til total.id.:Jde, interüge sobre: cl<1; p,wr.;a, CODO alDun:, fcl'1ª

dãobastante conhec.iddf;, n':;o inspiram conf lança e não nos.

na i", (~ <15 condições internar; om que será fo i to (I rC'<!I!'ranjú da

vida pCllrtic8~ eC0nc.mica t..' 1.;0<.:1.'11 do ErdsJl no,-; rn:;";~mo:; .e:.

nog. Tcr;ho a :il1lpr.s'c~iio· de qU(~ há dois cO"TtpOncntc:8 alt.amente

monto i.1 taxa de jUl"I)~ internacional pa!l?ou a st":r em .zrdndc fl.;1E

te flutuant(J ~ qUiitndo ndo o era antigamentc. ~a crise de

1.9.07, .:l tilx~, dn jUl'or> sllltiu de 2,!J~ na Inglatcrl'.'t\ c nos er:i~

dOH Unido~3, para 17:5%. Nn cl'isc de 1857, Hctt'x fil~ um;] l'Qf~

rência ao dinheiro rerroviát'io e ã elevação da taxa de juros

de 3t para llt~ ,Em 1929, de n.ovo a taxa de juros aumenta. t

tas por esses pu'isc~ ~ubdG'stlnvCl1vi~os, sendo illtCgl"<.ldo'J, d~

vcdol::'es, ajudou d manter a atividac.l~ produtiva, o volume de

em ct;ca14 muito GUpc:riol' àquela que ,poderiA. exi~tir- se·m mu c~

dividamcnto externo c'l."ezccnb:o. As importilçÕCG.de lllf.iquin'lc, ~:

quip:llnentos, ,insumolj, matbrias (,::';Gcnci.:J.iu, que fO('ulll fü~

emprego nas economial:õ cêntricas_. Portanto, n80 foi um mec~

nismo vão, inútil, esse crascimcnto fantástico do endivida

mento externo. Em certo. sentido, c~mp_,os critérios para co~

seguir tomadores fizeram prescindir 'Os projetos especi:ficos

que o FHI e que o BID exigiam, inV("stimentos improdutivos.

se<m viabilidade 'a desvios de recursos, forllm feitos em ~odos

ó~ pa1Gos subdesenvolvidos do mundo. Não foi só na Tanzânia,

no' Brasil qUê tivemos as nossas Itaipus fantásticas, as no!

roas lTFe!'rCJvia~ do Açoll, as nossas obras Keynasianas, as no~
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pT"' ....ei~ora que os banco<.: n~o arqll~M COI~} r~]c't; uo:dnho". f.

Muito obrieado.

cinco mil b,:mcos americanos de 1929 trimsformaram-se em vinte

e' oito mil b,:mcos em 1931, df:'z mil bnncos fill~ram no~ 'Estados

Unidos. Agora elcs querem ter uma ilha de postc.rida.de dentro

de um mundo de crise e de depressão. Não é pozsrv~l. Nos E~

tad05 Unidos;, a partir de 1913, quando se crIou o Faàcrcll R~

serve, o FED, criou;-!:;e umn Jnentalldad.a cada vez. maior de quú

os bancos nSo podem correr I"isco~," elcs têm de especulal'" sem

cot"rr:1.~ riscos. Esta mentalidade nã~ está presente apl'nél~ no

Brasil, não foi só aqui que houve esse amparo ~c 11 Coro.'w 11 , às

financeÍl'as, a essa Iorquú, a cosa Vitória-I-linas, a cssas

firmas toddS que f<Clliram e qU~ íO~'dffi cll:iJ".lradd.s, proh.gici,;;!.ô p~

lo Governo. Esta doença é universal, é mundial: os bancos

o SR. PRESIDENTE (Dcputudo ~~el.'n,;;ndo Sim

tana) - Com a palavra o Deputado Eduardo SUl'licy, p.::t'a t:Utl3

perguntas:

o SR. DEPUTADO EDUARDO MA'l"ARAZZO SUr'L.!.

Cy - O Prpf. La.uro Campos enriqu~ceu Qsta CP!, fuildamcntfl!!.

d,o historicamente as erise~ por que passaram a ..economia mu!!..

rio c a sua íalência. MdS acontece que ales t~m de.

1atCl.'al da dívida extel'na, pnra dcpois corncçül"IHOS a conver

sar em termo,:; mais aceitáveis. Se elee l'adicaliz::lJ,l e -querem

conseguir o excedente interno, o outro é transformar esse e~

• cedente interno em moeda mundial, em dólar. não Vi':'lOS CO!!

seguir isso, ê co:npletamrmte imposGível. Diante dosta situ~

ção são os banqueiros ,quem devem assumir a consciência da ai.
'tuac5o e dl2eidi'l'cJ:I ::::e qu~rcl:'l falir agora ou daqui a p!::I'.tCO te!!!.

po.· Não há, obvle.i!I~nte, m:nhum organismo IDuncEal c<.!paz de'

<lI:1pa't"~r o'i'tocentos bilhões de dôl':\rfJs de dívidas d<2 paTn i,!!.

solv0ntc. Meln ir.so não significa, porém, que esses paísE:s

dp.ix~'I'ão d!! pagar oitoccnto$ bilhões de c1ólarü!>. t óbvio que

uma parte deSS.êl G'J03ntia f<'.l:l1.5stic~'l m::r<í pal?'l1. Hão há ponsibi.

lid.:tde ~a 'critlção de um funoao, de Ui.! 61"133'0, de UlII BtI.ll~oCc!!.

troal cilpaz de so::ializar intcrnücion'11mcntc Cs!;CS prcjui~m;~

também, e1f!s têl:l de entrar na e:rise tdmbêm, ele::; SdO l"Q!:>pO!!.

s5veis úlll grande parte pelo proct'!3so de endivi~<'Imento, pelo

pl'oceo:Jo,) f«nt.dstico de crc::'õcimclOto e, pOl'tanto, tê-m d(' !ocr

parte dCr.SLi crislCl, do contr,Jrio aeab,ll'ilo nC!ndo de qU<11qu~r

jeito. ~ completamente impossível extrair mais produtos e~

'. portáveis neste mundo em criso ~o que o Drasi1 está extraindo·

atualmente. A margem jii parece. que está chegando ao seu tE.

to, ao seu limite. ,t impossível pa:a.~, Argentina e para e,!

SQ:S países que estão na situação do" Brasil r'ealizarem milagr~

selTIelhante. Um arrocho intet'no só pode se tl~aduzlr em uma

·recluçâo do consum~ interno, mas não nos garante que esse e~

cedente interno seja transformável (Im dólares para. pagar a d!

vida ex.terna. são dois problemas, portanto: o primeiro

que haja uma consciência pare quc Ge divida, internacional e

intC:l'nilIDlmte, as conscqtJ&ncian ~n .cl"inú. Do cont1."ál'io, não

ê possívol. On termos em que as moratórian brasilei~l.'ü!j tCl-m

sido i"IG::::inadü:::: e, ao que flZlt'ClCC, nos sc-rão impostas, ~50

rC'<l.lmcntc inacC'it.1vcir.:. Nas condiçõce atua:ln, 11" que- t~Ht2.,
mot; rrdotando as mC'didas il'1.post.:lt: .pelo l'HI com CHH:· Ilhmi:::::::So,
salvo, obvii'lmcnte, a posiç50 de hOlnbridade e de independên-

cia do Concrcsso Nacional ncste_momc~to, que se opõe a essa'

subserviência: acho que o que d:evemos· é nos pr>eparar. Se ti:..
véssemos U'm3. outra e~trutura poli:ti:~ ~ outras' condições i,!!

;terna~, se estivéssemos naquelan condições que prodominaramna.

década de 30, no Brasil, etn que C! nacionalismo a1;é ultrap.:t~

sou nO integralismo e no nacional socíalinn.'0 o seu conteÚt10

positivo e aceitável; se tivéssemos um conteúdo nacionalista

capa:.: de respaldar as nos.sás preten~ões, obviamcnte poder.í~

mos, pelo menos, ameaoar com a renúneiu, com a recusa uni

impor um genocídio, devemos começar radicalizddor;, impondo,

sos 'países já f~zeram, essa medida cxt.remr1 a que o Senador 11'4

neiro Itaniar franco já so! r€'fQl'iu algumas vezes. Sou mais

particit'io, nc-.."tC' r.D:t!!:nto) da estrat~?ia do &>n:!dot' Itál:li'r' rn:mco, que

ê, obvlat:,:unte, a mais radical.

como II União S':lvletica, como a Alemanha em 1929, como divc!:

ptlZ, criado nos 1:staoos Uniclo~ d p~11"tl .., de 1!l13, de imrr,"ih' ~1

quabrvl do::; h<Jnco'" Qllnnco 01:1 bancos p<,r,s~r.:tm <l nc'1:' <'UTl€,ü(',1.rlos

. em escal.! mnndiill, a ~.:l:ri'iT' UI? 1974, a reunião dil Rdsiléin

tenta orr-.:mJz.'ü"t' UlC.) protC'çtio internacIonHl para o C,JO::,: hilncá-

cxi~

condi~ue reconhC'.oa a dívida, ·cvidentemente·, ma!; qltf' crie

é óbvio que eles estiío quc!'endo algo inalcans5vel. N:io

te aviso, a como de praxe, concedo a pa!â,vrü ao Relatol' CO[,lO

da Comissão e a outras pessoas interessadas, gostaria d(>; com!,;!

nicar aon membros desta CP! que no dia vinte e cinco de o'11~

bro, às nove p trin.ta, isto é, na 'prôximt3 terça~fcira, terE.

mos aqui o depoir.:ant~ ·do jornalh::ta Ricardo Bueno. D~pois dez

leva'r ã ruptu'r'3, convencer- os nossoS credor'.::s de qtlrJ deveT'iam

adota!' esta p(l~::U:r'd diante do (>.ndivhl~mC'nto br..l::dJe1I'o. t o~

vio qUÇ: elas pretendem receber ~lS SUilS d.tvirJc::w, J:I<)S tdmb'!.!n

suá destruioão, voltade para o homem e pare SUl!. jr,":" ....gr<)ciio C!?

mo parte ·dt3 nature7.a, não pa.~'<1 a deztl'uiç.eo -:la nal:ure::a e do

tiu ncnhum~ crise mundial nos últimos cem anos que ~r"iio ti'Jcssc!

ril). tlp__-tl.!:; fazm'''-lhl'? u':as T'er'zunt.'l~ c1 I'::lrt':tr- d., su.::. c;O:I'(,)f':i~cr::

se a dívida externa é um proce.,so d'a colonização, se a dlvidü

~xt('rni'l. é uma <'lrmadilha e ,a luta p<ll'á c..'nfrrlnt5-ln. é UI!l.J. luõ;.)

pela indcp(.'ndênr~ia nacional, qUt:1l é d melhor .pot>tura llojt; pf!.

J:'o!!. o Brasil diante dela, a moratól'ia ou a tese do Proí. La~

ro Setúbal: aindl1 esta semana aqui nesta Comissão, de que °
Brasil tem que nc>gociar a qualqucl' preço? B umn lnorc:ltóri.J

não haverá lugar para esses desas~otõGegos c para essas C:Gpacu_

1ações, prefiro pensar assim. Se. esta for· uma utopia, prefi

ro-a aos pesadelos daqueles que não.. seO?;em c nã~ gostam dos qUi2

.s.~nham, tentando impor pesadelos à vida ~ ã História dos P2.

vo's que eles dOJrii,nam.

O SR. PRESIDENTE (Deput.:tdo Fernando Sant~

n~~ - Depois desta exposição altamente instrutiva, que C:Sf'2.

1'0 dentro em breve seja tr~duzidd para distribuir- aos membI"os

hom~m cono partc! dela. l.leasc prOC(;SBO cmalJf:,<1dúr o Gúv€:t'no a!:

sumiu deepoticaml;'nte uma posiç'do fantástica dinürl.i:,.•::mGo 6 de~

tr'uic3'o, dinamizando a fdIn'l ::o>er.U1'ançt:., a fdlsa l"j';lJ(>za, 01."

econnmist<1s criando conceitos O" PIns C:! dr: riql",::zd lotilJm,,;nte

falsas ú dcsvincul.:ld;;H; elo home-t'I, 1.a1 como 05 mar'cimtili::t,w,

nos acul!mli!l ram ouro e in,} i!'õ otlro, até que perce1>(:ptl'n '1"W Cl!>S/l

acumulação ,inflacionava a economia e destruía o valor ;lo pr§

prio produto que ar;tavam buscando.· Estamos atr.is dé riquezao

fantDsticas, C!lpaeidis, bélicas, imp1"odutiwls, terci.:iri.u):

etc. Com a ct'j,s~ do Govcruo que- dinamiza c~;sa ativhl.1de, a c,!!

trutura socia{ da produção não cc poderá m~ntcr l' .1 mundo não

haverá lU!Flr para credito e para divida externa intcrnacionõ!l;

cada de setenta este endividerlento externo creScenT'=l como UIJ:\.

primeiro inquipidor.

O SR. RELATOr. C1lc,put<'.IdD Scbd~ti-ão r'k'l'Y) -

comprometido cad<l vez m,,:lis, Q mais profuudiU!lcntc, o sistcmLL

·fimmcoiro, üté que a orisc de l!:l2lJ prilticilrrle>;ni'C !.ôC inici.:! IUt

quint"!.-fcira d~ outubro dentro Õ<"l bols.'1 c do sist, ;,!7} fin;mcci

ro. Os bancos americanos estão abarrotados de papeis, tal

como agora, mas aquele8 papãis_ eram difercFltes, eram pCl.pé:i,~

das grilndes firmas que se espceulavi"Im na bolsa e que se lev~

vam aos bancos como garantia de 8mp~§s.t.imos. Quando a cotação

'~aiu, ninguém foi lá reaver seu~ papéis desvalorizados, os

banco!; ficaram, 'e1es~ os bancos levaram prejuí~o. Os trinta e

ProfeSSor Lauro Campos, a T"ir,or não dnvo d'1bater d b..... ilh.::ntc 1

lúcida, culta (J ·cortljosa ."-:lula que V. SZI. acaba de nos. d"lr.Qu~

. çõcs sobC:!ranas ao Paio par,,. discutir a divida, ou lImü nncoci;"}.

çlio <'I. qualquer PT'CÇO~ proposta do .Governo c que foi pr'üttC.Lllllt'rl

te dcfendidü nesta. Corniczão pelo Pro!. Lüuro Setúbül?

O SR. DEPOENTE (Lauro Álvares da. Silva

C.:l.mpos) - A imp:rcssão que te;ho ri a que as relações que ger!

raro a dívida externa chegaram a um.mo~:~to de ruptura. De m,2.

do que, se pa.rtirmos para uma mOI"a't5ria, ela impoI"á condi

oões as mais drásticas, que trarão uma subserviência c depcm_

. dência para a ec~nornia nacional. Nas circunstãncias atuais C!

ta mora.tória é alta.mentc perigosa. Nas circunzt:incias em que

a mo!',].tória, por exemplo, da década de trinta foi feita

reestudada com o Ministro Osvaldo Arãoha, o nacionalismo que

impregnava o pensamento e a prática naquela ocasião no [;"asil

- não só no Brilsil, mas no mundo - as condições eram bem di

ferantes, portan'to aque::1a moroatól"ia teve efeitos, cc certa

sentido, positivos para a economia nacional. Dian1'p' das r-~

flexões que fiz LI. respeito da dívida ex-cernü, diante da po~i

cão 'assumidd por algumaz pessoa~ proeminentes no mundo, ~ini.§!

tro do Gabinete ingl€:s, com:! 0·51'. Harold I,Qvm.·, autores dC'

economia, que conside~êr;l e consi.d~!'i1r<'lm desde o ini:c-io da d~

á.através

intern<){'ionü.~s:

Tenho a impress~o de que estamos: experimcmt2lndo,

tividude muito r:;rande por parte dos credores

déficit do Govern.o drasticamente como está na Carta de rnte,!!

cões do nu, e ele saba disso; ê impossível que o assa1.'lria

do brasileiro pom';3 arcu!' com n redução do salário que o fHI,

o Decreto-Lei 2,0 115 ou os seuz semelhantes ~ qucrcI:l. impor à 59.

cicdadc brasileira. Po que esse número de: cliil1tmJa~ inexo.qUi.-

rarã o oeu, aval, deixar-nos-á dctlcalços, a pé, mn nOGom; l'~

lações creditícias internacionais. Portatlto: se a~indl':no!:~

ses acordos incxcqUívcie., tCT'crnor. pl.':rdido, dçIegado a not:r;.!

~obC';rania de uma m:mcir<:i dc:1:initiva C' complcttl. l: tl·Ü:1.c ""l.'

. crise e dos setores relacionados com o Governo, dos setol'csb-ª.

1icos, espaciais, destrutivos c improdutivos, processo

não vJ.o querer setores pouco promissores; é óbvio que vão qu!:.

reI" penE:: t';"ar nos setores mais futurooos e mnls zóli,do!;:; d.~ CC~

nomia nacional. Em certo sentid?, scrá um aprofund"mento

uma eont:cqUência daquela processo· da acopl.:llnento e de favoreci

mento do capital internac.lonal, que se inj.cio~ no Governo Ju~

colino KulJits.ehek, encontrou um dcr;rau sUfJCl'ior ü partir d~""l

lnSli c que agora encontra seu patamar definitivo c completo.

Não poderei alongar-me aqui - a hora c a~ condições não

'pcrmit~m - para falar a respe~it~ das esperanoas que tenho ge

que a estrutura produtiva da economia cêntrica encontre.

crise completa ncste estâgio atuai· d; _~,:.senvolvimen1:o da acon,2, .

mia mundial, da qual a economia b;asileira é parte importante.

olco não vão querer as .(';f:\pr'úzas falidas e in~olvente!':;

.cüpital, recursos que seriam capazes de vagat' J;;'üT'tf~ dco:H" antli

vidünv:mto. P?nso que é frucl-3tJo esslJ. C':lforco; I· ·UH) que'

FUI propor.iti"làamantc colocou clf!usulas nor: tréc '·dotõ de }!!
tençõec, os quais propositadamente. inescqUívcis. O FHI ex!

giu, impôs, ã economia brasil.eira diversas medidas inflacio

nárias: a maxidesvalorizaçiio com.o aumento de custo f inancc!i

1'0; exigiu a retiruda de estímulos.. ft .agricult~ra fazendo a~

.mentar, obviamente, o preço da, produção agrícola; impôs uma

~êrie de outras.medidas, como o aumento elo preço do petróleo,

90 trigo e derivãdos, com os seus impactos ültamcmt.e infldci~

n'ários sobre a economia braoileira; agoJ:'a exige, na sua CaE.

ta da Intenções, que a irifJacã~ se reduza .~.: " d~ 50% ou SS%

- não me lembro - já no próximo ano. t; impor.sível a concr~

tização, o alc'lrlce dc!>~a JJ'eta. t impossível que se reduza ·0

l'ol<1clonada ã cxtC!'tIÜ, tcntar....m l'C'colvcp

. .
de dC'palperada por um 10n[',0 pT'OCúSSO de L1cumulaçÃo :c:clvcJ['.c'ffi d,~

ver; de um arrocho t>alar.ial qU8 \'ellha l'ctirar de uma colc1"ivid~

JJn e1:lupo que deveria tcr recuado dJante~ dtl crina do COVC't'no
brasiloiro, 'ao i~vês de ter recuado para suas funções patrió-

ticas na caserna, impot' o seu ê-val, a execução dessas mcd!

das, através do 2045, por exeD!pl~, sem perceber o engodo

em que estava caindo ~ a armadilha ~~e. estava caindo, por c,2,

.locat' o avaJ. do Conselho de Segurança Nacional em cláusulas e

condições a leis que são inexeqUívcis e, portanto, que de$m~

ralizam ilS pessoas e os grupos que querem re.nlizar o i:rI"ealiz~

vc:L A realização do irrealizável desr.loral~"hl qualquer pesSOil

e qualquer grupo que que irá e tente fazê-lo. De. modo que é ~~

almcntc. 'triste que. a desarticulação política tenha levado

adc..cdo dessa estr'uté.Bid frustrada. Acho que vamos pnrth" ag9:

ra pnra urna nova fase' em quc, possivelmente, serão cscl~rec.!

dos alnum:; pontos fundamentais desda. trama intcrnaci"cnlll, doE.

De cnos crediticio c financeir'O que acabou dOf:linando o,:; pr.§.

prios banquoiro;i internacionais, que não puderam recua!'

vez Iniciado e avolumado o procer.:so que or:; do:ninDu. t preci

so CtJnl:.:trH:OS tranqUilarr.ente com d pos::dbilidnde de qu';: o p<'ltl:i

mônio inT(~rnO seja o objeto de pagi:1l:'1ento dessas dIvidas. Ha

em que esse setor altame~5e negativo, que dese~voJ.veu a eco

nomia capitillista. a partir da década de trinta principalmente,

vai ser agora negado por esta crise. E~ti"l crise acarreta p~

.. la primeira vez ur.la s.uperação real das condições de vida, das

relações sociais da 'producão em escala mundial~ trap em si o

·.gêrmen de uma sociedade futura volta'da para o homem e não ~ara

para o Broasil, ao executar cSS>tlS propostas teria o Fl-1I il' seu

r'ebClqud', fiC'.:wia C'br,if';ildo a ài1.t' o aval inu.:x·n"H:::dtJl1.ü p.:ll'<? o

Dl:'ilsil, <1 net' o fiudor intCl'J1<lcionl.11 do I31",;wil t', pm t<1rlto ,

'rcadqulrlr·iüF.LCJs u:trJ certa sohr;r.:mia, uma CCl"t<l indcllclldr-nciê,

na ndminif;trar;ào dos nosf.;OS nC'l1óciot: jnt(~t'naciOllél.i.t;. H;)f',~ c3,

locando cldu's.ul~s inexcqUívcis, o na a qualqucT' l'1CIlM:mi.O rei.i

vcis? Porque,. Ee o na aprcsc.mtC't:sl: lU';1 prope.st<J cn.'qÜJ.')<'.l
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Lauro Campo:>, é u!na satisfação tê-lo ouvido. Anot~

seus conpeitos, dos qUdi!.l tambóm p3rticipiJmos int.:lgml

,Ser-ia uté dií Leil, como nas outNs oportunidade;.. l~

mos os

Proí.

par.;.... o futu'I"'o.

vantar Uma per3until aqui, mas gostaria de f<,\zcr um rr::z.íst!"o a

re~pQito do melhoT' ~k'poit:"ento que· tiv:JnoG nc!';ta C'PI. Estivs,

;08 CI:1 julhD~ uma. d(llcg~ç;:;:o de pdrlaútcnta['cs, o DCput,ldo ~

duardo 11n.ta;dzzo Suplicy cstavlJ. conosco) nd Hicnr,;:r;uü" país

submetido a essa dominaçiio que o pI.'OrCS$or coloca mu~to bem,

e qúe conocr,uiu, há li anos, real izar uma revolução que p0E.

sib5.litou soltar, desprender, cortar /lS ilnlül'ra~ dessa domi

nação violenta'l anti-hum.:ina c sclvagem, que é o cilPi-Lali!.<lI~o

into.vnacional. ' :e um país pobre, sem indúGtriü, com ütivid~
de essencialmente agrícola, extrativa, vroduz alllod~o. V~

rificwros; que lá existe um povo ~quc hoje defende, mobilizado-

das ilr,Ol"a tio qU~ldro CJ!\ que no:; encont ".-lmo,:;. Acho qu-:: d<::v.~r.tt)g

agol"iI. cuil1~r' d.1t1l1ilo de que não (:uida;c7s. r::n r'.:!-Iúç,:to c ccon2,

miü. brasilei.ra de vint'~ anos at!.'á,:;, l..'SSd eon(:-(~ntt"c'iç,::i,:'I d", re!!,

d<-i çPlnu rcallrlenlt> um VdCUÓ Ú uo, hiato l~lUil:o gr<m(h.':~, entl"'(,. ti

te OGtas: a porda de dinatnlzilção al:u·211 dt~ qUc!lqu(~l" dl'rücho G:;l

ldrLl1. O lwoblema é que o excedente- extraído do t,<ll.ído, ao

invêi de Ger canâli<:ado par"1 at ivi.di.tdcs pt'odutivas, vüi dcE.

viar-no I;l}ty. p,:tl>lmcnto de 'dívida'.:; n vai ser 0xtr:lído d': ul:n C2,

d-isi:l'ibuj~ão da renda, dtj, rJque"l<1) da cultura enb'c <IS di

torluose. Ent.\o, não 1.:cr,i nenhum efeito 1,o~Jtivo. POl'f!lt<,'(kn

certo am l'9GII e. 1967, e a partir de 1967 tiven~o::; um milaE,t"c,

~ão vamo!> ter um I:?utro milagre baseado em um novO üt't'ocho sê.'

1aria1. Vamos ter, simpICl:lmcn;Q, um ecmocídio de l:P'aça. t
isto o que acho: as contradições' são O':u_~to diferentes daque

las em que o arrocho salarial dinamiz~u a' economia nfl década

de 60. Hoje a coisü â totalmente difBt'ente. N.1o adianta o

Senador Roberto C~mpos vil~····t·om as SiJa5 ··idé·l.:t~ ma!tu<::,i,;wa5~qu!:.

roer resolver o problcll\il. à custa da reduç50 da. população. EE

ta fi uma mcdidB que já devc~ia ter ficado na!; prqpostLis do i
n:Lcio do século IX. As soluçõns têm de ser outras, devem ser

ZP.t' a~sim~ em que as di.f~rcnçcls salnrL.iG (I tudo o mais são

mu~to menos "ccnlU.:lddS (!; po!·tao'to, o -tr<tIlsito (~I!.td.to m:;:

no~ pcnor:o, 517,cmo8 o contr,Jl'to. Em cerlo r.C'ntidç" dicllt'l~t~

mos forças tcndc"tos .:to oociolismo, oLvial;lf...:nt(~~ U1\I ahlQ.dul'C

cimento, um d~scnvolviTft(.'TIto da conSCiência, uma inviabilid~

de do capitalismo trans)?lantado. diante da nossa vida, palp~

vel, e, ao mQomo tC".mpo criamon no Brslsíl uma imagem de que

socialismo significa colocar os Tnarg~n?is e os,lItrombadinhas ll

na noas.:! mesacealmoço, esco~dndo os' dentes com a nossa esc~

Vil.. Esta é a idéia da burguesia) diante desta estrutUt'b. atual,

que apavora e cria uma reação. muito gr.:mde. Quanto às medi

das que penalizam as camadas de l.'cndd superior, ainda que

partam do Governo, não pqsso discordal" delas. Se forem CO!!

servados os três salários mínimos ê t'eduzido o crescimento de

20 aliO salá!"ios minimos, oeste sentido ~ou, de início, s~m

maioI'os indagaçõlJ~;) a favop. Vai t'ct" cons('qI1ê:nci;J.s prej,!;!

dicil1is sobre a estrutura p'C'odutiva. A indústri,J. de autorn.§

veis, por exemplo) deverá oofr8r urna rcduçdo não sei dR qu~

to. 'Ao invés de velldor quinhentos e vinte CdTl'OS ncwo:., vai

dt:sejo - algo l'lllito difíciL A l1.ll'·1 par:.1 cúnscrV,'ll'

qun pensO t;er a Cct:t"'tlttlra fulul"ü do'. mundo c do Brr,sil, a que:

cvid(~iltc. As CDJl5jder,).çõG~' que tinhcl ü fd::.cr' :,;50 (J'~s0Ilcialm'-"1!

mlld.1rlça5 e8trutut'ais'serão muito r.tod"):.;tas, 550 muit,) limit~

lestc-o(>ste, etc. Não pode,mos coocçar no 81:'1'1..:'>11 Ulri1. t('an~fu.E

m:lçà'::J, dando nova Qstruturn p,]'!:'.l o 'mundo tt.:tut'o. A-::. nossas

di:::Cl'.:.:pti:nci<'J.s (; potc·nei<tlF.wnrt: enot":ll':l no Br-<.13:,1, pOl'qU8 .-::lús

são muito grandcr.;. Ao invSs de se pr-OCUl"'ilL' n1iniJnL.. <í-l<.lt.~ l~

wmdo por ~xcmplo a uma ~ociQdadc ·como .:t inr;l csa, V,JIlLOG di

pJ.5sar-, talvc7., <''I. vendcl' tl'cZl'nto~ C'ar'['os novos p'~!~'';: '" mm'c~

do interno, .não vamos COll~CCUit' expot't<.l.t' mais os cehto c SQS

senta mil que c:;távamo!.> o:portnndo. Entclü, é ovidcr,tl"l que a

jmlústf'j:oi autotlobilfntic':l, diontc tle uma ld dc!,,~~I~ tr.::l'j d(1

$0 prúrJúC'<ll.' p..lr.-, um,.;, cl"is.-:l muito m~lis profundd, d<2sC'trl'prago mui

to m::dOl' no Deter, f!tc-,. - automobilíst ic.J. (~ 3cnC'lh<ln~"t~,

'_ CY _ Huito obrigado.

O SR. PRESIDBNTE (Deputado FCr'lumdo Sa!!

tema) _ Coln a palavra o Sr. Deputado J.3.:::qucs D'O~·nell.:J.s.

SR. DEPUTbDO JAI:'QUr.S DI ORNBT..L!\S

isso

aquilo

alguns

menos, àquela estrutura, do 20 1(:, por exemplo. Talvez

aí. l'Jeja algo no sentido de fazer mais a longo pra~o

ção não vai comaçar 'no Br:"f-S~l. Ela vai depender de

que o 20'45 ndo pôde conseguir em c~·t'to"'p'razo. 'Este é o

.receio. Além disso, acho que have;;".i uma desarticulação da

~St:rutura. do cons:umo e da renda, em relação ã estrutura da

produção .. Não tenho nenhum amor por essa estrutura pl'odutiva

e' 'Utiliz~da, acho que ela deve ser superdda, mas a SUP!?I".§!.

A que viria. m3ís esse drr'ocJlO .9<11<12.'1,:I1? Viria, Obv,ídtlonte,

para r;orar na úconomia Utn excedente qua ser'ia redi!;tribuldona

econor.lia. Uma J)arte dcsst! excedente 1rif'd para fOP<l, p<!lrd Ct

.pa.gamento da dív:i.da c=:n:ot'na, outr,' p<J.L'te ü'ia para o':; hdnco~~.

para pA,e:ilmento da dividi! interna. Se lima P'l.r't(:! vai p~H'r~ pag::!.

m~llto da dividO) intc:,rna, ~y. all d<:>bt~, como diz l(oYlw8,nâo

d.ieteito multiplicador:- na eçúnor.;~"l.'. Quer db~r, h,io 11~:; n,2,

didas l.mp0p',1{'J'e::s. Então, ut.i.ll7-am o na COll.O UII! Óf'r..J(j de

quo cnviaT'{}moc p~n,1 eles. Po!"tltnto, dólar 1/h m,jo d.c V..JfIÇUC1.

I'O intornücion':ll não r~d:illi:lmi7;a a economia inter·na,· é UI!I O~I

rüdo do i1rrocho ::;,11ariill ,::ob a for!"". de dó),Jl'cC ndicion.lir.,

problemas de transformação da ~eonomia cêntrica nas rclaç-õee:

mi.:l. ,0 GovP.t'nf)~ !'Cll't,:mto, \,,::! trJln!::fc-rir- pal'", C/') b.\r":"~II;1.).

ptrrtc. dct>s.ot rccClil,j, cJ:'Ú:::Cj.;~d, ('" :rrJdl v.:d p/H" i~~i;'!f', tt.:fldo

nhm.} efc {to dinatn;17.6àoro ça eco:)Om:i.A sú t"ls:;;e c.'xccdnntC' f<".>i.' :!

pl:it!üdo p .......1'a IJ"'f.:JH' dívidds antiga;:;, CJS btlnqu(:iroz v'::o tran.:::

for'mar papéis Ctn dinheivo e n(jo v~'li din,)mi?·.é1t' ('1ft midã a ·ccon!.?

rio ou) ao enntl\:irio, a uma inV01'Gâo do rt'OCL~t-;(;O pcaJ. Djd~

te do mundo t>inclícnlí.züdo o governo capiütlista inflaciona a

economia pal'll. rn~uzit' todos os .salários sem resistência sindi,.

cal, sem as formas de oposição que o antie;o processo de red.!.!.

ção do nalário nominal e t'eal cor~C3p~n"d_~nte impunham ã econo

mia. Agora é o governo keyne(:;iano que, inflacionando Do cce

nomi.:l, reduz todos os salát"ios ......Há) portanto, UlQa inveE

. são d,'l coisa: n30 é a illfla,ç';io que produz do salário, a i!}.

flação é um instrumento de Pf".:ldUÇâ"D do salá",,·ic. ,C o contt,~t'io.

de ns1:o.'ll' dcrlllt(,C(;rt'~o. :c óbvio que HZio "e pode t;Dlfhn.lc'e" ü i!!

nação {ltl'ilVê's de redução de zal.íl'io; é ól"vio qu";, sc 2. i!!

flação fOGf.,o combatlvül atr,wiis ~a rc-duçJo de clil.il'lp, lCI'í~

,m05 um..-] f,urÇ"/1 ne Rrild.l, uma pilíD r;Clll infL,ç.:i?; r5 óhvio '.J1l0

fi infl'lÇ"ÃO foi f,,'H., cano mil iH~tt'tll.·umll) d.: T't.'dll",:;O do n:'lJ.:t-

sc1'd fcit<'l "t'f? contrn-p<J:T't'ÍCil J'o·;Ítiv ... al.r.u~n·l .j cc("<n('1<l1.1 111,•• :12:.

lch'D.. Poro outro lado, h,wct','l Ur:<i1 ret.luc.;o, tar.· ~'l, dwql1':üa

concentração consumista da rcnda que adcQuava 11 estrutUl,'a do

concUlno à estrutura de[Qituoca .do lu;<o da clitl{lada, di\ pl'i

duç50 transplantada. LIltão, a&o~~ todas essas medidas vi:.

sam a reduzir essas rendas c VdO ter.um efeito' pervel'co sobre

,a economia, que é uma Qconomiu dini:\miulda palo setor de l~

xo'. Então, esaa, estrutura defeituosa, transplantada, que.:

foi dinümiZdda por essC's mecanismos, n:io podará SC'I' rcati

v~lda através dQSSGS pl'DCeSf'OS que ~stão sendo indicados por

csr.es novos ar1;'ochos salariais. A eles não corr.f'spofldcr5 tllTI.3

!'cdinilll1.illitção da economia, tal como acontec0u a partir de,

1967, devido ao al'!'ocho feito em f, 111G7. Diante d ü :::dtuaç,:io

atual, t:c houvcss(óm" r'ealment.~ Illcdidas rcdi,:;tt'l1m1.:iv.H;; <'Ichu

qu~ â E:ocicd<Jdc devcT'ia l'€'almante arca:!" COIll una r'.:!dUI';',~1.1 (j,-,<;

t'aLZi1.~ios dos que gdnhar.t vinte salários mIni.Mos, por exer.;pl0.

Estou de pleno acordo com isso. A t'Qdução sel"la coC'pielda.,~~t'l

naõ JN~ engano, (~m 110% do INPC. OU Sf:t'ÜI liVl'CI ne:(:;!.lciacóü?I:,;;:.

lhor dizendo, na minha opinino, transfct'lr para ,)r. fai.:-t,.ls ~

cimcl d"c 2D e de ljO~ ü p(l'nalizaç~o é mt':ds 00 qUI? jU1'Jto. A cc!2

nomla ~ér''; õeDal't iculúda ) [J0)::'qut: 4'& tá .:. l'hlaod {l0l' UlII ~ 1S L\..·r.l/.t

de concentração de renda. Acho que devcmot: cu idat", então ,d(~

Um outro modelo, porque) dentro desse modelo conccntraúor,

voltado piwa a concentração, isso aqui é il'racion«l. fIcho

que esse modela vai sel' desarticulado at):;'<lv&s dcssat> medidas.

Ele iã jnco~patrVQ;l. Por' isso fico acreditando pouco neS8as

mcdid.:ll:>, fico acredit.:.tndo pouco q~e' realmante é oeta o obje

tivo final c T'eül do Covp.t"no. O seu pcscoül t(lm fót'mllla~ de

depois vil'" COlJl modificaç?cs aqui e ali, então o Drojc'to qu~

inicialmente visava a do.tcrminados ,fins, dctcrmlrlil.do!J objct!

vos) depois de tres ou quatro modificações volta, mais ol,l

uma

qUMldo

repcrcu2,

não Inuito heI.' fei.to, 'refcrjr-~ft ê Unilio Soviptico,

sa, pO!' SUd veh, tam!lC:M dcabiH'5 tendo t"C'fl("xot>,

se "l Prof. Lauro Campos teve oportunidade de obt':<:ll''J.1.r')

publicou uma matér:i"l -àe duas p5ginás., qll(f <k,poi1'> se' tOttlo:..t um

suplomcnto enviado a todot: os Dcputodos dasid Casd, ontem no

"Cor!'cio Brazilicnce ll
, novamente: com dU.l5 p5r;incts, d,,' dL'fe:

Sã à.:l política ~,l.1.'1ri.:ll que o Governo tentava Íli;P"'.lI· no 2045.

Ucssa deíor.d) ornünizad.:l pela Sc!cl'otii'e"iü de l'lenc)ü.l!v'nl.0 1 h~

via citaQno da pulitic,) salnrial em diversos ptt:ísO$ dn rur!:?

a Uni50 Soviética, falava-se em I{ú~siú. Queria o nnlínc:io,

próprio poder <lquisit ivo dos assala.,..i,n.do8 tS"l''\ gCl'dl. em t~

das dS faixH!:> de t'cnd'imclltos. Umü" política sl!larial COHlO e~

proposicão de ajustes diferenciüdos para ,'lC diverGilS faixas

de roendimcnto!"l. Obviamente, há que se dar prioridade ;;qu,9.

di:dl:l qU(1 110 f.otal" lnd1JRtr.iül, <10 longo de ura dtTtcl'mi,H<ldo Vz
r!odo de baptll.ntc tcrr,po, os salá:pioH havidm ('r0scido de 2!'''~,

enquünto quc a·produç.ío, ou i1 produtividade, teria cresci

do quase: 50~, ou maiz de 1100;;., mencionando que o excedente

havitl sido aplicado om oqtrd6 át'eas. POl:.'ÚIll dil1ldo um excr,l{llo

de como que, "por vezes, 00 sill.írioc Hão er.11'1 .:nllncnt"l.do~; - e.
li niio à;i;;d.. diminuído - d~ Dcordo C'om i1 inflaçE'o. C"i tava

também o caso de países que, nesse paríodo de crise mais fo!,

t~, acabaram tendo acordos de Eulários com os tri.:lbalhadol'cu';

em geral) que, por vezes, eram aceitos aumentos menores do

que a inflação. ISso tudo comO qUé.. 1?üPA consubstanc\al" a dE,

tesa dessa pol í tica que o Governo tQnciona, de urna forma cu,

agbr.'l, de outra", colocar. Temoz justamente de. refletir s~

. .
Decretos 2.036 e 2.0115, mas, 'imediatamanta, o GOVC1'no já

assinou o Decreto 2. OGlJ, que prôpõc. aumentOG de salários de

J.OO~ do Iupe pàra os que ganham até três !Jal.irios mínimos; ê

éim<1 da quarent~ salários mínimos, livre negociar,'do; no i!!

tcrvülo U1!\J. sé:t'ic de faixas sfllal:'iais e perccntu~lis do H1PC,

tais COlHO, por exemplo, [l1'0gro<H:sivamentC', 9b% do INPC para

quem gdnha de três at5 quatt'o sülár'it:H.'; nrnimos> depoi::> 9n,

e assim por diante) como dizem os jOI'~ais de. hoje. NbO sei

sõe's, sobt'e a própriú cstI'utU!"B de pl~;,)CUr<l dt"r<:'e,~d'J e,

conscqUê~ci.'l, r;óbl:'~ a estrutura produtiv<1. C(lIi'O o l'[\~f. (><'1:J.

PO tempo!:> "I'cflctiu muita sobp() (~s~c ãssunto no pll.1:.;n,ldl:;', [,02

tül:'it3 do ouvir> o que 1-l(mG~'1 sohr-c o que deCOl'l'cl'ic'l, C<'lCO C'o!,!

les que estão nas faixas dc menor r~ndimento. Todilvía,

o SR. DEPOEN'fE (Lauro Ãlv~rcs dn Silva

-Ci!rnpos) - C~nhe.co apm1<:'l.D pela luitur., fdto, pelo Ilcput.'jdo

Suplicy essa. proposta, do Goverho nova. 'fenho a i, ',,'cnl:::io de

que realmentc, em relação às propostas antcr~orcs, ala

mais favof'ável àqueles que ganh_am 'o3;té tX"ês salários mínimos,!

trata-se, realmente, ,da faixa 5al~x:ial mais penalizada. no

Brasil. Penso que, nestes tet'mos'" ,~~':':lve um ~vllnco, quer

dizer, a luta contra o 20'15 e as S'uas versões anteriores já

surtiu algum efeito: o Govc}:"no pe~cebe a impossibilidade de

-;provar uma modÜicaoão na legislat}iio salarial em termOf:> tão

drásticos, como de inrcia pretendia. Por outro la,do, o que

me parece é que essas me~J.dâs já tão repat idas, tão monót,2

nas -se não fossem dramâticas, seriam monótonas - de áE,

racho salarial, através de fórmulas declaradas ou não, sul?

t"erfúgios, manit>ulacões, etc., t~m como dasculp<'l teó~ic.:: d

necessidade de comb~~er a inflação. Essa d~sculpd csí'arr'l\pa

da, tQÓriCiI, essa idQologia de que. a redução do salário co!!.

,5is1.;0 no mecanismo de cOF.lbatc li. inflação, mecen; sno (l~p('}, i}!

clusive, ,que seria imposto pelo FMI, pilrece-m(! uma fal,dcia

c talvez tenha sido inclusive sugerida pelo próflPio governo.

Está nD livro de Che!'ryl PeiUet que os governos, alguoal': vc-

uma l':tirie de implicacõt'~. Prim<?11'o, no que diz rcr'J-lcito ao

dit11 n bl',)!;i} I? 11'/1 nor> últülos do;s Ú~(.:IlJO~. ToJ,Ivia, gU:.:I'I

ria dQ ouvir' qtkl] o f,CU pcnu~lm ..~nto i1 l'c~'}l<:ito do at:r;unto q\l0

o Congt'crlCO Nacion.:ll está por delibera!", mais uma vez. O!!.

tem recusamos a proposição de p-olítica sal.1ri,)1 contida nos

em vico!", e por büst ....mtf: tempo, ct>,cr: novo Dccrc'to 20G 'I.Qual

GC'ri", ü sua cU[l'.'otão,' CQRO pude::.sc propOl' 1Hf,D. <31tCl~I",I1'-jVd dn

polílict) salúj·iul, cOJ•.:;idm·iln(Jo que et,liJ1JI1);J U){, CpLKJ d!) C1'...~

se, mais a qU~5tiio de COl!lO devem t:cr dü:tl'ibllid()~ t'Gt:;(J!j ('V(~!:!.

,tuais sacrifícios para que a ec:::~nomia caia dQsta fEG a que eEl

tamo$ atravessando.

'bre essa nova proposta, qUer dizer, volta-se dgora d
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ainda C; d aI 'mil utili7.dd.:l pelo si~~tcma, P?lo regJm(~ C' ptt1dr.

ll'Iult.inLlcionalr.:. O Cons['('!;so conse(;l.1i.u, neSSd!; [;(";s ..,õC's Ill{'Ir.2.

t'.ivC'i".l, venc~T' C'sta brtl'i-í'!ir<1, este> círculo dç: r;i::> qUi:.: é o

medo. ProfcG~or, era.!;;ô o que. cu tinltd -que percunL.J.p:

e organizado de armas na mão, a sua soberania c a sua. i~

dependência há poucas milhas do pa~s# tutor, do pais rcspo.!!

sâvel pela situação atual no mundo, o principal, ° mais p~

claroso c o maic·violcnto por i5ôO lr;e!:>mo. A Nicllr.igUL-l, hoje,

sofre uma sabotaEcm lIdescdradal1 de elemonto:; centrll in da tn

)1l·J.is consc.qUZintes ~ que realmente já cntcnd,:,ram que I::cdo laisse:!.-fdlre, tCI'ia 'lO anos de KGynesianlsmo e3rc.1n-::iào P2,

la ír'cmtC'. Ele::; qt1o?re:" volttl.!' tilrEs num {mpulsa frl.::ud;.'lno

dt; v:dta ao úter0 t:'Jlte:!'no, CODO ss i~~o rt':Golv,:>t:so:l ,--,$ co!!,

tradiçõ~~:: .. Ctl qllfl o mundo se t:I'::lvirnC'nt<.l. Aeho qUfJ era (,z,s·:'n.z1:>d-

!:,".iO$a<:> r,:-fccênclD.:::l de V~ EX<1. Acho, que Gãú lt~..~r'~ciQ.,}s <l0?!'2,

nuncLw,(:Hto que d rninhü !l'.oth:;i;tia. realizúu uqui n<l Cr!.

o SR. DCPUT/IOO J/\CQUi.;S D'OHl·H:!.·LtIS - E;n

absoluto, Huito obrigado.

o SR. Dr,f.>UTADO lHlYHM, TEIX1;U:A - UUE.

listat:~ apt'"'.'G"lnt.-:'r:! co mclh':Jl:' nív-:-l de ptHh-:b de vida r.i1t'1I a. p~

pulnc2io. fJ.ir-I.'l.!1oE> qUt2 no t:c,edc:;tc a f!'-'fl'.lldQ30 l;l("il~["I;':: elo. fouc:,

eu;r.~j c.:CI1f:.J .-'l seI' l'(~Li('dd·.I. O nordC'stino n,lo pocL' ma;::;

nXjllOPd,Jo, PÚI'qw.:: nEo 1'·'1'1 rktdd d d;tr. r, C':il d"-"[O:-:-'.l tLlI:lhém

do capit:.• li::;mo, p.1!'il tornar polêr.licil. d pCr'f',tllltd qU(.' vou f~

zer, lembro-me dc urr.a f!'dGC cc Rc'ckft:Ucr, quando lhe pc,!:

gun1'r1ram porque qUt': ele er:trl.va. em l-linüD Gel'~ti8, cOln~clterda â.

fclH'C a:llc'l1'E,l<l 1'0 Vdle do IUo Doce:-, ~C' o seu objetivo

venci'.:'!' <1llt(ln0v~.''i'C\, co:nb:stívC'l. 1.:nt:io elC' di:;"c: "Voc(:n j.J"

ro luga.r, odo é verdade qu('; no mundo ahtal esta ccúrtomLJ ~§.

tá Cri crise. Exatar"Bntt:: o:,:; países que opiaran pela solução

socialista, socializantH, que túm un (:"::;Ul(]O tctc.1litário,

voltddO teol'icd.mcntc pal·u. o tí;dbdlhd,r.kit·, !.><Ío 05 qU(~ se e!)

contl."om ~m pior situ·Jcâ.o. Pdmclro c~,pi:tulo. Seeulldo cúpl

tulo, em l.:CI'mOS de padrõ~.:~ d';: vidtl - eu conllC''::o a F.ú!::.nid,u

tre PI'of. Lauz'o C<lmpos, aoto..::.; de IfJJ.iu n3da, o nCl!':~'O der'~ldc

cimento por esta palas tra, que á uma aula c, sobretudo p~

la :;ua honestidade intelectual. Não houve scctaC'ismo nas i!!,

formações que nos' foram tr'õnl'>m!tidas, inclusive atá um lo!!.

var aO escalonamento de salát"ios, 'que permitit"ia urnd peque

na distribuicEio de rendas neste mom'e·~to. Não gosto dn rep!:.

til." situações e partir de Pl'~S~upos·tos, então, realizo ml.

o SR. PRCSlDl.:UTI: (Depu tudo Fcrrldndü S':!!

tillliJ) - A.nera, co~ d palavrLl o nobr'Cl DC'put<"tdü An1ba.l Tel

xciro'l c, cm seeuida, o Prof. La.uro CilJnpOL: p.;l'êl T'(.·sp,-,ndct'.

·nho. pel':'f,l.mt"a, agora, na for'r.'.:l. d~ lIô.dvogado do diabo ll
• Vou

defend€:r ü ccononla capitalista pura e simph~c. En primci-

Sú

mort'cndo

atividade

necessidades mais ut'gantes do povo "que hoja está

O,;l., que: nos levou;:; l.õl':uaçâo f!m quC' TlO~' cnCOJltr2!1~'::"':.

de fome.

o Ppof. L.:J.l.l.t'o Campos vc'ria um outro caminho., urnn outrQ. m0..

neira, que não fosse a luta efetiva. em favor' da uni~o dos

setores mais sacrificados, em .primairo lugar, e dOG menos'

sacrificados, em segundo lugar, em busca de uma alternati

va nacional, pat1."iótica, que, 'I'ea1.me~te, \lenha atendorãs

vivo, do 'qucl-l feço }'2.!'"tc, et:ll0 çuc 11':0 pcd~:t'L..I ti': il.~dÍ1'

va C.mpos) - O que tenho. responder é que, clJan1:';> dos

lnCU~ SI! Bnos de vida', . do:.> quais 37 vividot> sc,b clitadur'd.~; c

eovcrnot: deDpóticos, depDit: de open' p-::ld profiD'::dO de pr~

fe~':Gor', TIro qual tivf'l a indclJcndência suficiente p<?ra Gl'n':l.d~

t;:ão e de cxclt.lsão do homem como pbje~~.o fim da

que ela rcali~a na sua metamorfose com a naturaza e com

resto da sociedade. Acho que estas são propostas que visiun

ao D<.>putadq Jacque:.- Dl0rnelldz.

O SR. DEPOENTE (Lauro l\lv<'lt'ü!> dd Sil-

o SR. PRESIDNETC (Deputado r~rnD.ndo Sd.J.

tana.) - Com êl palavra o Prof. Lauro Campos, pat'a respond-!!'

a levar" p0Bsoas a Ministério'J, credenc:..:i.::!.(' p~.\~SOd!.l d Gerem

único que conhecem::,'] nesses úLLh'lO:; 30 ,mo~, modcl_o di,.'

economL'I d{~p<:!ndcntc, de uma economia tr<1nspJ <mt,'IJ~' p., r','I

t'conomL"I. hospúdeira bT'.:t.sileira, vamo<=: Úlli.t' ..\ c .excln~iv~Tll('n

te, pt~l'1~~--lI.u'1: as nOl:;i.;~is· ilnf,ú:.t ias, tOl:'nal' llS no,,:,;.!::; ill~;.:.L

tlsfwiõl.'u hldil..Irct>, W!r.'IOS aCJil~~n'l2lt· <1 dívida tlocitll atT.w(.r;

dOG pI'oblf~ma~ a que V. Exa. se ;referiu. Para mim esta c uma

soluçã~ falsa, já trilhadâ, ê
p

o ratol~no u. maiores anGú::;tll~

e maiores sof'('imentos, uma forma mais avançada de 'l2y.plot'i!

tiC4 nociva já não cngiJlta a u.:lis nlnr,u0l:1. O nobre PI'ofec,~ot'

nosGO Gov(.·rno é cm:rcr;ui~t,'!., de ü'élição nacional; não há

scnlim<.!nto d8 nacionali:;mo, i~so tCtlO:J: compr'l!v<.ldo r<ll!lht'Il,O~

pI'ovamOG X:ecf,.nlC'n".'ntc na campanh<l do Rio de Jilnclco. /\ no..:!,

su campanha, particularmente,' (1,1 ql1<11 m;:o; honro T:luito, foI

mitrca.tluHl(:;nic idl~ol0C;iC'êl, não eactci um ccntdv,:/, a nÊÍo Del'.'

a prÓrn'l'l forçú dd mlnh,; convieçJo~ du nl.inlkl po::iç;:io p01 [ti.

ca, que foi jllst..:.Jnc:nto denullciar ('t:\,~I.' tipo de de'lnilldç5o ln'~

tal contra o no~so povo. O Gcn. Ludwill dinse que a eleição...

direta scria tram:l2itlca para o -País - e o Prof. Lauro Ca~

pos colocou muito ~~m aqui que fl1uito mais trLtu.r.1d1:ica é ensa

dominação. O Ministro da Saúde fala' em 1100 mil crianças quo

dúvid.:l no?uhlJr,;·t. S<,lJ0..lilO"~ temo:: afirn;.Jdo .if;c~o ccmf.'I,:'n1(!;T;('''"'l-

tempo em que esses mercendI'ioE( apátrida::; fazem ezt!'"~ t'jpo de

zabotd~eEI, eS!le crir.le contra o povo nicBl'.J.c;u-:;n5e, vem

forca tarefa., um n:wio c'1mel'icano, e r'esC!lvc <1ssumir a pi!!

tura de Urld encola no pl'ojeto "MãO$ à obra", no Rio ck J:!!

toJi!:,cncia. americana, que, não ~12 satisfazendo em lanç<:,u;,

tropas e net'canál"ioz, eztâo colocando comando par<'!. explodir'

os seus portús e os seu!; estoques de combustíveis. E é ta!!,.

to mais: dt::'scc.1t'ada essa intt'omi~são quc::, enquanto ao m(Õ';smo

nciro. t; Inui.tú "cat'a-dc-pclU", P. J:'u,Íto cinisTr.o, E!;t.. ....ri

mOl"r"em por- ano - 400, SOO mil - !;;E:m falar nas que ficam

a1.eijadau, nati' qu~ ficam co:nprouletidar: com lnnões celebrai:;,

nas que ficanJ compt'o:netidd5 devido 5. miséria, <10 'l"'o:1quitisffiL,\

enfim, todas il.S do~nças originári~ls desse made.lo ecúnõ;nico

o Prof. coloca isso muito bem; enfif.'l, a solução é muito d,!

fíci1. Costaria realmente d.:.; parabenizá-lo pelo seu dcpome[!;

to. 11ô.t: Co UrCi!Z.i1, ,ltoj~, cstd ~;~ ]0wmtandCJ, cst.i"-s: l:'?Obl

liumdo, do Rio GI'.J.nd0 do S~l dO Pari; o Dr.:::.sil, hoje, se

.mexe. Ar; .J.GSOCiolç6es de nor~dorc~ - tive Opot'tunidud,;- de

v~r5,ficu."" c n.uitos CC~Jp.Jllh,úros também - ef.trl '(;~ndo CC'I"l~"C!

sol', e que tdlvc::'., al[un~ p,:"rldm02rn':2r':-t> ~ ,;; J E.Ur:Ia.~ rH:'5'SD~S

qu~ ~ã(.l do l'dmo teu, pois são E:cono::aist'd'i., s;;'o as pl..~l.... il!:'.

Minió;.tro,

modo quo,

favol."occt' intcr'asses d(C' claSSC!1 domirli:lotc:". Dc

nc!>tc ~entido, não concordo com nenhUMa propO,,;td

Virilll1. oOlguém com f":lp..:tlu<1i~~mo te/.' Cclrl'O c ~<.lt;1"oI(- r. -1 iH<l?" /\

socicdddc cLlpitalü;ta tem extlt",mcnte czte aspect0 1 houve uma

apresentada até agora neste Pais. Infelizr.t,.:nta, cor.:o dizia

Goethp., liA ação l'esolv0u o probler.;a antes quc~ ti ~',lltlliz.l dos

priatál'io. Hoje na.s grandl?3 multinaci.o~.'lis o," ~cus dirigc,!!.

tes são profissionais que n[io t~m, "is vazes, nanhuma pül:'ti:,'

cipação acionária nessas empresas. Então, o que oeOl'rc

que eSSêlG CmpT"e8~S também evoluírdm p,u-a um C'onccito novo de

bt"icõr cote copo par;ando o mínil:lo po~!:rv~l ao opcr<Íl'io

vendBndo~o pc~lo maiol' pr"~Ç:O. Estllbeleci.:<_-::>-c aí:" a ma:is~v2.1ir:',.

lucL'o. No capitalismo tradicional, dntígo, procurc:wl-sC' f::!

ney etndlisou é de que desapat'cc~u a f ~eura do cmprezário-pr,2

transformaçlio no capitalismo. A transformacão que Jaml,~s BaE,

que

tl'abaJlludclI'GS das~,nldoS;. Pr-ütendo qU~ a cabeça tt'db2,lhE.'

mano. Tenho fé nisto; sou UI;1. trilbalh,:vJot~ dtl. CilUC::Ç",

hom.zon!:: tivesse determinado". De modo quo o prln::!r"i,;:' é

ação. E eu t('nho fé.nc~sa ação a 'que V. r.X~1. SI:' r,~içrc

que p.:lt'te l'h'I!TrlBntl? cJJ.z bases, em que todoz o; produto::; d,;SO!', quP. o Brasil, hoje, vai ütlnf:.ir o soçL.:!.1.i::;lf~C:', v<1i

atingir <l Sl\.J. 1 jhcrta<:D<.l PCl<l f 01'1,:<'1 d(:ssa eont:~.iêneia, que

ti um,;} consciênci,] histór-ic.:l., uniVCt'(';.1! e indct;tl~utí.vcl - ir!.

dastrutí\·cl. }JdO hdvcrd nr.-nhum cstüdo de ell:creêncl..1.,

medida d..:: c:mr:rgtin('.lCl., nem qualquer li\c<lidõ\ eOVlIrd'::', nmll dI'

JuscelinonacIonal nas e'~pl.'c::;as cztat<.lis, enqu.lnto qUi,:

dividcndoz. Então, temos de p2tr't~.r. parll uma ~ocicdade uni:.

grandes. Ele Se interessa por, em vez d(: vcnd;;'-J:- 100 mil c,2

tece ê qut'? heje o coefic:if:ntc: de mão-dp-obr.:i. envolvid':J nu 'Pr~

Kubistch,~k, ~'\o invés de USeit' o Cüpi1:i11 j$!f;O fin~1nc.:.oiro intc~

naeinn,11, pôde dizer n.1ü ao fundo HOlli~15-rlc. !ntcr-n,lc:.lon'd .2

fazr;.ro com que VjCZS!'.'ffi para o Br'a!>il c:r:lf'l'c:,1dS de c'lpitc1i~. c1~

risco. Vamos dizer que a:<J multinü:cionilin z~o. uma cattÍstrofe,

eu di:!'ia que pa.rece quI'! não sd:q, p~rquc ~ China,' agora, a~'

mitiu 1.800 emprMas internacionais" c j.i começa a faturar

b~rl"::f.íc:idrio das v<1ntü.gcn~ desso capit2.1i'::i~o - c vi

foi U~ll sOL:},lli:::mo elitisL:u, joeou todo ~ssc dinhciI'o intcro-

que fUJIlJal:lcm:ou toda a doutrinD. mand.std. Entretanto, o c~

posso

deveria

transforma-se em um instrumento de seu

indiyidual. Ass in sendo ~ não

apanágio dos homen:':: ~

aviltdm0nto social,

acho que l"eall1lente não existe :- é' óbvio que não

nheca.que o capitalismo n~o possui macLlnislno da :t'odistribui

cão de renda - e acho que ele também nunca procurou, rna~

xir.i.:üm m~cnnir.mos de re:dh.triouiç3"o de rcndd1!. Se ele J'cc~

procurãr mecani!>mo de reconccntraçã~_~'! 't'nndo.. ~ realmente

assustador como a consciência dcsr~'alizada das classes dom.!

nanten cria produtos assustadol'ez, cínico!.', mentiro:Jos, fil!

sos, 'distorcido~; como a inteli8~ncia que deveria SCI'

concorda.r· com 05 resultado!> da t.'emodelaçiio desses modelos si!

perados; não me pozzo confOI'ffii!r qua c.1 ,solucão sej.'l \J:11 r12to!,:
. .

no ao útero J:1aterno~ como algum', f.lonei:ariztds quere;:. vob:ar

ja aí C'J"idondo produto'':, 1'li.lqul<..:lvi5.11cos contr·:t o tra!.>.1l11ê"! dn:",

renpondcu: tiA econol1ia bl'dcil(:';iud é uma eC0I10~i(1 cdpit..:;li3

tu com inúFl0t~C'i:; problemas Q inúmel'tlZ inju::l.i.ças, m3~': nfío !.?.

se inr.:t'I.:'Il'(mtal dcsh"lbutlvismo. D,üfirn Nc1"to dh:lü, r1-.1 Frd!}.

ça, em 1972: lICera por (:t:nto dd populaç':io Drtlci1cir6l rc~cbc

100~iJ da t"'enddl!. Diante de uma outra pl3't'f~untu do T'0;::p5ptct" el~

só aqui d';-ntl"o, tl)!G fora dele, saímos Cl'l algurr.as vialjenr;

_ situaçõC's corr.o a do Araguaia, do Co:.:Q.r5, da ze.ca, da Ui

cürâgua (' de o.utros tdnt ....·S luga.rC's ai. Esta é ur-h~ pr5.<:ica

muito impcI't,.lni.:'::. Ach.-tlros que o Con~I'C;".~~() !13clonal hoje '!:'E

fle1;c muiLo - não at'~ por' uma cansclljncL", que el("~ tr;nhd cld

das e CC~'.I.'Pt"a1~~idas ~Oi:"' ~S'3e 'Pror.'~s.so d8 t'xplorar;:;;o r: e5:,011.

ac:ão. prOC~lO", verifical.' aqui rIo Conr;rc'3so Naciona.l - n30

povo 1,t'03cileiro no cn.minho di, SUÜ 1 iheY"tül';dO ücouéimica., s2,

aia I e política. Apcnas para colOCllr uma pargunta na pauta:_

achamos qu~ a saída para o nosQ.o povo,. para a nossa P.itria,

para a América Latina e para tod,os. os povos, pt"inc1.palmente

os do Terceiro Mundo, ê, realmcnt}."!,, -a nua ~obiJ.ização

?ofcsa doa seus mais sagrados interc$scs, que não são j!!

mais o:':: itlterense9 do capitalismo intet"nacional; não o::; iE!,

quipido - UT:l.'l. ~~lttH1Ç<~O d(~ fato que C;'11"-1'r'P.3 o pa:t'ldl'!".:rtt,~r· C!

tOf)'.'l.t" 'ru po"e';r;;10 3,'.5 '!ço<'.f!S até ~'.".':trr~l "" :';',1,;1 própr-5., von't":Y:.

t'oUbo ÕO: C'owlI'dia de imp<1tt"'iotds, que illlpcdiT·..i: tJ m.:.lrcha do

"tcrcsocs de Gente, clt'! ser humano. Esses povos ... e o no~

$0 cstá inclu1do ncs:;\E:' processo - realmente irno buscdC', ~

través de uma m?bílizüç5:o' "séria, uma. unidade da propór;i tos

que levará embora todas az forCds obscuraritistas, retrógru-

mas a íor-ça. da lndlgn.).;iio do povo é tdO violúnta nas SU~1~ li::! atrás para tet" umJ, ga~imtia. Se eu voltasse atr5l'l, ,vcrsal, temos de enfrentar a grande realid~'l.dc que nenhum

5~ anos de vida gat:'antidos 'Pela. frente, ::;eu ....oltar:se I'Ja!s ~ realmente o!I.utônomo, de que. o nacionalismo., dS vezes,
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devem Sal' total e completamonte dissipadores -l1wholly ·..,aste-

ses gastos do Governo n:1o do vem sal" parcia1mcm:l? dissipado~s,

és,l! . Se Rooscvelt está afirmando que está fazendo a mesma

coisa que Hitler e Stalin ,.' é óbvio que está dizendo que

que tem de dit;sipar? Porque ele aconselhou Roosevel't a di.§.

sipa1'. Roosevelt CO:rlf!Ç-OU a pagar p8IU n50 pla.ntar c a Supr'c-

de 30 anos, foram divulga.~as em 1978, guardou-se segredo

durante 30 ano!;. Roosevel t procurou o Presidente dos Est~

mia ~o f':l1f.!!'iza. leso ~hlth·!f.l, o ~rZlmlc econo:~ist') ~'.' séc.!:!,

o gr..:wdc p':'ob1elnu da ecouo:nia. Se o salário é o cu<;to,em1ii'0,

da produção capitalista. :r.; óbvio que há um grande problema

lo pa7.s.1do, do pondo de vista de Kàynes, afi~rn,1. que e"'tc é

rem o consumo de bens consumíveis, rcduzp.l:l. o lucro c a econ2.

a lór,ica obriga a minimi7.â-lo e, se se minim5.7.a-s(!, cvidr'm

temente, o'consumo daquilo que é o custo, do ponto de vista

de insuficiên,eia de capilcidade de consumo, cntZío, ar> clilE,

ses de l'cnclü. el CV.;lcI.:t têm de conoumit, cad.:l. vc;: m~is. Se clas

não podem mals' consumir, ê o eovc:rno que tem de vir Co: de;ctruir

no lugür dela. Isto ã o que diz Keyne3. Esta ê iJ. sua gr~l.!!.

de mensagem mal compreendida. Lá na União Soviética o que ~

contece? Acontece que, lá, nlio há'sülários. E.nt~o,

não há salário, o consumo não podá aumentar..Desde 1917, a

Alemanha e os Estados Unic)os qu~scrdm invadi-la. Diante de!

.~a' .economia amaa1;:~da de invasã9 - esta é il verdade 

1948, Chu~chill, car.lpeiío de democracia, quis invadir e prE,

curou e procurou... Essas reuniões foram publicadas depoisPor'

quem

entendida:

fu,1 U • O Governo não d~v'.'! dissipé!t' e tem de dissipar.

eles são parecidos. Mas a semelhança precisa

União soviética. "Diz-me com quom andas e dir-tc-ei

por ~xolllplo, em 19) '/, 0<3 Uni~o Soviética. Acho 'lua n"- Ec.e

nomiõl. cüIJitaliGta houve o cresciln~nto do EctMl0, a hipcrtr~

fia do Executivo; a transforJnaç~o de 1190 mil funcionários ~

b1icos em 29 nos Estados Unido.s para 12 milh~es de funcion~-.

rios hoje; o crescimento do Executivo e o seu caráter, o~

viamente, cada vez mais despótico';. c.l.}lJtralizado, fez

que Roosevelt, no seu "New Deal ll
, reconheça que ele está

agindo da mesma ·~aneira que Hitler na Alemanha e Stalin na

Keynes, o maior ~conornista do mllnd~ capitalista, u mêlior

gênio da economia capitalista e, portanto, da ideologia T:l~

derna da Economia) 'afirma que esses invcsthli'.mtos, que: eE.

rã aBora, mais do que nunea, opo!'tuno utiliulrmor; esta cri:

ma política Zdli'!ria1 que procure hi1Tleficia~' aquele!) '1ue g~

nhüm manos. O grande estr'angulamento d<'l economia cdpitaliD

ta no Brndil, hoje, é exatamente a baixa renda da popul5!,

ção. Pela .primeÍl'a vez no Brasil doze empresárioG f01YlI!l ao

Governo pedir para que não se estabelcca limit~ção de sal~

que o capitalismo n3'o tem instruman::o de redistribuição de

renda. Eu diria que tem. Tem no imposto de renda, tem n!!,

malho!', lembl"'ilndo que o Estado ê um instrmncnto de feliciu~

de do .,levo, 1embl'aflcl.:. que j:JOdCnlClf:> fazcl:'. L foi dito aqui

é um instl'umento de opl'essão quando mal colocado -

"t'l:;nho uma formação bem nacionalista, inclusive fui leitor

de obras que deram consciência ao Brasil desse problema n~

cionalista, inclusive do Gustavo Bal'roso, que é muito cri

ticado, escrevem co primeiro livro que criticou reUI._mante a

presença do capital financeiro no Bhlsil, "Brasil, Colônia

de Banqueil"ost!. Querp pereuntar o seguinte: não será que

estalllos errados com ti modelo econêmico? Não será que é esse

modelo estatista qU(;l está s~crificando a população? Não s~

se para fazermos urna mudançi':. nessa m~1Qlc, uma Jr\Ul:l~'1' ça pllI'd

si~infl.:tçiío gttlopa::>t;c na União Sovi&'tica c houvc:;nc

te que, se existe urr:a polari;~L1.ção mundial, a eo.t::.'ut·l ....a tem

de SCT'h61icd 15, porqu!": ê bélir:a aqui. Ela é bélIca aqui

com') so1;uç.~(l f! ;; b;:J i CP! 1 ij comI') l"("lPOpt'<1 \ porqtl('., 1';(1 p:}o o

fosse, não exístil"iil. Dl? modo que "5 muito dífp.r'cutu. l1ilS,

lá, ela ã um problc;n'3, por'que entE dero\' L~~I.do rt~CU~'GO;'': que

desse capital trallsplantado. O processo de dominaç.)('I agora

é diferente, a estrutura produtiva é diferente. Não há cu!

pa de uma pessoa, ninguém escolh~u isso. Este é o resul-

.0 muro de Berlim. A' p!:'oposta da Churchill era jor,dr ti bo!!!.

ba atômica na Rússia. Isso está lá no docu:nento que foi di.

vulgado elJl 1973. I:nti!o, diante dCf:;sa situação, é .:!;vid€:nte

lução que foi gastada, criada e economizada. N.J outra, ela

cada Vl:Z reais, em c,~r'to sClltido, c.ficlrJntev. de domindr:.:i..:o •

podiam estar em henefí.cio da coletividndc, au:ncntLlndo o llf:lõl

-estar da colci.ividadl'~ e que ent:io scndo queimadm I~m cspaço

é em produtos bélicos. Entüo, lã, quando essa ~gt}'uturc11~

liea for superada, n50 haverá mais problC'r.I~\. Lá, el., é um

problcm:l.. Ela fi que j,nflacionou. v. Exa. falou no Knclpp.l'oi

e1.1. que inflacionou a. economia, foi ela que fo-z C·)ln que

~dO ponllr> a culpa (I~l Jut>cclino. não .:,o:;'lou fill.:ndü do ~(:I! E9.

vcrno. Hüo sC,trata de: indivíduof.':. o processo x,/:t:ulto!J de

um tr'dm::plü!'te de capital que ninguém desejou. tle veio p~

roa o Brasil como foi f;\üra o Canadá, pLlrd i'l Arr.cntind~, lá

não hav i'lm Ju~celinos, c ,ela se deu tõllobém ncr:r.cn lJ<3. I.sct;. Lá

n50 1l,:tvi..'l pCGt,O<lS cro'i.iludo 'la:;':<J~ call1b.i.<:t:i.s ['1.Vot·,lved q p.1t'd

trausplanie dC'~Ges cilpitaiG c ele ~e deu. Ent5o, foi Ulll.,),

,necessidade do capital c?ntrico de se dasconccntrilt'. I:stava

supet'dcumulado lá. Estüva produzindo excedentes que O gove!.

no n30 podia maie comprar. Entiio" tinha de ser transp1ant~

do. A Inglaterra exportava, vo!!ndí.a m~~uinas, . os Estados

Unido:; têm de trclnsplantar indústriás. r; um processo difere!!.

.te. AEora a pt'o'pricdadc dCOrtlpllnha as industrias e temos de

re:'ll<::tc.!' par~'l cle~ e:nterll<'1raente lucros, royw.l ti~s, jUl'OS

fi um probloma muito diferente. O seu nom8 "t02:n de sor aniLI i

sado como PCLl'tc da totalidade em que se encontra.. Eles têm

um 5~gnifíci1do muit:o diferente: na totalid,Jde, O rcs~.CJ ;: s~B.

plíssir:lo.. Pal'cc,3-mc que, cm r'alacâo à possib.i.lir},].de ~:: clC'-

da mais clara. 'Ac1lO que estalf,O:3 submetidos iI Ui:l proeenso ::,,g

CUVlT" de espcol1fl.ç2ie, dr.> cX:i'loraçüCI, que v<'ii Inuà,mr..!o rk for:

genvúlvim'~llto das economias subd0scn'!olv iÓdS, a C05.5;:;' ;;:. 11;.2.

plificaçocs monctarias entre 1921 c 1911-9. Hüs os gastoo do

Governo nesse setor improdutivo lá n~o s~o feitos como sol:!..

çiio para a economia 'soviética, ·conztitucm um problema que

inflacionou a economia. Então, qtiand~_~sso for superável,

quando o mundo não tiver'.mais esse éonf,lito, cssas forcas

désviadas da pro~uç:io podcrão voltar tranqUilancnte para b~

neficiar o homem,' porque, lã não existe asne antar;onismo

q~e füz com que uma parte da sociedade te>m de scr excluída do

conSUnlO e dos bemcfíci05 d.,?, técnica, porque são aSGalariado$

e têm de ter o sem salário reduzido. Es1.a é a primeira par:'

te da resposta. Acho que numa estrutura esta é. d solução,s2.

doz Unidos c o Pt'esidcnte da França para propor jor:er ull'.a L~.:!!

ba atômica na Rússia em 1948, quando se estava construindo

Só

da Silva

o SR. DEPUTADO ANíBAL TEIXEIRA -

o SR. DEPOENTE (Lauro Álvares

Havia uma Guerra e a situação era anoJ:'mal.

Foi para supel'ãl' a (lrisC' de 1929 quE.'; c economia tomou C:!ste

caminho, que cem anos antes havia sido aconst~lhado por aqu~

economia lJud(~sse d~s.:mvolvúr-sc. N50' havia soluçEo d('ntro da

ço Stones c novoz Hinistros que: começal"'.::lm a jul[::l1' C0n~': 1

tucional suas medidas dlr,:;ipadorno. Has d::t nada adi'JUtoll. Só

em 1939, com a i:mtrüda na Cucrra, ã que a cconollli" cüpitr.

lista se r'ecuperau. Comcçou a sair da crise de 1929 J

nova cstrut~rd voltada agoril para o .Governo e não mais p;1r'il

os conr,umidorcG. Em 19113, o produto nacional ..bruto do:; EE:

tados Unidos ;r<'l supal~ior já ,ao de 1929. Mas, ao invés de'

pt'odu:lir 5 300 000 ca1'1"OS, COIllO eVl. 1929, em 19lJ3, qui:!,

torzeanos depois, pt'oduziu apenas ·/00 000 carl"'Os. Então,

eliminou a possi~ilidade de con:umo? N~o havia mais sociedê._

de de consumo possível na economia capitalista'? Estava prod,!!

zindo o que com esse--produto interno bruto fantástico? Coi

inconf;umi:vaif;:~'de'strutivüse improdutivas.

Campos) - Isso é óbvio, porque resultou de um processo da

supernção ddJ:: contradições in'Cernas da economia capital~s1:u.

sentou cinco Ministros e colocou ao. lado de Cardç,~o o LOUf'/.!!!.

entendCl" por' que os E5tac~os Ur.ido:: rC:i·~liZ",;1) t",C~tl Jt1~:'C~.1. de

guerZ'""l, pOI' que não podem radist('ibu ir> II renda. Se aumcnta-

ve obviamente afastada do ho~cm? Tamos, hoje, cem ve:-',rlS a

capacidadE! de ductrl.ti~ão da Terra i;nplüntad,1 no mundo; oit,2

centos bilhões de dól~'!"es anuais dc r;astos em armas. A União

Sovi€ticd gasta quase a metac1C! disso t<:\mbén, Hão hfi dúvida .

Não C';stou aqui defendendo a União Soviêtica, Has é preciso

par'i1 uma observ<1~ão. Enquanto isso, estava fazendo ilrmürnc!l

t'o para mandar para a Rússia, empréstimos e arI.'cndamentor:

o primeiro dos econo;ni~t<'ls de Cambridr;o, E MalthuG dizia jU2

te:unt\nt~J quo ü únic~"1 so11.1ç2ío ClT\'l ''l.Umcnt<lr o trdtr,dho ilfi[P'·O.jll

tivo, aum(,.'nta.. ãC <:c:';pE'!u.::; i;;l?~'odutivüs, a f110 d..:l qlH'

zuerra, d economia militarista expr(!ssa em I:ísenhowcr, esta

economia cujo centro é o Pentiigono, c~sa economia se ck:senvol-

c ;ltivi,d,)d(~s .imJJrodlJti.vü~; no l~sfcr<'l govern,lJntnlt<'Jl. O prohl~

ma cra oxcc."so de capilcià<"tda lJl'odutiva, antâo, o GC'V(lrnO

t.tnha de assumir uma posição destrutiva, joea1' fora.o (,xce-

dente, queimar café no luar' a toda hOl"'<l, Q o povo, O ~'cE.

to do mundo pü~r~ünd(.1 os IJtilio!'<:~-: nívei.s ela pOhlõt:~d. De ilCOr-CO

com Kusnot, Of: illdice:s de probreza no llluntlo têm <tumon'lo. s~

gunclo estudo seu, public.:l.do no livro sobr~ estrutura da r~

,pD.rtiçêio da renda no mundo, Simon Kusnet, Pr?mio Nobel de

Economia, insufipeito, ' capitalfsta, afiI'ma que está ~1.u'Tl':'J'ltan~

do o deGni:vcl, a pobreza tem aumentado nos paí.ses da América

Latina, da Ãsia a da África, e a r\'iqueza tem aumentado nos

centros de acumulação internacional. De modo que asse proccE

so é completamentÇ: inviável, não pode continuar a 113:0 ser que

a humanldõ.dc se elimine aqui em baixo a só sobr-uviva ,J de c!

ma. O procesno é insustentável. Poro que nesta' economia de

err~t~J:'ia cel'to se elas estivessC!m sem d~ficit, mas está

"NI!!I" Deal"., com r-:cdi,cia5 qu~ ~t'Ma j idm:;. nos Bctado,:: Unic1os,

do porque quem está pagando esse déficit fi aquele eletricis-

nha pergunta é a ,seg ui11te: qua.l o modelo Ql:\ qu<.' Q.StüI:10fi? 'I'.!:.

mos, realmente, de avaliar esse I:lodelo por nút::ero, volume

Sugiro qw:.', na pr'óxima edição, inqlua. uma frase de2e, qtW

é a tler;ui.n'l,=,: "0 que estamOG :(azcndo aqui c agora ã a mêS:ll.J.

coif>a que Stalin está fazendo na Rúss:iól e até mesmo o que lI!

tlc:f" ('[;l5 L:tz,~ndo na Alem,mh,~~; lT.az nó!": estl!!:lOl:.l !·i'J;>crido c~

d~ investimento estatal, cono os france~es, volume de i!!

vestimenta astat.::ll, volume j~ participação do GovC'rno n("4 0E,

clem econômica, e pel'gm:ter eo não é hOl'a de l"'ep8nli<1:"mos,. iDo

clusi .....a, os nossos velhos Il1'i:,.cí.pios. E aqui to~u_" a libc"'r'-

ganha 130 miL Se compararmos as várias profissõt:ls, dirí~

mos que ns astatais estão c(!rtas pOI'qun estão pagando bem. EE.

mil cruzeiros, c a economia priva.da, em que um elctl'icist"a

ta que só está gantldndo 160 mil cruzciroo. Entã.o , oS

te ..,). do::: (;luvintcs, vou tontar, entdo, I'osponde-las res~

midam"ltle. V. Exü. o'c referiu ao seu livro sobre RQos';velt.

brasileiro. Entramos aqui no Brasil distinguindo duas econ2.

mias: li. economia estatal, em que um eletricista ganha 830

Campos) _ Em relação ã pergunta do ilustre Deputado, que,

1a realidade constituem várias pet'guntas, cujas respostas

10S lcvãl"iam a permdnec~r por algum.:ls horas, para millol" tri~

a Rlí~8ia. Estamos ana.ll"l:'3dos ü ideologi.a:::, astamOG Çlstl:'úÇ,l

lhL,dos poli! nOSSíl pl'õp:'i<l Pl2:!'p,C\vCl'ilnQ'l, c"m mitN.l ~quo não

exi!:>tem mais •. Se quir.ct'lnoS faldr' em termos de sociãJ.isIflO, o

sl.')ciül ismo de Er,t~1do é um pC'l'igo não só pat',! as 1 ibQT'dados j)ú. -
blic~lfl, COll\O, se torno 'fJ'<lnqflil.!:nünü~ um il\~trume" lo clf)

pl'ei.HÚio da uma JlOVL\ clllur.ú que é ll, posiç;lo do Dj:

poroição atual da economia russa, onde - tive oportunidade

de assistir - existcm lojas exclusivas para uma parte deÍ'

popu1açii.o, que representa 2 a· ?\. Então, o ,que eu queria

peruuntar é o seguinte: será qu~ f!3.o ·precisamos mudar esse

modelo exntamente no sentido de diminuÍ'~ a participação do

Estado a dar maior participação ao povo b1'asi1eir'o?

O SR. DEPOENTE (Lauro Álvares da Silva

se dasGc maior aumento para o op(n"~riado, porque elec s~

bem que não podcr~o vender se essse operário n~o tiver reI!.

da. Então~ Vt1j? que o momQnt~ histór~co peI'mitiria mulho

rar essas diferenças que são catastróficas no modelo estatal

como r-oe"diJljf;t',lS, e C',~~ a lV~l:iillil1!!d(! dn Lrmin, '1U0 f:<,l\'ou

rio, padir" c contr<lriamcntc ao que cxh:1.,la antir;iJnll:mto,que

sar;cm elos modelos u que s>.a "rx>IIIl capital i sta5 de eConoIJ\Ü! co!).

tr'",-i17.{.J~1 e sociali:':Lds j:i loi refcn:'ido pelo llt'óprio POO';::''/t'L'l:

na déeüõa llo 30. Exi~tc mesmo na ,sl'l.::.ü d(! aut01:'í:lS marxistas

alglln!; qllfl achmn que ú!.õtdo cdticdndo a Un:iiio SoviGl iCél co n:::io

os I::r:.L,,(lü::: Unido!>, poil:: dj;"clll. que nf,SCS doi:; puí:.:cs G~io or:;

que Inui~ fie ,:ws~lfIo1ham. Isso Paul Mútic fala no t:eu 1:iVl"O

lILimit 1:0 Lhe I:cono;uyll - os limites. da economia dirieid~I.Ndo

concordo com e1c. 'Acho que a coisa i! bem dif/.!X'ontú. Na ccE!.

mia c<tpitalista nno houve unm l'evoluç::io tal com", .eln afirma J

dado de cita!' Ui;! livro que escT'evi há 20 anos) que se ch':H1Iü
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Coronel Dickson G~ael. b1 Confo~me o explícito no expedi e,!!

te incluso diri,gido a V. Exa •• em data de 26 de setembro ú!

timo. foi suscitada a "INCOMP~TE:NCIA DA CPI presidida pelo

Senhor Deputado Alencar Furtado de apreciar. em suas investi

g,ações. fatos não dete~minados no RequeriRlento que origi.nou

a cr,iaç~o pelo Plenãrio da Câmar.a dos Deputados, cujo maior

tes temunho é a entrevi s ta do ~eferi do Presi dente, dada ã "F~

lha de S.Paulo ll no dia 16 do corrente, cuja cópia anexo

presente. Ent~etanto. Sr. Presidente. enquanto o assunto e,!

tã merecendo o estudo que se faz necess'~~io, aproxima-o:e . a

data em que deverá comparece~ à CPI o ref~rido General Frota.

a nosso ver ir~egularmente. Ac~escente-se ainda o fato de

que a convocação tem C0ll10 objetivo a revelação de fatos que

teria o citado militar tido conhecimento no exercício de suas

funções como Minist,:o do Exê~cito. o que, segundo ~ art. 207

do Código de Processo Penal, subsidiã~io do Regimento Inter

no da câmara (art. 69 §79). o to~na impedido de depor, eis

que o seu texto nem mesmo chega a se~ facultativo. pelo co.!!.

.~r:ãr:fo •. ê _absoluta.me~t.e .im~e.,:ativ,o-: ",A~t •..2~7 - s~o pro,ib!

das de depo~ as pessoas que, em razão de função. ministe,:io,

ofício ou profissão, devam guardar sigilo. salvo se, desobri.

gadas pela pa,:te interessada. quise,:em dar o seu testemunho.

'P0t: outr:o lado. confo~me o documento anexo. o Exmo. Sr. Gen.

CPI expondo 05 motivos de ordem legal que o impedem de fo..!:.

·necer oS documentos solicitados, o que significa - evident,!

mente - que não desobrig~ a quem quer que seja do 5igilo

que deve guardar na forma do art. 207 acima referido.

também do Regimento Inte~no (§29 do art. 69) a ressdlva de

que a CPI. no exercício de suas atr.ibuições, deverã observar

a legislação especial ~ o que traQuz a submi ssão a que est!!,

mos sujeitos. não sõ ao Código de Processo Penal mas tambem

ã legislação invocada pelo Exmo. Sr. Ministro do Exêrcito.I~

to posto. requeremos a '/. E)';,a.~ dada a urgêncía que a que~

tão encerra~ seja gestionado junto ã Presidencia da Comissão

Parlamentar de Inquérito em apreço. no sentido do cancelame,!!

to da convocação. jã expedida ao Exmo. Sr. General de Exerci

to Sy1vio Frota para depo~ no prô~imo dia 27 do mes em curso,

i ndependentemente da deci são a ser dada por V. Exa. no doc!!

mento, encaminhado a essa Presidência no dia 26 de setembro.

O p,:esente t.em .como escopo assegu~ar o ~egular funcionamento

de nossas CPIs dentro dos limites da lei e da doutrina que

~ege o nosso ordena~ento jurídi co. Deputado Jorge Arbage ~le!l!

bro da CPI. ll O Presidente Flãvio MarcÍlio e,.;.lt':ou o seguinte

despacho: MAo Senho~ Presidente da Comissão. Deputado Ale.!!,

ca,: Fut:tado, para presta,: info~mações". Temos acfui inform!

~~es ela.~o,:adas. ,pe.la .~~~~s.so.~ia,. mas que~i:a,..po~ antecipação,

dizer que pelo menos entendemos que esta Casa não estã~ como

diz o Deputado J0t:ge Arbage. sujeita ã legislação invocada

na informaçao do Minist,:o do Exército. "Esta Casa se di s c..!.

plina pela Constituição e pelas leis. 05 decretos são atosdo

Executi\lo e muitas vezes viciados pelo ranço da ditadura ou

recheados de todo o auto,:itarismo. E' a resposta de plano que

poderia da~ ã invocação 'última justifica'dora das razões do

requerimento do Sr. Deputado Jorge Arbage. (ncami nhou o Pr!

si dente da Câmara dos Deputados, Deputado Flavio Marcílio, a

e=..ta Comissão ParlaJllenta~ de Inquérito requerimento que lhe

foi dirigido pelo Deputado Jorge Arbage, em que S. EXa. re

quer gestão junto a esta presidênc~a "no sentido do' cancel!!.

me.nto da convocação jã expedida ao Exmo. General de Exercito

Sylvio Frota para depor no próximo ~ia 27 do mês em curso. 11

independentemente da decisão a ser dada por V.Exa. no do C!!

mento encaminhado a esta Presidência. no dia 26 de setembro.

No documento referido ao final e que foi encaminhado junt!!.

mente com o ~equerimento enl'questão o mesmo ilustre requere,!!

te, após referi~-se ao requerill\ento de consti cuição desta CPI,

tece considerações sobre os trabalhos da Comissão e a acusa

de desvio em relação aos fatos motivadores de sua criação.

Invoca ai.nda o laborioso requerente o Parecer nQ 7, de 1981,

da lavra do insigne e saudoso jurista Djalma Marinho. prete!!.

sarnente normativo para afirmar que estão assim, tanto o doc!!

mento Saraiva como a acusação atribuída ao Prof. Antônio Del

fim Netto, sub 'judice par~ os efeitos de- direito. E ao fi

n'al requer que V. Exa. determine ao Sr. Deputado Alencar Fu.!:.

tado, Presidente da COnlissão Parlamenta de Inquerito que in
,estiga a dívida exte,:na. a ação das multinacionais. seus

privilegios e o acordo com o FHI~ que exclua o denominadoHR,!

Walter Pi,:es. ~inistro do Exercito. di~igiu-se ã referi da

htório Sa,:aiva ll
, bem como canceladas sejam todas as convoc!

ções de depoentes cujas info,:mações se ~elacionam direta ou

indi,:etamente com o documento mencionado. De início. convem

~essa1tar que as medidas pleiteadas pelo nob~e Vice-Líder·do

PDS, que em luga,: algum do Regimento Inte~no encontram apoio,

por antidemocrãticas e anti regimentais , chegalll.a ser ofensi

vas às normas de comportamento pa~lamentar e ao comportamen

t, ético da P,:esid~ncia e dos membros desta Casa, aberta

dialogal por excelência. jamais autoritãria. Sabiamente. não

aflo,:ou sequer V. Exa. o merito de tão esdrúxula petição, jã

que. por seu comportamento ético e democrãtico~ lhe repugna

ria tão so imagina~-se capaz de uma ingerência. in?evida nos

trabalhos de uma Comissão autônoma e que. c~ütda em termos e~

t,:itamente ~egimentais, tem um Plenã~io capaz, isento ( como

o ~eafi~mou publicamente em uma das 'últimas reuniões outro Vi.

ce-Líder do PDS) e com pode~es para decidir soberanamente as

questões Que surgir,em no trans.:urso de seus trabalhos.

pleito das medidas jã 9. po~ si s6. uma afronta ã Comissão e

ã Casa que. em \esumo·. ela representa. Não são assim. as Co

missões Parlamentares de Inquerito ôrgãos distintos. criadas

pelo Congresso: são o prõp~io Cong\esso. que. por motivo de

economia e eficiência de trabalho. funciona com reduzido nE
mero de memb~os, conservando o aspecto representativo de sua

totalidade. tanto que dessas Comissões devem fazer: parte el!

mentos de todos os pa,:tidos. Minist~o Mario Guimarães,~

.J,oã~ ,de .~liv~i.r:a. ~e,vi,s.ta..~~ .Info~mação L.~g.isl.a.~i.van. A .~o.!!.

vocação de depoentes' e di~efto inalienável do Plenãrio da CE.

missão, que, ao decidfr~ o faz em escala r.eduzida. mas prE,.

po~cional, como ~ep,:esentante da cãmat:a e de todos os parti

dos que, aqui como ali, toma.m assento. E e no Plenârio da

Comissão. quan~o da discussão e votação das convocações e d!

mais assuntos pe~tinentes aos seus trabalhos. que se dã

opo~tunidade para contesta~ e defender posições e pontos de

vista. Os ausentes. por sua própria omissão. se auto-exclu

em das decisões, a elas dando o seu benep1ãcito por omissã o

e perempção de seu direit.... de questionar. O Parecer nQ

(sete)~ de 1981,. da douta Comissão de Constituição e Justiça,

.em nada se apl~ca ã presente situação. O- referido parecer não

tem o pretenso poder normativo que o nobre requerente f lhe

qüe~ impor. Os parece~es da Comissão de Constituição e Ju~

tiça sãõ específicos para cada caso~ sendo regimental mente

desconhecida a figur:a pretendida do parecer normativo. PlJd.!

ria. a exemplo do que ocorre no Supremo Tribunal Federal. ser

admissível tal poder nor:mativo se houvesse decisão nesse se,!!

tido do Plenário da Câmnra. instância final. dentro desta C!

sal para decidir conclusivamente sobre os pareceres da douta

Comissão de Constituição e Justiça. art. 28, §49.~

mentandum tantum, mesmo que o citado parecer tivesse aplic!.

ção direta à mat'êr:ia. ainda assim nada impediria o prossegui

mento dos trabalhos. A competência da Comissão Parlamentar

de Inquer:ito está contida na Constituição. na Lei, no Regi.

mento Interno da C~mara dos Deputados· e nas decisões da JU!

tiçaa. E assim vai examinando a maté~ia sob o aspecto jur!

dico. Portanto~ se os Srs. Deputados me dispensarem de ler
'esses tOPlcos,'eupássa~h, pa~a finaliza~, pa~a a inform!.

ção. M Se esse dispositivo se refere a documentos reservados~

confi denci a i s. si 9i 1os os e a te se eretos e- po~que el es vêm a

esta Casa, que deles toma conhecimento, e lhes mantem o sigi

10 enquanto este for necessário ou conveniente. Relativame.!!.

te ã ligação do' assunto "Relat~rio Sa~aiva" com o objetivoda

CPI~ nada mais claro e evidente, dado que aquele objetivo e
muito amplo e abarca todo e qualquer assunto di.reta ou indi.

~etamente ligado ã divida externa em especial. f: que no r!

querimento da constituição da CPI S2 fala, e é intenção cl!,

ra desde a sua ap,,:oyação, em desvendar as causas e conseqtlê,!!

cias do elevado endividamento externo. Para isso se pesqu..!.

sam as fo~mas. os metodos, os meio~ e os fins ( ••• ). usados

para se obter empréstimos e financiamentos. O \\Re1atorio S~

raiva". pelas evidências já existentes. so1armente c1aras.e~

tã embutido de forma inseparável na pesquisa dos meios usa

dos para obtenção de empréstimos e financiamentos e a sua

confirmação poderã esclarecer ã Nação se houve ou não irre

gula,:idade e se esse tipo de irregularidade e~a o meio comum

de o Pais obter emprestimos e financiamentos. Ao passo que

a sua nãb confirmação 'virâ tranqUilizar o País sobre os mêt2,

dos usados na obtenção de fi nanci amentos externos e também de

uma vez p~r todas espanar qualquer duvida porventu~a existe,!!

te na opinião publica sob~e o comportamento de funcionãrios

públicos de qualque,: escalão com acesso ao assunto com ou sem

conhecimento de seus supe~iores. Como se vê, é materia umbi

licalmente ligada às causas e conseqüências de um elevado e!!.

dividamento externo. Moacir Lobo da Costa corrobora o enten
'di~~~t~ ~cima esp~sad~'~o'afirmar, em seu t~ab~1ho; li Tud;

quanto disse~ ~espeito. direta ou indiretamente, aos fatos

determinados que deram o~~gem ã fo,:mação da Comissão Parl!

mental' de Inquérito pode se~ inves~igado amplamente". No

Rlesmo te0t: e sentido, melhor dizendo. o parecer de João Oli

vei~a Filho, que. ao final. diz: "Sem ~uvida que existem pe,!

soas que ponem surpreender ll. detu~pação dos fatos; investi9!

ção. po~ém. ampla em torno do caso pode esclarecer o que e!,

tã ocul to e com manobras di versas produzi ndo seUS efei tos d!

nosos ll
• Em conclusão~ poi':, em resumo do que acabamos de e!

pender. queremos afirmar que o "Relatório SaraiVa 11 não ê do

,cumento classificãvel COIIIO sigiloso. Mesmo que o fosse, to!

r:ia a CPI direito de a ele ter acesso. com as precauções de

vi-das, como oco~re com as informações sigilosas das insti~ui

ções finü.nceiras, incluído o Banco Central. reafirmado por

lei, não po~ decreto, d~terminando a sua transmissão às .C.2,

missões de Inquerito que as requisitarem. A quebra de poss!

'1el sigilo po~ parte de qualquer depoente em CPI depende ini

cialmente do conceito qUE! ele faça do que seja sigilo p do

que considera sigiloso". Abrindo u'm parênteses. esse sigilo

em to~no do MRelatõrio Saraiva" me parece. como parece a mui

ta gente. segredo de polichinelo hoje nesta Nação. >lE co!!!,

.portamento a ser avaliado! posteriori face ã ocorrência da

inqui~ição. e não'! ·p·rio'ri. t questão essencialmel!.te subj~

tiva do depoente~ como subjetiVa e a assunção dos riscos da

possivel queb~a do sJgilo porventura existente. A legisl!.

ção -penal, po~ sua prôpria essência, sõ pode ser invocada e

i't:~l.ica.da .após a ~c~r~ência do fato' delituoso... de sua consulRi

ção e com. a configu~ação de todos os: p\essupostos legais no!

cessã~ios ã exist~ncia de um delito, não sendo aplicãvel em

tese. O assunto llRelatõrio Saraiva" estã intimamente ligado

com a averiguação das causas e conseq~~ncias do endividal1e.!!.

'to externo, e a. legislação especial dã ã CPI ampla ação nas

pesquisas destinadas a apura~ os fatos dete~min3dos .que de

ram ori gem ã sua fo~mação. A convocação de depoentes ê m2-,

te~ia de competência exclusiva do plenã~io da Comissão, que

tem decidido sempre por maioria absoluta. qu~ndo não por un~

nimidade, não cabendo à Presidência. mesmo que o pt'atendesse,

desconvocar quem que~ que seja sem, expressa auto,,:i zação d!,

quele plenario. A v.ia regimental para os inconformados não

pode ser jamais o despotismo ou autoritat:ismo da Presidência

da Câmara, jã que tanto um como o outro não tem existência

física no Regimento Interno~ nem espiri tua1 na pessoa do de

mocrata Presidente desta Casa. sempre um lutador pelas prer

rogativas do Legislativo e por sua afirmação como Poder li

v~e e sober:ano. Face ao exposto, rejeitamos o requerimento

e ó expediente anexo, ambos de aut,oria do nobre Deputado Jo.!:.

ge Arbage.· t a informação. Se V. Exas. têm algo a acre~

centar> a Presidência acolherã com prazer. (~.) Srs. D~

putados. recebemos hoje!, jornalista Ricardo Castro BUeno.

O SR. DEPUTADO JOSE' FOGAÇA - Sr. Presidente,

pela ordem. Antes de V. Exa. passar a palavra ao ilustre d!

poente que 'hoje comparece ã Comissão Pa~lamentar de Inquêri.

to da Dívida Externa. g,:staria de propor ao Plenário da .; C.Q.

mhsão a convocação do Presi dente da NUCLEBRA"S ~ uma vez que

reportagens sucessivas feitas pelo,jornal MO Estado de S.Pa,!!.
lo".sobre o estado de 'obsolescência dos reatores nucleares em

nosso Pais. p~incipalmente em Angra dos ~eis. ~hega a ser aI

guma coisa alarmante. Essas reportagens têm demonstrado que

os compromis:os exte~nos do B~asil foram extraordinariamente

aumentados a pa.rti~ de importações irresponsãveis. empreendi.

mentos cujos objetivos até hoje não foram suficientemente et

plicados e justificados. Portanto. acredito que. embora co-

mo materia subsidiária. mas da maior importânci.a.. seria i.!!,

te~essante que convocãssemos para depor nesta Comi s$ão o ~

tt:al Presidente da NUCLEBR~S. de cujo nome agora não me r!,

cordo. mas passaria'a V. Exa. essa tarefa.

'(Assume a Presidência o Sr. Deputado Sebas

tião Nery.)

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - A propol

ta do nobre colega Jose Fogaça tem uma ~vidência que dispe.!!.

sa discussão. Entretanto. esta Comissão - se não me falha
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humano. TO,mo!> muita satif:f"-l;<io Cltl tal.'" aqui uma pC"n,so.l 'que

tenha e!';sa juve-ntuuc, essa coragt'm a assa dccis.io. ~ Huito 2.

brigado. Deflculpcm-me <l demorü.

f(.!rnan(}oO SR. PRrSTDJ:ll'l'J: (Dc)~lIldd~

Santana) - MrJ:un <lmicoz, ml'.'u::J r;cnho""Q~;, cCJmpJ.Il!I" :1'00 ~ .:tI!.

tes de cncct'I'.<:ll' esta reuniiio prctcmtli,l fü:';("l~ il]r;11 l'corr,ull-

tilS, mas não vou fazê-las, porque, primeiro, o assunto

já foi amplamente discutida. A análise 00 Prof. Lauro Co,!!

pos mostra que o destino da nos;a pátria está justamente ~m

ser.mos nós mezmos. Não adiantou 'o 'ouro de Minas que saiu da

Morro Valho, não está adiantando o "~nE<1nês que saiu de H!

nas, a oxaust.3:o, do Quadrilátero farorífcl'o não adiantou ll~

da. De sOl'tc qu"e, enquanto e~tivermos ttubdlhando para

outros, neremo!:> sempre pobres, porque o trabalho ti que

cumula riquezas. InfelizmJnte, o nosso PaIs ainda é um ~

balluldor para outros. Em qualqueZ' sist(l'ma, no sistema capi-'

taL.sta ou no sistema socia.list.a, a riquCl"a vt::m da acumu-no. 1\ única coir:a etor'nü é a l<:-i do movil':l<::nto, sücund0

desanvolvimallio é conir'dditôrio e le!va. pal'i1 lá. lJücl."l é Cb21.'-

cão é o I"esultado do processo d~ lógica do desenvolvimento c~

pitalista, e é ele quI'! vai liquidal;' o capitalismo. O capit~

lÜlmo não conlporta e não suporta o 'auinento da composição org§.

nica., que significa. a robotização genct'alizada do capitill.

De modo que, então, há o momento da composição orgâ.nica

tal ponto quC', é óbvio que a taxa de lucros nessas condições

não pode nem ser garada. Então, a robotização' total é inc0E!

pati:vel com o cd,pitalismo. Se marcharmos para. a. robotizaçlio,

estamos mdt'chando para sair do casulo ,capitalista p.n'a outro

t~po d~ relação de J)!'~duç&o. ~ lwidcnte qUQ no c,1.3u10 capi't::!

list<'1. a l.'Obot5.zt.1.ção não cd.be, não ·Sa' comporte1. O!> capit.:tl:i.2.

tas têm de robotbaro pard cOl1ucguir lli3nter- o Sf:'.U lucro il1divi

dual, mao, i\.e- fa"Zi1-lo~ estão lcvttndo o r:.;.pit.':!.li8IilO pat'3 f9.,

ra d<'lS re.lações capitalistas, do casulo capilc.li!:.td, astão

levou a uma quC'dü da t<'J:xu de lucro,:" que ohrtr,('Iu o covm'noa

mü!:> e socicdad("! BC" calou. Tod,H,' d.S for;u3::< clt:: contl'ol-::, t2

de cP_ci3ncia a da plimejdmcmto demos todo,:; os itlstrU::t2nios,

ficiC"lltc, di:,:r,mdo que ('.~,~e procO::f:flO ttH:I do ser' violcn"o

rápido. Ele foi mais violcuto do que t'éipldo, PO!'q!1L~ duro! 20

anos. Então, o processo [oi este. 1:5ea cLiciêncid é que

gantüt"', .:t dor>pc'Odet>, il dar estimulo!' c incol\tiv Como

trali~dda~. Robf.'r'to Cau:'flCls se refere a CSZii cClItrali:-;<lçi.io E.

mostra que a cumulação é contraditória. Foi esta efJeiência

que l!lOGtI'OU os limites do processo, foi C'5~4 cfici(:ncia que

tado de um processo histórico em qllf;! àS lIOVilS reltiçõI..'5 intc;::

nacionais, .:lG novas divisões intC:I'nacionaiA de trab.llho, da

produção, da Clxploraçdo (wt.i:o sendo ,constl tu ídas. t!ense n9,

vo qU<'l.dr>o o Brasil está prer.entc como Ut:1 contr-apoJ.o semi-in

tegrüdo, ,sofrido, subdco.nvolvido, quo, reõlmOIYl:C, 0111. é.

PT.

o SR. DEPUTADO ANIôAL r:IXEIRA - Ueo

qut".

um

que

trabalholaçà:o do trabalho, râpito. Se, de um lado, o

teve a capacidade de I'Cl.alizüI" o seu prõpL'lo projeto, é

Pa ís dependúllte c hoje. extrarrklrl'!·~ni.c coloníz<"ldo. Cl'eio

deSDe estado de colonização, que é'a primeira b.;:t.:tlha

?CVCIl10S travar, só a consGgulr"t~lOol; na llIodidü. em que a

acur.1Ulado é distr-ibuíao pelo Estado,. ào outro o trabalho é

acumulado, é apropriado pelos que datêr,t os meio!:: de prod~

cão. Os países que tiveram a sorte de ter uma cl"s5~ políti

Cd capa? de raAlf:>:ar o projeto hojú dito c ..:pitali:;td, tornf!.

J:'ür:'\-se pa!ccs indcp0ndcmt.es e ccntr".D.is; o no':lsc'!, po"'que noo

de wúor-ia. du povo br.~silcdro l't'uuir-sG cr.t torno dC'sGe: pr-oj!:.

to nacional· de libertação. Desejo agra.deccr ao flrof. I.auro

Campo5 a SÚfl participnçâ'o. Propositalmente:, o tempo sempre

foi limitt1do pm',] os expositores - 1J1) minutos, uma hOl''<1,

mãe o Prof. Lauro Campos, teve hojc o seu t("lmpo U5<l.tiO na ln~

dida em que quis. Foi muito bom, porque o qU(!· ele. nos dh::;o.?

não ioi só uma aula, W'i1Õ uma liçã.o axtrLlordint.Ít'i.1 do ponto
de vista histórico. Eu, em v~z 'de fa.zar pergunta, gost~

ria de pedir que o Profossor, q.ue anc:-lisou algumas das mor~

tôrias, inclusive a de 1898, também, se não me falha. a tnE;

mória., a de 19111, que ele llIandass~" .se possí'vel, para e.!

ta Comissão Parlamentat' dl2 Inquérito um pequeno histórico das

moratórias feitas 'no Brasil e do enç],ividdmento bt'azileiro,que

começou c!xatam~nte logo dcpoü~ de 7 da setembro. Nada m.:!.is

daseram negar o trabalho, a libe~dade e o desenvolvimento

~Ul! venha o futuro, estou doido p~ra. daro a mão a.o futuro

não ao pass!,!do. N'o meu passado famiiiar tenho pessoas que qui

set'am sompre negar isso. Os mineiros, donos de tCI'ras, qui

&u1. sail' dos:::c c.10u10 p,lra ser ('tI mcmno, p.l1'ü. IlIr~ ,'onr:tl'uir ,

ou me l.'cconntr'uil' como pCs~O,-1. que pOt'De1. enfrentaI"' hiotól.'i.1

futura do homem sem o ml!nor constrangimento. Estou doido para

que dopois da ~upcrt"ação da socit~ddde feudal V.:l::lO!j deol'e t:·!.t<l

hU i~ilt' num lip~J de ~loc!"JdiJ.d(; quo Í1 d ma.:ir: din5.",ic('. de iO-:!u8

que o homem j,i: conheceu, <:J soc.:indüdc cüpjt<'.lli~td. Pdl'ecc~mc:

que c!3te li ,um crro do conoC'rvantimllo, do qUül fui vítima oS?

mo mineiro, mas que superei ao cOn!'wguir sair· do meo casulo,

das minh.:Js r'aí:>',C's fllmiliaroD de H.inan. Graças a Dr.otlf', com::2.

COl;lsciência. FrÇlncisco Campos foi um deles; o meu bl.silvô,que

'foi o PrilllGiro-Miilistro e Ministro da Fazenda, chamava-se Ma!.

ti~ho Campos, lutou a favor da cons~;vfijjo d,], escravidão. pr~

sediu o Ministério em 188,5)' seu irmão comandou o extermInio

do Zumbi - chamava-se Rodrigues Jorge Velho; o irmão dele,

Antonio Rodrigues Velho, é avô desse meu bis.:lv&; tr.-dos lut~

ram e se opuoerarn ao desenvolvimento ~a liberd.J.dQ, da consci

ência c da História.' Eu estou de outro lado, estou com

JIlulaçâo o pt;oduz as suas contradições e as suas crises.

Governo p<,u::'a evitar déspotas tOm de manter o despo1:ismo para

evitar a Cl'.'iso. Então, ele cl'.'ia lUCrOS no dinheiro, lucros

no CI'édito, no ,endividamento. Endividamento sienifica (mel.!.

vidamento, fi passivo. Estamos cI"iando, agorA, Cl'CSC\:Hdo

atravéis do crescimento do passivo d~ dívida pública do passi

vo. do Govcrono e do pasoivo i'!xtc:rno, crescG!ndo e fazendo em.§.

ccr o pass:ivo, e não pcrcl2bcT.los isso. r: ° nosso {J:ê1ssivo que

está crescondo, tI noosa dívida. Entâo, esse processo fil!,!

tástico de crúscimr.:nto a<:l:'aVÓS do crcccim(->nto p.:..snivo ügO!'d

disse Delfim. Netto no i.nrcio da dócüda de '/0, f, chovc"l""

dinheiro na cabeceira., porqul':l o trabalho humano jã não cE

tava dando, apeS,ar d.~ supercxp~orado, o excedente necessá- ~

1'io para iI'rigar o capital supcracumulada. Terras transfor

madas em capital, o avanço da fron:~i:rª" capital estrange,!

1:'0 produtivo, capital nacional superacumulado, capital est~

tal acumulado. Então, uma crise por eXCl!SSO de acumulação.

O ;rocesso é um processo caótico, leva a um excesso de ae..!:!

pediu qu~' VrSl>Clltos. Hú~ 'Jin;:);J t.~do (;01,\ o posil-ivo, n~;o vi

JT'IOS que o cl.'nscimento 10\."11 nact!GsáriC: a fat.:"t1l11cntc .:tO seu 2

po:;to. CtIda aio de crn<;;,;í:l1t'nto é UlJJ .'fto que nl"[Vl n .1(:!umuL'l

ção de cap$.t.~l e que co~té'Jl ü~; eondi.çõc$ de sua ncgaç:io

nos mostra que esse passivo ê :t"ealmcnte negativo c que pr03c!

crise. Sempre 10i acsim e SClOlpl::'e üer.i ar;!:lim. Como~(;csa 1\2,

gõtividadc foi controlada. pelo Governo Kt>yncsinno·, quo djQ'

. sipou C 'que destruiu r;ürtcm5.tica e ef'icim,temen1ü durante [,0

ilnOG, a coi rl."l, foi m...mt ida atravií~ desse IflCC<tn i orno dCI

me vou eB~.:cndcro, porqua já ~::;tá maic do que na 11orLl. do almoço,

m.)s eu quC'ria ro.\lmant·e dizeJ:' que f ti i. benef:i.ci;~d0 lJO!' c~tc c~,

10'(' humano que Gste mincjro e,:-,cmplar tl'nUX8 n cst<"l. CCJmizcZio, ~

claro que discordo da tesa do que Hin.J.s é UJ']";â I.nidade- cmn,0crv~

havendo a tratar, vou encet'l"ar os trabalhos da p;r-esentc re!!,

'dão, agl'adecendo a~ Porfe'ssor Lauro Campos e lembrando aos

companheiros que na próxima quinta-fcll:'d teremos aqui o Prof.

Ricardo Coelho. E!'>tá ,encerr<3. da reunidO.

o SR. DepUTADO AHíBAl. Ter;. '\{A -

dOJ:'a. /uonso Arinos disse qne cxisti,)JJi du<J.s Hludr. Gal''''ü;;

desenvolvimento. Tar.bêm qucro mais umÜ. voz rJizar qu.:- fiqtlcá

quo faltou, realmünte, foi.:t. seqtlência a ~s[;e trabalho do

,"ãosComo materia de expedi ente. Srs. Deputados. temos em

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

('t lida e aprovada, sem restrições. a ata da

reunião anterior}

um reque~imento, subscri to pelo Deputa'do Jorge Arbage e de,!

pachado pelo Presidente da Câmara dos Deputados. para que o

P~esidente da Comissão. Deputado Alencar Furtado, preste i!!

formações:. Faço Questão de que a Comissão tome conhecimento

disso por ser: um fato que se prende de certa forma ã discu!,

são 'que se travar:ã hoje no plenário desta Casa. O Deputado

,Jor:ge A~bage diri,ge o seguinte re~imento: Exlll.o. Sr. Dep.!!

tado Flãvio Mar:cilio. DO. Pr:esidente da C~Ml1r:a dos Deputados

Senho~ Pr:esidente. Com o presente, dirijo-me a V. Exa. ao filll

de expor: e ~eQue~e~ o seguinte: a) o ex-Ministro do Exêrc.!

to, Gener:al Sy1vio F~ota. veM de ser: c!,nvocado,para depor p~

rante os Memb\os da CPI que lIinvestiga a Olvida Externa.

Ação das Multihacionais e o Acordo do Brasil com o FMI".

r:azão da convocação, conforme e notõr:ia. consiste no fa~o do

arrolamento do nome do 'General Sylvio Frota no episódio do

·'Relatõrio Saraiva" quando do depoimento prestado ã CPI pelo·

Depnente: RICARDO CASTRO BUENO
Jornalista

o S~. PRESIDENTE {Deputado Aler.car Furtado} 

Havendo número legal. decla~o abertos os tràba.lhos desta re~

nião da Comissão Parlamentat" de In'quérita destinada a inve,!

tigar as causas e conseqüências do elevado endividamento e~

terno brasileiro, tendo em vista as negociações com o FMI. A!!

tes, a Sra. Secretária procederá ã leiturl! da ata da reunião

anteri oro

20' REUNIÃO, REALIZADA EM 25-10-83

caloI'

bdrris-dia. Significa que se continuas~e no ritmo do Jusct!

lino Kubistchek, l;cm o Fllndo Honctát"'io Interucional, eg:t~

ríamos, hojol co:n ü pt'DC:uçZio de ~I Jnilhõ(.!;,; d;s. bJ:~ri::;-dj,,, O

o SR. DEPOENTE (Lauro Àlva.res da Si!

va Campos> - Da lnineiroce e da mineiridadc.

. O SR. / DEPUTAOO AN!BAL TEIXEIRA

satisfeito com as respostas, pri:ncipaJmcntc com o

conscrvadora. JUBcelin(1 era o rompimento disso, por-quc

um cspJc'ito do allct'tm:'a ci~ novo:::: hOl~h.CJ:ttcs. R(:<':Iln' ... ntc ...• JU9,

celino lJertcllccu a outra HitHlG Gerai5, nlio à do cdfe.,;<t1.

a da rcgiiia diamantífera.

O SR. DepOENTE (l,auro 1\lVt.l1'OS • da Silva

C<1mpos) - Não à de Afonso Arinorl, que era da outra.

tou intcCr.-.tdo, apenas corno uma defasa pc~noal, la Hin'10
nas Gerais de Juscelino, a Minas Gerais que entendeu que a

estrada era a libet>tação, que a indu5triali~ação era a li
bl2rtação. A luta de Juscelino Kub~,stchek sempre defendi, in.
clusive fui cassado pelas defesas q'!e lhe fiz. Então, eu

queria diZI3I' que quero honra1=',' 'mais uma vez, a consciência

,desta defesa, iiJclusive lembrar que rtmlJl\cnte na época da•••

mi época dessa oPO&:o para o dosenvolvil!tento Jusca.lino Kubi~

tchek. optou por tit'ar pat'tido da 1u1;"<:1 entre o capitalismo ~

mericano e o capiütl~smo europeu, que começava a tel' os pri.

'mé:.1.ros atritos. E~tdO, tivemos aqui umd grande indústria 8..!:!

1:01!lo~i1ística. Foi, por eXt',nplo, no ramo do petróleo que

Juscelino, ~eve uma atuação quc é pouco comentada, mas ele

recebeu o GOVüT'no com 11.800 bart'is dias e da ixou com 82 mil

estender para citar todos. O movimento 40 capitalismo,

sua dinâmica fantástica é tortuosa, vai através do altos

baixos, raafirmZl.ndo-se depois de cada pCJ'íodo de cl'.ise.

isto o que eu acho. Então, esse tipo, esse padrão de ct'c~

c:imento, esse tipo de ct'e5cimento contraditório que se m,1n,i

festa~ inclusive na crIse, não acho Que seja o id~a] da h,!!

manidadc, ele é cxcludente, ele exclui e Ú1xcluiu o aSsa la-

tl'uiç5ú c ele qUCir:UI do e.xccdC'llie. Agor'tl estamos vendo quo,

rI' .1mente, o processo tem um conteúdo negativo fantá3tico ,

qt'e ao desenvolver a produção desenvolva a d~vida, dcsanvo!

ve o crédito extcrno, desanvolye o passivo, desenvolve

negativo e acumula· o negativo até que nos domina na crise.Se

aprcsl!nta como a crise. A realidade- total da economia. só se

rlil'vela na crise. A crise não é de agora, ocorou em 1929,em

1922, em ~907, 'em 1913, em 191IJ, em 1918, em 1900, em

1890, em 1810, em 1816, em 1825, em 1837, em 18117, t9,

dos for.:un anos de crise, e assim por diante. Não me vou

riado, o trabalhador produtIvo doz rc~ultad('l!l da pro(.luç;jc.' ,

ele é conflitivo, ct'ia os seIta próprios liloitcs para o s~u

crescimento, não pode continuar, n50 pode ~e e;.c~il.ndir ind~

finid<1rLo·'lc. ~ cvid(.'T1:'~ que.- I) CiJpitcl1i:>mo se eXI1.'.>nlj:i ...,~ ~:l

quanto as suas fol'ças ,forem contidas nessaD condições, ne~

sas relações que astã.o pr~o.::mltoG. Mas, a par'ti,r de dett'l'lTli,

nado momento, CSSdZ relações ndo podem main conler o rJcr,an~

volvimento da técnica. Qua.nto mai::; ela SC"; desenvolve,

~ontr;;rio do que V. Exa. falou, ' parece-me que a rohotizaçaq,

ao invés de ser volt<1da para o homem, rnostri'l quo o ;t'oblcma

v~i ficar cadn vez mais gravc. A ccenemiü c'1pitülh-:t,' ê vi!

ta por Marx cc'mo um processo de rohotizücão que começou com

os artesanatos, paflsou pela manufatura e pelas gl:'.:lndes indúE.

'tI'ias. Ele fala no capital, no robô gigantesco. A roboti'z.!..
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a,memõria. quando foi argüida aqui aO. Mariza Tupinambã

decidiu que a!> propostas de convocação, mesmo com a evidê!!.

cia de~ta que estã sendo feita no momento, sel"ão apreciadas

não na sessão em que e proposta, mas na que a Comissão real!

za~ã semanalmente pi'l'ra decisões administrativas. Não tenho

nada a opor. mas. para não quebrar uma decisão jã tomada. p~

diria ao Sr. Presidente que acolhesse a proposta do nobre D!

puta do Jose Fogaça e que ti. Comissão, na reunião que vai re!

1fzar ainda esta semana, intracorporis. decidisse de maneira

final o assUnto.

o RR. P~ESIDENTE (Deputa'do Sebastião Nery) 

A questão de ordem do Deputado Jose Fogaça, na verdade. Ja

foi respondida pelo Deputado Fe~nando Sant'Anna. Há uma de-

cisão anterio~ da Comissão no sentido de que as convocaçõ es

serão discutidas e aprovadas elll reuniões internas. Na prõx.!.

Iaa reunião da Comissão, que se, rea1izarã ainda esta semana 

ficari anotada aqui. na secretaria - serã submetida ao p1!

nã~io. Estã hoje, aqui, para depor nesta Comissão. o Sr. Ri

ca~do Castro Bueno, economista e jornalista. O Sr. Ricarda

Bueno e um dos mais conhecidos e importantes jornalistas ecE.,

nâmicos do País. Editor do "Relatório Reserv'ado", comentari!

ta econômico da Rádio Jorn-1 do Brasil, foi editor- assiste..!!,

te do jornal 1l0 pinião", repórter da uGazeta Mercanti1 U
, edi

tor-chefe e assistente do "Diãrio do Comercio e Indústria" ,

chefe da reportagem do jornal "Repõrter lt
• chefe de reporta

gem do "Jornal do Comerciou. Tem uma série de livros pub11

cados sobre problemas eCOnômicos: "Porque os Preços Sobem no

Brasil", "Me do Entreguismo", "Escândalos Financeiros","flRQ

1\LCOOL, Rumo ao Desastre", liA Farsa do Petrôlêo", "Porque QU~

rem Oes trui r a PETROBRA"S II • r COm esses títu 1os e a sua 1Dl!.

ga experiência de jo~nalista que ele vem. hoje. a e5ta:omi~

são. Convido o flustt"e depoente a prestar o compromisso r,!

gimenta 1, com todos os presentes de pé""

O SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) - Faço,

sob palavra de honra e sob as penas da lei, a promessa de di

zer a verdade do que soube~ e me for perguntado.!

OSR. PRESIDENTE (Deputada Sebastião Nery)

Estã com a palav~a o jornalista ~icardo Bueno.

O SR. DEPOENTE (Rica~do Cast~o Bueno) - r um

prazer muito grande estar presente hesta Comissão Parlamentar

'de Inquerito da Divida Externa, uma das<-CPIs mais produtivas

do Congresso Nacional. Seus trabalhos têm ampla repercussão,

e, e realmente um p~azer tentar aqui dar uma contribuição !

dicional.ao entendimento do problema da nossa divida. Acho

,que o problema da divida externa brasileira Vem sendo equ!

cionado de forma completamente errada. jã há muito tempo, e

isso vem-se agravando recentemente. Toda a estrategia que o

Governo vem traçando em relação ã dívida externa se reflete,

no plano interno, sob a forma de uma recessão 'bruta1, inigu!

1ãve1. uma recessão que este Pa,s nunca enfrentou. O prob1~

ma do endividamento externo vem sendo enfocado pelo Governo

de que maneira? Bem, o Brasil p~ecisa amargar uma recessão

durante vários anos para gerar superáv,its comercíais cresce,!!.

tes, conseguir pouco a pouco evi tal" o 'crescimento da dívi'i:1 a

e chegar ate o ponto de pagá-la. E: evidente que esse raci.Q.

cínio não se sustenta. Por mais superávits comerciais que o

Brasil procure gerar, em verdade a diVida continuará cresce!!,

do como bola de neve em função pura e simplesmente dos juros

que o Brasil tem de raaar sobre essa dívida. O próprio Ba,!!

co Central fez estimativas da dívi'da. Já estimou que ela f!

cha em 94 bilhões de dólares este ano e chega a 100 bilhões

de dólares no ano que vem. Levando-se em conta que O Brasil

estã pagando, neste momento. 17% de juros sabre a d,vida

aparentemente ê 11%. mas, na verdade. alem dos 11%, pagamos

uma taxa chamada "spread" de 2% e 'pagamos 3 a 4% de uma se

rie de outras taxas adicionais. que os bancos nos impõem em

função 'da delicada situação das contas externas do IJrasil 

se o Brasil vai realmente pagar 17% de juros da dívida. para
uma dívida de 100 bilhões de diilar'es, mes~o levando-se em co.!!,

ta que alguns emprestimos são conseguidos a jur:os mais baixos

junto ao Banco Hundi-a1, junto ao Banco Interamericano de D,!

senvoTvimento etc. isso significa que. ao final de 1984, in!

cio de 1985, o Brasil estara pagando no mínimo 15 bilhões de

dõ1a~es sobre a" sua divida externa. Ora, o superávit comer

eial deste ano e de seis bilhões de dõlares e os juros da di

vida são 9. O supe~ãvit comercial do ano que vem estâ pr!

visto em 9 bilhões e os ju~os da divida serão no mínimo 11 -
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11 a 12 bilhões. Se vamoo;;- pa9a~ 15 bilhões de dõlares de j.!!

r:os em 1985, por maior que seja ° superãvit comercial. a dI

vida vai continuar crescendo. o que mostra tranqUilamente que

a recessão que Vem sendo imposta ao Brasil, desde 1981. ri

gQrosamente inútil do ponto de visté. de tentar-se pagar a dI

vida externa, tentar-se reduzir o crescimento da dívida ex~

terna. Eu queria falar um pouco sobre algo que acho muito

importante. J: sobre a dimensão da recessão que esta sendo

imposta ao Brasil em nome da falácia de se tentar pagar a di

vida externa. Acho que as conseqUências dessa recessã" são

de uma gravidad~ que poucos de nós perceberam e que serão pe.r.

cebi das pouco a pouco 110 futuro. Tenho aqu i um documento co!!,

fidencial da SEPLAN, elaborado em 4 de outubro deste ano:

chamawse "Brasil, estimativa e previsão da taxa de crescime.!!.

to do protluto rl:'al". Esse documenta da SEPlAN e mqito int~

ressante, po~que dã um panorama da economia a partir das e~

timativas oficiais de crescimento para este ano. Sõ quero

~ecordar que, no inicio do ano, o Ministro Delfim Netto e o

.prôprio Ministro Ernane Ga1vêas diziam que o Brasil ,talvez

~ecuperasse algum espaço para crescer e faziam uma estimati

va de crescimento de O a 2%. que~endo mostrar que a situação

não "era tão terrível assim e que. apesar de uma recessão,

situação ia ser suavizada, como agora o atual Presidente do

Bánco Central, Affonso Celso Pastare. garante que em algum

ponto de 1984 o Brasil vai recuperar sua capacidade de cre,!.

ce~. Mas quais são os dados da SEPLAN? Bem, no Produto r!,

a1, em 1982. segundo a SEPLAN. houve um crescimento de 1,4%;

este ano, ate agosto, a queda do Produto real foi de 5,2%. e

Q p~evisão para o final do ano e de uma queda de 5,4 a 6.6%.

Quer dize~, uma que'da do PIa entre 5 a 6% ou entre 6 a 7% •

certamente algo brutal. Basta comparar com 1982. que jã foi

um ano terrlve1. em que o Produto real cresceu 1,4%. A, esti

mativa para este ano se aproxima de uma queda de 7%. Cert,!.

mente algo inimaginável em termos de Brasil. O único setor

que apresenta crescimento e () setor primário. com 3%. sendo

que a lavoura se ap~esenta com 2.7% e a pecuãria com 3,5%. O

setor secundãrio apresenta uma queda de B a 10%. Ao que pa

rece o Ministro Camno Penna apareceu na televisão, hoje. f~

lando num decréscimo da produção industrial de 5%. mas. s~

gundo a SEPLAN, o dect'êscimo da produção industrial. a pro!!

visão para este ano, e de 8.2 a 9.8%, sendo que ate agosto a

queda foi de 8X. A indústria de transformação teve uma qu,!

da. ate agosto, de 7.7%, e a previsão para o ano ê de B a lO%.

A industria extrativa mineral apresenta um crescimento de 8%,

e a indüstria da construção civil despenca. com um decresci

mo de nada menos que 18%. O setor ter:ciârio, que e o setor

de serviços, apresenta um decrescimo de 5 a 6.4%, sendo que

o comercio de 6 a 7,6%. Como resultado disso, o Produto .r!:,

al despenca, de 5.4, a 6,6%, certamente mar:can?o a maior re

dução real que este País já assistiu em todos os tempos. E!,

se documento da SEPLAN não e divulgado, e um documento consi

derado confidencial, mas e naturalmente um documento com que

o Governo vem t~abalhando para 1983. Há também outro relat.,[

rio da SEPLAN, chamado "Analise e Conjuntura ll
• r um docume,!!.

to mensal. tambem elaborado pela SEPlAN, que mostra que

grau medio de ociosidade media na industria nacional alca,!!.

çou 30% nos sete primeiros meses do ano em relação igua.l

igual período d~ 1982. O que significa pura e simplesmente

qúe, neste momento, um terço do .parque industrial brasileiro

está' paralisado, sendo que em a1gpns setores. COmo a indú,!

tpia de bens de capital, 11 ociosidade ,chega a 60. 70%.

mais grave e que o relatõrio diz que não hã possibilidade de

r:eat,ivação do mercado interno. porque a queda no nível da. a

tividade da indústria nacional decorre da política de ajust.!

mento ã crise cambial. que prosseguirã pelo menos durante

prôximos dois anos, conforme os termos acertados na Carta de

Intenções negociada com o Fundo Mon'etãrio Internadonal.

relatório da SEPLAN destaca como principais fatores de co!!!.

pressão na atividade industrial a contenção dos dispêndios pJ!

b1 i cos, sobretudo na ãrea das empresas es ta tai s. restri ções

às importações de insumos industriais, tornadas ma;'s agudas

a pa~ti~ da centralização do câmbio no Banco Central. o ape.!.

to da liquidez e a retração no mercado consumidor. façe

perda de renda real e ã incerteza quanto ã manutenção dJ e!!,

prego. O relatório da SEPLAN indica tambem o seguinte: no
"1I~5 de 'junho, o fatu~amento ~ea1 dos supe~me~cados na t'egião

lIetropolitana de são Paulo caiu nada menos que 15%. atingi,!!

Setembro de 1985

do principalmente os alimentos, um indicio forte, uma redu

ção de consumo mais aguda na área de bens bãsicos. Essa r.!:,

,dução no consumo de bens essenciais ã população fica evide!!

te tambem quand"o se examina a queda de faturamento das indú~

trias de confecções e têxtil, estimada em torno de 10 a 15 %

nos sete primeit'os meses do ano. Quando ã indústria de con!

trução civil, e bom lembrar o seguinte: a ociosidade no m.Q.

mento estã estimada em cerca de 50%. A indústria ria constr!!,

ção imobi1iãria vem reduzindo acentuadamente a execução de

novos lançamentos. A oferta de novos 'imõveis diminuiu 68 %

no período de janeiro a julho de 1983.\1 A produção de cime!!,

to apresentou uma queda de 16% nos sete primeiros meSes de

1982 e as vendas físicas na indústria de material de constr..!!,

ção despencaram de 30 a 40% nos sete primeiros meses deste

ano. Quanto ao comercio nas" regiõl"'!s metropolitanas regi§.

trou-se um decrescimo superior a 5% nas vendas reais. E de!,

sa ql.tada de vendas ndo escaparam nem as farmácias. drogarias

e perfumarias, com uma queda de 4;n:. Em resumo, os docume,!!

tos da SEPLAN. tanto este re1atõrio confidencial. com os d!

dos anuais. como o relatório mensal que a SEPLAN faz de aco~

panhamento conjuntura 1, i ndi cam que o Brasi 1 es tã mergu1 hado

na mais brutal recessão de todos os tempos. e o grave e que

a prõpria SEPLAN ~econhece que ess'a recessão deve prosseguir

por pelo menos mais dois anos em função dos acordos feitos

com o Fundo Monetãrio Internacional. Agora. o que me parguE.

to semp~e ê em nome de que estã se,ndo feitta essa recessão

aparentemente saneado~a. jã que ela não vai resolver rigor!!.

sallente nada o p~ob1ema do pagamento da divida externa.

renegociação que tem que se fazer da dívida externa jã foi

muito bem diagnosticada - ê mais ou menos evidente: o Br~

si1 precisa, ell} primeiro lugar, ampliar os prazos de amorti

zações. O Brasil p~ecisa) em segundo lugar, ampliar tambem,

violentamente, os prazos do pagamento dos juros da divida e!,

terna. Kão adíanta renegociar as amortizações' e ficar eter

namente atrelado ano a ano ao pagamento dos juros. O Brasil

precisa, principalmente. desenvolver uma negociação polftica

com os bancos estra"ngeiros para conseguir - e esse e o pr,&

blema mais delicado - forte redu.ção no nTvel das taxas de

juros. Com 17% de ju~os o Brasil quebrá, não hã jeito. Se

não conseguirmos reduzir as taxas de juros para 3 a 4%,

Brasil jamais vai conseguir reduzir pouco a pouco o seu endi

vidalJlento ex.terno. A dívida cresce por si mesma. a dívi d a

cresce como uma bala de neve, independentemente da-contençio

que se fizer nas importações. Esse estado de coisas da r,!

cessão está" levando o Brasil realmente a uma situação perig~

síssima, de quebra do. seu parque industrial. A indústria de

bens de capital, que foi penosamente montada. a partir de

1974. com fortes subsidias oficiais através do BNDES. tem

uma ociosidade de 70 a 75%. r evidente que e uma indústria

que estã a cami nho de quebrar. Não tem encomendas. estã com

uma capacidade ociosa brutal. com os seus equipamentos se

desgastando e enferrujando. Não estã investindo um tostão em

atuali zação tecnolôgi ca. Estã fi cando cada vez mah defas.!

da em relação aos parques i ndustriais de outros paises,

que significa que vai perder a capacidade competitiva. Estã

mandando seus melhores quadros embora, em termos de mão-de-.f!.

bra qualificada, e todo mundo 5'abe que, quando um operá r i o

qualificado fica um ano fora da profissão, o seu grau de qu.!

lificação desce espantosamente. Todo esse parque industrial,

penosamente montado. em especial a partir de 1974. vem sendo

tranqüilamente de:>truT'do em norne da recessão. Não adianta

ficar discutindo muito se essa destruição e um pla~o perve!.

50, elaborado pelo FMI. feito para isso mesmo. com essa i,!!

tenção especifica ou não. De qualquer maneira o subproduto

da recessão Que vem sendo implantada no Brasil ti a quebra da

parcela mais impo~tante do nossa pa.rque industrial ~ Evide.!!.

temente e ofensiva contra o setor 'produtivo brasileiro, e não

fica po~ ai. Temos vistlJ pressões cons,tantes do capital es

t~angeiro pa~a entrar na irea de inform'ãtica, para· liquidar

com a reserva de mercado. São pressões constantes nessa di

~eção, porque é um dos setores ainda em crescimento, um dos

raros setores que vem apresentando crescimento e um setor e~

tremamente dinâmico e que, ao que tudo indica. continudrá

crescendo rapidamente daqui para a frente. Há tambem . uma

pressão fortíssima do capital estrangeiro para entrar num sI!.

to"r razoavelmente preservado. que ê o mercado financeiro. Os
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seria muito importante para a crise do balanço de pagamentos

e contribuiria decisivamente para reativar a reserva cambial.

Essa contribuição dos bancos permitiria ao Brasil solucionar

muitos problemas de ordem financeira,alem de conceder maior

agilização ao setor bancário. r dispensável dizer Que uma

contriQuição de 50 milhões de dólares por cada banco que e,!!

são impostas atualmente pela legislação bancãria~ que sõ per

mite, no caso de bancos comerciais, uma associação em termos

lIinoritã~ios e exige também que, pa~a um banco pQder inst.!

lar Uma agência aqui, o Brasil tenha o direito de rE!ciproci

dade, ou seja, que bancos brasileiros possam instalar agê,!!.

cias nos países de o~ige.m desses bancos. Essa, estratégia de

penetração no sistema financeiro foi claramente traçada pelo

Sr. Michael Blumenthal, que ê o Presidente da seção norte~!

'me.~icana do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos e Pr~

sidente da Burroughs. Ele revelou que tradicionais credores

dq Brasil, como o Chemical Bank, o Banker's Trust e o Morgan

jã lhe transmitiram particular interesse em se instalar no

País, estando apenas ã espera do sinal verde de Brasllia.Qual

e a lIlaravilha que essa penetração dos bancos estrar:gei ros nos

proporcionaria? Se!Jundo o Sr. Mich,ael, os bancos norte-om!

ricanos acreditam q~e poderiam entra .. no Brasil com aporte de

capital superior a 50 milhões de dólares cada. Ele diz que

de um bilhão de dólares, que ê nitidamente uma ninharia para

resolver o problema da dfvida externa brasileira: não paga

um décimo do que vamos gastar anualmente através do pagamell

to de juros. O Sr. Michael Blumenthal informou que o int~

resse dos bancos estrangeiros se concentra nas praças de São

Paulo, principalmente, Rio de Janeiro. Manaus, Belo Horiz0.!l

te, Porto Alegre e Curitiba. Assim, a estrategia dos bancos

estrangeiros era penetrar maciça~ente no Brasil através tla

ampliação do seu núme\o de agencias. O Sr. Michael Blumenthal

chega a sugerir que a se o Governo brasileiro não quisesse

permiti\ uma penetração livre, poderia fixar um número 1im!

te de 30 ~.gências para cada Í\lstituição financeira. t: evi

,dente que, com uma penetração desse tipo, pouco a pouco o s~

tor bancãrio brasileiro seria liquidado, principalmente o s!

,tal" privado. Basta lembrar que atualmente o Citibank no Br!

sil consegue crescer mais rapidamente do que qualquer bane o

brasileiro pura e simplesmente porque os créditos com moeda

brasileira são limitados. são rigorosamente contro~ados pelo

Banco Central, enquanto 0$ creditas. baseados em' empréStimos e!

ternos podem cresce17 liVremente. Qualquer banco estl"angeiro

tem muito mais capacidade do que qualquer banco brasileiro

de captar recul·sas lã fora. Assim, através dos empréstimo s

externos, os seus emprestimos aqui disparariam. enquanto que

a capacidade de emprestar dos bancos brasileiros ficaria e!

tremamente limitada. Alem disso, o interessante e que

bancos estrangeiros não querem penetrar sã no sistema fina!!

ceiro: no momento em que firmassem. a sua posição no. siste ma

financeiro, eles passariam a investir em diversos outros s!

tores da economia, passariam a diversificar as suas â.reas de

atuação. Po~ quê? Para os bancos estrangedros, esse

momento de fazer investimentos no Brasil, comprar tudo a pr!

ço de banana, compra .. tudo extremamente barato. Uma matéria

publicada pelo llRelatõrio Res~rvado", ouvindo o pessoal da

direção do Banco de Montreal, do Bank of America, do De/.ltsch

Ban~, do Bank of Boston, do Chase e do Citibank, mostra que

eles pretendiam aplicar no Brasil~ .nos p~õximos anos, pelo

menos 420 milhões de dõlares. E o Banco de Montreal, uma

dl!ls instituições que coo~.dena o subcomite de assessoramento

de renegtlciação da divida externa brasileira, fala e"l inve!.
tinlentos, po~ exemplQ, de 60 milhões de dólares. E a final.!.

,dade ê aproveitar a atual conjuntura, marcada por fraqueza

das empresas e custo baixo de te\\a:s e imóveis. O interesse

do Banco de Montreal está voltado pari' ãreas ligadas ã expo!

tação, alimentos e manufaturados. parque, segundo um execut1.

vo do Banco, nos Estados Unidos e Canadã exigiriam esforços

consideravelmente mais altos e difíceis em função d'l recc!.

são internacional. O Bank of America também passaria ã co!!,

dição de investidor, - investimentos estimados em cinqOenta

e cinco milhões de dõlares. O alvo seria o setor rural: gra!!.

des ãreas para cultivo da soja tropical na Região Amazônica.

O BanI< of America diz o seguinte: npara nós, esse investime!!

contribuição

i rresponsãvel

agora assi noua comer o mingau pelas beiras. A ASSES PRO

Chegou um momento em que esse endividamento

tOl"nou-se impossível devido ao choque do petróleo. Mas ai

jã era um pouco tarde demais, porque a dlvida já era mui to

grilnde e houve um salto nos juros externos. E com isso a dI.

vida passou a crescer por si mesma. numa segunda etapa, que

e () fenômeno a que assistimos ate hoje. O Brasil vem mante!!.

do suas importações constantes, em torno de 15 ou 16 bi Ihões

de dõlares por ano. contrariamente a outras epocas, quando

nos endividamos irresponsavelmente e deixamos as importações

va pela mudança de estrategia da IBH. Esta, em vez de at~

ca .. a reserva de mercado. resolveu agora começar a se assoe.!.

ar a elUpresns nacionais, e estã selecionando algumas. empr!.

sas para se associar, tanto na área' do~ como na ãrea de

cessão de tecnologia·, como na área de superminis etc. E essa

associação da IBM com alguns grupos" privados nacionais come

çarã a erodir a reserva de mercado pouco a pouco. A mudança

de es tra teg i a da 1B11 foi muito i nte I i gente, e e como começa r

porque cresce com base nos juros cobrados sobre a dívida já

acumulada. O fato de a divida crescer por si mesma colocou

freqUentemente o Brasil em verdadeiros becos sem saída. CE.

mo o Governo brasileiro sempre adotou a estrategia de se re

CUSar a renegociar a dívida, e sempre tentou rolar a dlvida.

o resultado e que conseguiu rolar a dlvida ate agora nas piE.

res condições possíveis: não 50 pagando as taxas de juros ce!

tamente mais abusivas do mercado financeiro internacional, c..Q

mo também aceitando uma serie de recursos em bases absolut!

m"Jnte extorsivas para o Pals. Por exemplo, durant~ o Gove!:

no Geisel e mesmo a,gora durante o Governo Figueiredo, o Br!

sil fez uma serie de acordos de fornecimento com os credores

externos. O que e um acordo de fornecimento? Em termos mui

to simples. ê o seguinte: o Brasil se compromete a obter um

empréstimo de seiscentos milhões de dõlares lã fora. sendo

trezentos milhões de dõlares em recursos. em dõlares que ell

t~am no País, e trezentos milhões de dõlares atra'les da co,!!!

pra de equi pamentos ou de bens manufaturados que os fornec~

dores estrangeiros nos vendem. e equipamentos que freqUent!!.

mente podem ser fabricados aqui dentro. Deslocam-se. porta!!,

to, a industria nacional, estreita-se o mercado da industria

nacional, deixando de gerar empregos aqui dentro, mas gera.!!

do empregos lã fora. Aéontece o seguinte: com isto~ o Br!

sil tem, primeiro, que pagar os trezentos milhões de dólares

que pegou emprestados e, em segundo lugar, tem que pagar

encomendas que fez no exterior; em ter:ceiro lugar, alem de

estreitar o mercado da indüstria nacional, o problema que su!

gi.u dar li que vários dos projetos para os quais esses equip!

dispararem. Agora as importações estão conc;tantes. mas isto

de pouco nos adianta. porque, mesmo com as importações con~

tantes. a dívida Cl"'esce - e agora cresce em outras bases -

amplo contrato, na ãrea do 50ft, com a IBM, de tal maneira

que tndos os equipamentos brasileit"os terão. finalmente. de

ficar compat"lveis com o soft e com' os equipamentos da IBM. O

que eu temo~ nesta estõt"ia toda, e que a liderança no proce~

so da c~Íil.ção de tecnologia na ã~ea de informãtica acabe se

transferindo das empresas nacionais para a IBM. Outra coisa

muito interessante com relação ao endividamento externo do

Brasil e qu.e esse endividamento externo, realmente, se faz,

com uma freqüência espantosa, de forma completamente irres

ponsãvel. Em primeiro lugar, o Brasil se endividou no perí.2.

. do 196B/1973. para sustentar um padrão de ind.u,st~ialização

completamente ã avessas. Ou seja, um padrão de industriali.

zação em que montamos a indústria de bens de consumo final e

não tratamos de montar as indüstl"ias que forneceriam os equi

pamentos para essas indústrias de bens de consumo final. A!

sim, montamos a industriã automobilística, mas não montamos

a indüst~ia de mãquinas e equipamentos para a industria aut.2.

'mobillstica; não montamos a indüst~ia de alumínio, não mont2.

mos, na epoca. a industria de transformação de' cobre, a in

dústria de t~.ansformação de borracha. a indústria de vidro,e

o ..esultado ê que, pouco a pouco, fomos importando cada vez

mais. As indústrias de bens de consumo final, em especial as

indiístrias de bens de consumo durãveis, er"m verdadeiros CO!

redores de importação. Além disto, era 'muito fãcil se endi

vidar e "relativamente barato, Então. nos tempos do llmilagre':

era motivo quase que de ufania o Bl"asil poder endividar-se e

aproveitar ao máximo a disponibil idade de poupança externa.

ãrea de mineração. O Chase Manhattanprocurar entrar ,mais

to em terras, de ce~ca de vinte e quatro milhões de dólares,

nos permitiria a aquisição de milhões de hectares. Se fõss~

mos. investir nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão,

n~gõclo seria infinitamente menor e com um prazo mais dilat!

doU: um informante do DeUtsch Bank garante que hã muito int!

~esse em penet~ar em grupos industriais e~ em especial, em

empresas na ãrea de fundição. Alem disso, o Banco, associ2..

do inclusive· a capitais franceses, quer' assumir alguns ri!.

cos em investimentos na ãrea agrícola. Bank of Boston p05.

sui grande ·inter:esse na área de imóveis terrenos, alem de

Ban).: tem planos mais ambiciosos, envolvendo duzeotos e vinte

milhões de dõlares, e, segundo um consultor, seus investimell

tos se voltam para a área de imóveis, indüstrias de manufat.l!.

rados, alem do comercio exterior. E, segun~o os bancos i.!!

te~nacionais~ a sua penetração peverã centrar-se, nos prõxi.

mos anos, em relação ao setor industr:ial~ n1l ãrea de fundi

dos, autopeças e indústria alimentícia e, fora do setor ill

dustrial, na ag·ropecuãria e na mineração. Quer diier~ a pe

netração dos bancos estrangeiros seria, inicialmente, no s,!

tor financeiro, com a mudança da legislação bancãria, e, e,!!

tão, partiria para urna diversificação de investimentos em d!

reção aos demais setores. da economia, o que, certamente, a,!!!

pliaria muito o con~role dD capitaJ estrangeiro sobre a i.,!!

düstria brasileira. t interessante observar ainda que, como.

o setor de bens de capital estã extremamente fraco~ grandes

grupos multinacionais, principalmente, que estão interess,!

dos em diversificar suas atividades no· Brasil alguns d~

les já presentes no setor de bens de capita-,1 - resolve ra m.

pal'a tentar ampl iar o seu mercado, deslocar empresas naciE.

nais desse setor, que são extremamente especializadas,

p1iar a sua presença nele. A situação chegou a este ponto•••

E, para eles, e muito fãcil fazer isso. Esses grupos têm e~

S3 tecnologia no exterior, e basta trazê>la para o Brasil.

Eles não precisam criar essa tecnologia aqui dentro. Assim,

tranqUilamente, conseguiriam, repentinamente, ampliar a sua

linha de produção no Brasil e, conseqUentemente, a sua faixa

de mercado dentro do setor de bens de capital. Como esse mE.

vimento foi detectado pelo INPI - lnstituto Nacional de Pr~

priedade lndustrial ~ este órgão baixou, no mês passado,

um ato normativo, que. estranhamente, não divulgou, determi

nando que a averbação de contratos de tecnologia no exterior

serã condicionada ã implementação de programas de investime!!.

to em infra-estrutura tecnologica, em pesquisas e desenvolvi.

mento no Pais. Em resumo, Se uma empresa multi nacional qui

ser diversificar suas atividades no Brasil num setor onde jã

haja empresas nacionais produzindo com eficiência. essa e~

presa só poderá fazê-lo através do desenvolvimento de um pli!.

no de criação de tecnologia aqui dentro. O INPl diz também

que, no caso de empresas sob controle estrangeiro que des~

jem diversificar suas atividades no País, sendo essa diversi

fi cação feita pela contratação de tecnologia junto a fornec!

dor ou 1i,cendador de fora do mesmo grupo control ador, a !

verbação ficarã sujeita ao compromisso, por parte do contrQ

l~dor, de realizar investimentos em capital de risco no equ..!.

valente,ao qUe a empresa tiver que remeter em divisas como P2,.

gamento pela tecnologia e antes da respectiva remessa. Quer

dizer. uma empresa que queira fazer investimentos em tecnol.Q

gia no Brasil tem que trazer investimentos sob a forma de c~

pital de risco, para poder remeter divisas, depois, em fun

ção desse empreendimento. Alem disso, o montante dos inves-

timentos a serem realizados serã definido em função do valor

fixado ou estimado no contrato de transferência de tecnol2.

gia. Em resumo, o INPI, ao que parece, detectou essa estr2.

têgia de diversificação das atividades das empresas multin.!!.

cionais e baixou esse ato normativo no mês passado. Talvez

po~ questões poHUcas, já que o INPI está sob constante pre.!',

são das empresas multinacionais, que consideram que o orgão

tolhe muito as suas atividades no Brasil. esse ato normativo
não ,foi divulgado. Mas ele estã em vigo~ e e uma tentati Va

de, pelo menos, bar:rar a diversificação das empresas multin!.

cionais, mais especificamente na ãrea de bens de capital. E,!!

tão, o que se nota e que a ..ecessão, alem de estar levando

,ao suçateamento do parque industrial brasileiro~ deve perm1.

til" um avanço do capital estrangeiro no Brasil muito grave.

Acho ate que mesmo a reserva de mercado vem sendo mui to ame!

çada, embora o Governo afirme que não vai abrir mão da reser

e,!!

que

nossos credores inte ..nacionais querem ter o direito de

trar no sistema bancãrio brasileiro sem as limitações

trasse aqui, se entrassem 20 bancos, seria
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virios mõdu10s 'de laboratõrios para universidades. Segundo

,ele, quem estiver interessado em montar um p1anetãrio pode

1~ aos portos brasileiros. onde há dois deles. completos, .!

guardando quem queira apro·veitâ-los. O Brasil importou s i,!!

c1usive, planetãr:ios. Chega o momento em que não -:e tem

que impor:tar de certos países e se .começa a comprar coisas a~

solutamente desnecessãrias. De maneira geral, o Brasil co!!!.

prou mãqui nas e equi pamentos que podi am ser fabri cados aqui

dentro s e comprou navios que também podiam Ser fabricados .!

qui. Se formos ver.. essas encomendas de vi nte e três navios

e plataformas, mais todas as encomendas que estão paralis,!.

das lã fora, mais essas compras desnecessãrias que o Brasil

fez e estão nos portos brasileiros, imagino que essa brinc~

deira toda tenha ficddo na casa de cinco a dez bilhões de d-ª.

lares. E os equipamentos estão e~fer:r:ujandO lã fora, não

hi nenhuma perspectiva de esses prójetos serem retomados: o

Mentos eram destinados foram pur:a e simplesmente paralis!

dos. Como resultado disso. esses equipamentos, estão enferr.!!.

jindo lã fora. e o Brasil. aléni de ter que pagar 05 emprest!

mos que obteve par:a esses equipamentos com juros. estã tendo

que pagar taxas de armazenamento e uma serie de outras taxas,

para manter: ess'es equipamentos lã fora. O próprio Preside.!!.

te da NUCLEBRA'S dec1arDu~ ~ecentemente~ que há duas usinas

nucleares na Alemanha que não podem vir para o,Brasil. pO!,

que. em pr:imeiro lugar, o Brasil não tem condições de manter

cs pagamentos dessas usinas em dia; em s·egundo lugar. porque

o Brasil nio vai in-stalar agora essas u,sinas, jã que o pro

grama nuclear estã rigorosamente p~ralisal\o. Então. telllos

UlRa si tuação em que imporhmos maci çamente ~qui pamentos, que

teori camente poderiam ser pagos com as re-cêi ~s geradas

partir dos projetos de investimentos aos quai s esses equipa

!Rentos se destinarialll. Como o~ projetos não foram avante, os

equipamentos estão enferrujando lã fora. Tenho uma Hs t a

parcial desses equipamentos. Por exemplo, na Alemanha Oci

dental. as usinas nucleares dL. Angra 11 e An{jra III estão

prontas s aguardando apenas ordem de embarque do Governo br!,

sileiro. As duas usi'nas têm capacidade de geração de ene.r.

gia de 1!2 milhão de quilowatts. Na Alemanha tambem. estão

prontos. desde 1978, os equipamentos da usina de Itaparica •

são nada Menos de oito unidades. COM capacidade para geral"

dois tRilhões de quilowatts de energia. Em Portugal hã 35

trens unidades encomendados pela FEPASA, para atender aos 50!!

tJúrbios de Sao Paulo. A empresa~ devido a problemas finance.l

ro's,. reti~ou apenas quinze trens unidades,. de uma encomenda

total de cinqOenh. A liberação dos trinta e cinco resta.,!l

tu só ser:ã possível quando fo,:, paga a ultiMa ,parcela da e.n.

comenda. Na Inglaterr:a. desde 1979. esti Pr:onto todo o equl

pamento de trãfego da Fer~ovia do Aço, no va10~ de 150 m!

lhões de dólares. Alelll disto, o Brasil trouxe da Inglaterr:a

os equipamentos da AÇorUNAS. no valor de um bilhão de dõ1!

res, e estão espalhados em Minas Ger:ais tambéM se estragando.

Ha França. estão prontos para ser:eIll embarcados. após serem

pagos. os equipamentos para as chamadas usinas do Pontal. P0l:

to Primavera, Taquaraçu e ttosana. No Japão, aguardam ordel:J

de elllbarque trens-unidades para ser utilizados no transporte

suburbano do Rio e de São Paulo. São bilhões de dõlares em

equipalllentos que se estão estragando n'o eX1;_.~rior. Bilhões de

dõlares. No caso da industria de construçãO' naval. que estã

com uma· ociosidade de cinqOenta por cento. segundo fontes do

setor. es.tão sendo construidos no momento, no exterior, ta!!!.

bem como conseqOência dos chamados acordos de forneci mento •

nada menos que vinte e três navios e plataformas, que dariam

para ocupar integralmente os estaleiros brasileiros dl!rante

dois anos e meio. Este e o quadro do endividamento externo

brasileiro. Este foi o grau de irresponsabili'dade a que ch,!

gamos. Esta lista e parcial. São bilhões de dõlares. Cer

tamente elementos da Associação Brasileira do Desenvo1vime,!!.

to das Industrias de Base devem ter uma lista aind~ mais co~

pleta de quanto o Brasfl tem lã fora. Mas o maior absurdo fi

o seguinte: o Brasil. alem de fazer encomendas no exterior,

CORlpr:ou lã for:a uma serie de equi pamentos, que foram embarc,!.

dos para o Brasi'ls estão nos portos brasileiros e não têm
"como ser utilizados. Por exemplo, segundo um empresario do

setõ~ de bens de eapital. há nos portos brasil,eiros cem mi

lhões de dólares de aparelhos de raios X com computador. C,2,

110 são excessivamente sofisticados, não há nenhum hospital

fiscal restritiva e polÍtica salarial brutalmente restritiva.

Aonde e que isso vai nos levar? E o que me pergunto. Temos
perspectiva de uma r,ecessão acentuada no ano que velll, que.s!

,gundo as estimativas oficiais, segundo as etitimativas do Fu.!!

d~ Monetário Internaciona.l, seria de O a menos Z%'. A per..!,
pectiva para este ano era de um cresciMento de O a 2%. E ti
vemos uma recessão que vai chegar a menos 6%. Com a pertipe,E.

tiva de O a menos 2% pa~a o ano que vem. vaMOS ter ulla rece,!.

são que vai chegar: a onde? A meilos 7, a fIlenos 10%1 E a r~

,cessão. e bom lembr:ar. ê cumulatiVa. Será' UMa r:edução do PIB

de menos 7 a m~nos 10% •.li em r:e lação ao PI B'des te ano. que

ci!iu 7%.

engenharia. em sua maioria de iniciativa privada e capitais

nacionais s estão sofrendo os efeitos desastrosoS da maior cri

se jamais passada por esta área da econorllfa brasileira. de.,!

de que as primeiras organizações começaram a atuar no Pais

há trinta anos. 1I Dizem tambem o seguinte: "C:ento e cinqOe.!!.

ta profissionais. por semana, estão sendo dispensados, a par

til'" do final de 1982'. Calcula-se que cerca de cinco mil pes

soas da ãrea foram demitidas nos ultimos sete meses s estima,!!

do~se uma perda superior a cem mil empregos em outras ativi

dades decorrentes dos projetos de engenha ri a. 11 Outro trecho:

liA dispensa lnaciça de pessoal, eIJ\ geral de nível superior e

medio, r:epresenta urna verdadeira liquidação do patrimônio te,E.

nolõgico, que custou car:o ao Pals implantar e desenvolver.

Os que são dispensados prOcuraM outras ocupações. de onde

provavelmente jamais volta~ão ã atividades de consultoria de

engenharia. Essa situação telll-se agravado ultilllamente com a

filI.1ta de recursos nos 0r:çamentos de elllpresas estatais para!

xecução de seus progr:amas específicos. Sem esquecer o rel.!.

vante aspecto social do deseMprego. está tambem em jogo toda

a sobrevivência da engenharia nacional. que e parte importa.!!.

te na conquista de nossa independência tecnolõgica e econôM,i

ca. Liquidada nossa engenharia, não teremos somente o prej1!.

ízo material. fias r:ecuariamos muito no teJllpo eM relação i

conquista da própria tecnologia brasileira e cOllprolRetería!1lOs

seriamente a segurança nacional. Propomos. como alternativa

ao processo de liquidação da engenharia nacional, etR nível

geral. que se proceda ã retOMada do crescilllento econômico.

a.través de investimentos que visem a atender com prioridade

as nece,ssidades básicas da' populâção nos setores de educação

produção de alimentos, saneamento. transportes de massa e h!,

bitaçio. ao lado de eMpreendimentos que contemplem tecnol.2.

.9ias de ponta em setores estrategicos. O documento inc1usi

v~ aponta algumas sugestões: " Garantir recursos nos orçame.!!.

tos das estatais que reprt!sentem um mi'nillo de mercado para

ocupação efetiva das elllprt!sas; reservar o mercado brasileiro

de projetos e serviços de engenharia para empresas de dir!

ção e controle nacionais; identificar e desenvolv.er criter,i

osamente projetos que possibilitem substituir ou reduzir i!!!,

portações. 1I E por ai vai. Em resumo. as empresas nacionais

de consultoria de engenharia. a exemplo do setor de bens de

capita1 s estão sendo liquidadas. Acho que esse preço, além

do preço em materi,', ~e miséria. ~~cessão. desemprego 'e sube!.

prego que o Br:asi1 estã pagando. estã pagando para nada.

que me imprt:!ssiona mais nesta história toda e que agora mes

mo o Governo acaba de baixar o Decreto-Lei nQ 2 064. que. na

minha opinião, traça um panorama ainda TlIais brutalmente " r:!,

cessivo para o ano que vem. Temos. em primeiro lugar, a poli

tica monetária 'violentamente arrochada já' hã três anos. E!

te ano os meios de pagamento crescem na base de 90 a 100 % ,

quando a inflação fica em 180%. Li ontem. na "Gazeta Herca,!!

til", que o Governo não estã satisfeito com.o aperto monetli

rio e que, portanto, pretende aprofundã-10 s torná-lo ainda

mais rrgido. mais violento. Ao lado disso, o Decreto-lei n9

2064 propõe medidas tributãrias que significam pura e si,!!!

p1esmente ainda retirar mais dinheiro de c'jrculação, transf~

~ir mais recursos para a mão do Governo e penalizar ainda mais

os J ucros das empresas. No momento em que as empresas jã e1.

tão com queda de venda brutal, estão com lucro extremalllente

bai xo. esse pacote tri butãri o, que em outras epocas poder i a

ser interessantes sõ vai servir para agravar a recessão. V!.

mos ter uma poli ti ca monetãria extremamente restri tiva saco,!!!

panhada de uma pol1tica fiscal ainda mais restritiva. E. c~

pletando o quadro. temos uma política salarial que se propõe

a reduzir drasticamente a massa salarial. Entio, vaMOS ter

políticauma combinação de política monetária restritiva,

P1"ograma Nuclear foi abandonado em boa hora; recentemente o

presidente da ELETROBR~S, General Costa Cavalcanti. disse que

ate 1987/1988 sõ Itaipu e Tucurul serão tocadas. Todos os

outros equipamentos para hidre1etr·icas que estão prontos

exterior continuarão enferrujando. e por aí vai. Não hã n~

nhuma perspectiva de r:ecuperação do investimento publico no

Brasi"l. Portanto, não hã tambem p.erspectiva alguma de apr.2.'
v~itamento desses e'quip·amentos. O q'ue eu lIle per:gunto e o s!:o

guinte: o que fa~emos com esses equipamentos. quem sera re.!

ponsabilizado por: esses projetos. quem respondera por isto e

o que fareMOS com os equipaRlentos que estão enferrujando nos

'por:tos brasi1ei,~os? Evidentemente, tudo isto decorreu não

sõ dos faMOSOS acor:dos de fornecÍllento. que foram amplamente

utilindos durante o Governo Geisel e tambem durante o Gover

no FigueirJ;!do ... quem não se reco~da das viagens do Presi

dente Geisel ao Japão. ã França, quando esses acordos de fO~

neciMento eram anunciados COIDO grandes vitõrias do Brasil,

.eram anunciados COMO ~Ila prova de ql1e os investidores con-

tinuavam confiando n,o Brasil? O resultado estã aí: temos

bilhões de dõlares em equipõt.entos. e não· sei rigorosaltente

o que fa~emos com eles. Para mirA. este ê um dos maiores e!

cãnda10s ligados ã dívida externa. Nio sõ teremos que pagar

esses equipamentos COMO pagareMOS COM juros elevadíssi mos.

como estamos pagando uma taxa de armazenalllento e laanutenção

desses equipamentos lã for:a ••• Provavelmente não estamos p.!.

gando, porque não temos os dõlares. para pagar, lRas, quando os

empréstimos externos entrarelll;s sejam dos bancos credores l s~

jam do FMI. teremos que pagar essa estõria toda, COfll juros

fantasticamente elevados. O que me preocupa, nessa estõria

toda da dívida externa brasileiras alem da divida jã acumulo!

da, alelll da estr:ategia recessiva jã flontada. e que. pelas

conve~sas com o pessoal do Governo e pelos relatórios do Fu.!!.

do Monetãrio Internadona·l. do Banco Mundial etc., a rece.!.

são ainda não chegou ao fundo do poço, a economia do Pais

ainda estã em queda liv~e e acha-se que o processo de ajust!

mento deve p~osseguir da forlla lRais cruel possível. Há un

~elatõrio do Banco Mundial. por exemplo. um d~culllento cham!

do ultraconfidenchl, que foi feito por técnicos do Bancos

enviado a quatro ou cinco pessoas. no Brasil. que deveriam

ter queimado os relatõrios. Mas algumas dessas pessoas nãt

o fizeralll. O Banco Mundial se arrependeu e a ordem do pr!

sidente do Banco foi no sentido de que o relatório fosse que!

mado, porque não representaria a posição ofici.!ll do Banco.

O re1atõrio pr>ev~ que o Brasil deveria ficar com importações

rais ou menos constantes até 1986, o que significa, dentro

da atual estratégia- econômica. que deveríamos amargar uma r~

cessão ate 1986. O documento foi queimado não pela recome!!.

dação de que a recessão fosse ate 1986, mas porque os tecni

tos do Banco Mundial recomendavam que uma moratória limitida

!lO tempo poderia ser: a alternativa para,a renegociação da dI

vida externa brasileira. Em suma um documento,do Banco Mu.!!.

dia1 achava que o Brasil deveria partir para a moratõria da

dívida. E o resultado dessa estória toda. segundo o Banco

Mundial s era tentar manter a :.:conomia desaqu.:!cida ate 1986.

e, apesar de todo esse arrocho. a amortização da divida iria

crescendo violentamente. de 8,1 bilhões s em 1984, para 11,3

bilhões. ~m 1985. 15 bilhões, em 1986, sem falar nos juros da

dívida externa. Por:tanto, a visão da comunidade financeira

internacional em relação ao Bras.il e de um aprofundamento da

recessão. Esse aprofundamento da recessão,evidentemente. si,[

nificarã o sucateamento do parque industrial brasileiro. si.Q

nificarã desorganização fantãstica das nossas atividades pr!!,

duti vas. Tenho também um documento que acho parti cul arRlente

intêressante pa~a·mostrar a que nível a situação ~~tã'~hega.!!.

do. r um documento encaminhado ao Presidente da Republica

pelas .empresas de consultoria de engenharia. empresas que e,!

tão muito acopladas ao seto~ de bens de capital, que têm uma

tecnologia altamente sofisticada, quadros altamente qua1if!

cados e que estão vendo suas atividádes serem rigorosamente

destrurdas po~ falta de enCOmendas. Os corpos técnicos das

empr:esas de consultor:ia de engenharia estão' se,ndo simplesme.!!.

te diziMados. Neste documento, assinado pela Associação Br,!

sileira de Consultoria de Engenhar:ia, Associação Brasileira

de Engenharia e MOl)tagens ..:IndustriaÍ6~ 'c~e de Engenharia ,

Feder:ação Nac"iónal d~s Engenheiros s Instituto de Epgenheiros

de São Paulo, Sindicato dos Engenheiros\do Rio, São Paulo e

Minas. esti d1t.o o seguinte: "As e'llIpre.sas de consultoria de

tambem.b~asi1eiro que possa utiliza-los. Estão encalhados
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condições possíveis e não tem nenhum ganho político com isso.

O que estamos conseguindo em troca ê quatro. cinco, seis ~

nos de recessão. a destrui.;ão da economia brasileira e nos

14 a 15 bilhões de dólares de pagamento de juros da dívida.

levando-se em conta a estimatiVa do Banco Central de que

divida se fecha rã, em 1984, cum 100 bilhões de dólares.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Hão foi para interromper V. 5a., a campainha soou acidental

TRente, mas eu pediria que resumisse a sua exposiç'ã"l, porque

os Srs. Deputadõs vão querer inquiri-lo.

O SR. DEPOENTE (flicardo Castro Bueno)- Então,

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - De.!!.

tro do quadro que V. Sa. apresentou aqui, qual a salda?

Brasil f~z uma opção pela negociação. Setores cada dia mais

amplos e mais numerosos das Oposições defendem uma moratõria.

Qual e a sua opinião sobre o comportamento qu~ o Brasil pod~

ria ter ou deveria ter diante da dívida externa agora. nas

em

bem

área que estânossa pergunta se prende especifica.mente a

ternacional. acho q~e o Legislativo estarã fazendo um

o Fundo. em novembro. a nova lei salarial seria votada

sendo Muito r.lartehda pelos ini-migos desta cri, pelos inim!

gos do povo br:asileiro, pelos inimigos da nossa Nação: e a

que diz respeito a depoimentos de militares que tiveram ace!

so às infor:rnações contidas no "Relatõrio Saraiva il
, feito em

Paris, e que envolvia filuras da equipe econômica, principal

mente do Sr. Antônio Delfim Netto. Esta CPI tem buscado. p!

10 empenho rigorosamente conseqUente dos seus membros. a d!

vassa, a busca. enfim, a verdade do que consta desse relat§.

rio. Amanhã deve '{ir a esta CPI o Gen. do Exercito Sylvio

F~ota, e e da maior valia esse depoimento para esta CPI, eE,

Unidos. O Gover:no Reagan r:e~lmente não vai se sustentar. A

arejei ção do Decreto-Lei nQ 2045, purece-me era dei xa r a vE.

tação do Decreto-Lei ÍlQ 2064 para abril, fazer um acordo com

o FMI evidentemente antes disso e. depois. feito o acordo com

(Assullle a presidência o Sr. Deputado Edui'lrdo

Matarazzo Suplicy.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Matara z z o

Suplicy) - Tem'a palavra o Deputado Jacques D' Ornellas.

SR. DEPUTADO JACQUES DIORIIELLAS - Jornali-'.

ta Ricardo Bueno. esta CPI tem-~e mantido viva ã c~sta das

posições" conseqUentes e patriõticas dos seus membros.

PDS. desdI:! o seu requerimento de constituição. vem sistemati

camente boicotandoMa: primeiro, com .;\ designação dos membros;

depois, com o afastamento dos membros do PDS da Comissão; e,

agora, com um requerimento do Sr. Deputado Jorge Arbage. pr!?

curando impedir o depoimento de um General do Exercito, do

sistema de força instalado em 1964 e tambem procurando expu!,

gar - a palavra esta em moda - o "Relatório Saraiva" do ob

jetivo de exame por esta cPI. Concordamos plenamente com as

observações do jornalista. com relação ã moratória. A ques

tão (as retaliações seria até objeto de uma pergunta que f!

ríamos. mas ja esta respondida. Acreditamos que essas ret!

liações são um conto do vigãrio, uma falácia, porque o int~

resse geopolítico em jogo não vai em absoluto permitir maior

espaço. agressões em nosso Continente. Se esse espaço esti

vesse assegurado, eles hoje ja estariam "entro da Nicarãgua.

Claro que isso tudo se~ã negociado. E a primeira medida i,!!!

por:tante de ~mbito internacional, na questão da moratõria .'!

nilateralmente declarada, ou assumida, deve ser, parece-nos.

a derrota do Sr. Ronald Reagan. na P~esidência dos Estados

to obrigado.

abril. mas jã com a situação com os credores internacionais,

fantãstico ao Brasil ao rejeita-lo, não sõ po~que vai rejei

tar uma lei salarial extremamente dura, como tambem vai abri

gar politicamente o Governo brasileiro a ter nova postura em

relação aos credores externos. O pior que pode nos acont~

cer é uma moratõria. ql1e e o melhor que pode nOS acontecer no

momento, na minha opinião. Então. não me preocupa o fato de

a comunidade financeira internacional não querer dar os r~

cursos ao Brasil. O que eu acho e o seguinte: isso deve pr!:.

ocupar muita gente dentro do Governo. porque. com a recusa

da comunidade financeira internacional em nos abrir os cE,

fres e o Brasil tendo que pedir moratõria. a minha impressão,

muito forte. e que a equipe econômica do Governo tera que ser

mudada para encaminhar esse tipo de negociação. A minha i~

pressã~ e essa. A equipe econômica do Governo, a dupla De!

fim M Galvêas tem que ser mudada para encaminhar as negoci!

ções em outras bases. Essa é a minha impressão.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - ~lu.i

tanto com o nn como com os banqueiros, jã resolvida. Feito

o acordo com o FMI, seria fechado depois o acordo com os ba.!!,

queiros e a lei salarial seria votada! posterior;' Essa e!

trategfa, ao que pa~ece. não deu ce~to, e todo o desespero !.

gora, par:a a aprovação do DecretoRLei n9 2064.ate 15 de nE,

vembro, me pa~ece sem duvida esta~ ligado às pressões da c,Q.

munidade financeira internacional, no sentido de haver uma

, lei salarial definida anteS de 18 de novembro. Se o Decreto

-Lei ni? 2064 for rejeitado, o que acontecerã? O Brasil pr2,

vavelmente te~ã que pedi~ formalmente a moratõ~ia da divida

externa. Acho isso õtimo. Se o Brasil tiver que, como suk

pt:0duto do Decreto-Lei nQ 2064. formaliilar finalmente iI. mor~

tõria da divida externa e, a partir daí, negociar politic~

mente em condições distintas com a comunidade f1nanceira i.!!.

que

Brasil jã recebe ã vista. em troca das export.ê.

de que um gove~no democraticamente eleito, um governo

ã vista.

o SR. RELATOR (Depu'tado Sebastião Nery) - Que

possibil idades o Brasil tem de fechar ou não em 18 dE' nove!!!.

bro as contas deste ano, de acordo com o último plano do Ful!,

do Monetãrio Internacional. e qual a influência do Decreto

renegociação da divida exter:na brasileira. Tenho a certeza

-Lei nQ 20647

O SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) - Acho

que o fechamento do pacote com o FMI. pelo que se tem lido,'

vai depende~ do Dec~eto-Lei nQ 2064. Pelo menos e o que se

lê na imprensa. Acho o seguinte: o governo brasileiro a dE.

tou a estratégia suicida de prometer ao Fundo Monetãrio li!.

ternacional o que não podia prometer. Ou seja. prometeu que

o Brasil iria ter uma legislação sala~ial extremamente du~a,

extremamente restritiva. parecendo ignorat: ou fingindo ign.Q

1"'11.1" que esse assunto era da alçada do Legislativo. Agora,c.Q

mo o autoritarismo no Brasil é moeda corrente. o Executivo

chegasse ao poder atraves de eleições diretas teria condi

ções muito melho,:es pa,:a promover o processo de renegociação

da dívida externa brasileira. Fala-se tambem que, em rel~

ção ã proposiç5:o da moratõ~ia unilateral. o Brasil ficaria

sujeito a uma serne de retaliações por parte da comunidadef,i

nanceira internacional. Inclusive o Ministro Delfim Netto p..!!

plicou um longo artigo no "Jornal do Br:asiP, que não assi

nau, mostrando os terror:e' que nos aguardariam em função da

mo~atõria unilateral, chegando ao nTvel de dizer que navios

e barcos brasileiros seriam apreendidos no exterior. Evide.!!

temente, a ameaça e ridlcula. Quem tem 100 bilhões de dõl!

achou que podia prometer o que não era da sua competência. No

momento em que p~ometeu al,90 que não era da sua competência,

no momento em que se comprometeu junto com a comunidade fi

nanceira inter:nacional que terlamos uma legislaçãu salarial

extremamente dur:a. e lõgi co que agora a comunidade fi nancei.

ra internacional estã cobrando o que. o Governo brasileiro iE,

responsavelmente prometeu. Sõ que o assunto e da alçada do

Legislativo. O Decreto-Lei nQ 2045 jã foi rejeitado, pelo

que se vê o Decreto-Lei nQ 2064 também deve ser rejeitado,

e a possibilidade - pelo menos essa e a ameaça da comuni'é11!

de foinanceira internacional - e que o FMI, na sua reunião

de 18 ~e novembro. não aprove o programa de ajustamento da

economia brasileira sem uma lei si;llarial definida. Acontece

o seguinte: a estrategia do Governo brasileiro. quando houve"

guns navios e barcos brasileiros lã fora. ,Em caso de morat.§.

ria, o sistema financeiro internacional realmente tentaria r!.

negociar com o Brasil. A moratória não e do agrado dos ba.!!

queiros. por:que ela. ao representar um ato de soberania poli

tica. automaticamente muda as condições da renego'ciaç~J, e.

na minha opinião, muda em favor do Brasil, aumentando o no!

50 poder de barganha. Quanto ao fato de que o Brasil poderia

ter seus creditos, a exportação e importação automaticamente

cortados e que, portanto, sõ poderia realizar exportações e

importações ã vista, ê bom lembrar o seguinte: dois terços

ou mais das exportações brasileiras hoje em dia jã são feit9s

res enter:t:ados aqui não vai pretender retaliar pegando

ções que realiza. Uma pequena parcela sõ das exportações br,!

sileiras e realizada ,a p~azo, dando-se,. po~tanto. credito aos

fo~necedores estrangeiros. Portanto. se o Bt:asil reali z a

dois terços das suas exportações ã vista, isso também s;gn1

fica que ele tem condições de pagar grande parte das suas i~

portações ã vista e que, portanto, o corte nos créditos para

exportação e importação teria efeito muito limitado sobre o

funcionamento da economia brasileira. O Brasil poderia re!

lizar 9rande parcela das suas importações. quer dizer. mal!,

tet: as importações praticamente ao mesmo nível de hoje

dia, pagando-as ã vista, e. desde que continuasse realizando

suas exportações ã vista. Portanto, os riscos envolvidos nE.

ma moratõria unilateral são muito menores do que a área of.:!.

cial quer fazer crer: através de argumentos ridículos, incl,!!

sive de que navios e aviões brasileiros no exterior seriam d~

tidos. Acontece que a moratõria e um ato de soberania poli

tica. que o Governo brasileiro pura e simplesmente não quer

ou não tem coragem de adotar, porque os seus interesses hoje

dia estão muito soldados com os interesses da comunidade

financeira. internacional. Acho que e basicamente por isso

que não se adota a moratõria.

Este,

piores

ficar na faixa dos

que vem M 1984 - são pelo menos 11, vamos colocar

ficamente do sistema bancãrio em relação ao Brasil.

sil na verdade fica de pires na mão negociando nas

Para

11 a 12, e para 1985 eu acredito que

negociações e diante do Fm?

O SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) M Achó

que o Brasil deveria partir para uma moratória - se necess!.

~io for, para a moratõria unilateral - e negociar soberan!,

!lente. O que o Brasil tem feito ate agora e negociar nas piE,

res condições possTveis com a comunidade financeira intern!

cional, aceitando um programa brutal de ajustamento e acei

tando as taxas de juros que a comunidade financeira intern,!

cional nos cobra. que são as mais extorsivas do mundo. O Br!

desmoralizando internacionalmente cada ve~ mais, porque j!

ma,is conseguiremos cumprir as metas leonini\s estabelecidas com

o FMl. Acho que uma M(lr<l.tõri1 unilatêral deveria implicar

três pontos principai~: érn pi'jl~<Jiro lugar. ampliar os prazos

de amortização p<:1ra 25 a 30 anos; em segundo lugar. ampliar

prazos de pagamento dos juros também para 25 a 30 anos',tE,

do com um prazo de carência de 4 il 5 anos; em terceiro lugar,

uma negociação poHtica delicada, pesada. para redução das

taxas de juros para 3 a 4%, que significa reduzir drostic2,

mente os lucros do sistema financeh'o internacional, especi

para mim, e o ponto mais complicado e delicado da negociação.

O Brasil sõ terã condições de E'ncaminh~r essa negociação se

tiver um governo politicamente forte. Para mim um- governo

politicamente forte e um governo com amplo respaldo democrli..

t1,co. Infelizmente. um governo tão fraco como o no!';so. com

ulla base social interna de respaldo tão restrita. na minha

op:f-niã~ ,~stã em condições muito precãrias para encaminhar i.

em resumo, o que eu vejo ê isso. Temos uma recessão. desde

1981, absolutamente inutil, uma recessão que, ao que tudo i!!,

dica, se prolongará por 1984 e 1985; que não serve para Pi!.

gar a dTvida externa, porque esta continua crescendo; ,que

não serve para sanear a economia, serve para destrui'r a

pomia; que não serve para combater a inflação. porque a in

flaçt"o 'continua disr,arando; e que, na minha opinião, sõ ser

ve para atender aos interesses dos credores internacionais,

que vêem um processo ortodoxo de ajustamento da economi a br~

sileira como a unica saída para a economia do Pa;s. E o G.Q

verno brasileiro vem cumprindo com rigor implacãvel uma e~

trategia recessiva, que nos estã levando ao fundo do poço, ã

destruição da economia brasileira. Era o que queria aizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Srs. Deputados, antes de conceder a palavra ao Relator, fo!

,I!!ula~ia um apelo aos ilustres mem~ros da Comissão no sentido

de comparecet:em ao plenário da Câmara dos Deputados às 15 hE,

ras, pois o item 1 da pauta da Ordem do Dia diz respeito

uma materia que bem de perto sê encontra na intimidade desta

CPI. Então, e de todo o interesse da Comissão que tenhamos

numero suficiente pelo menos para verificação de votação. g

ra o apelo que queria deixar formulado a V. Exas. Concedo a

palavra ao Relator, Deputado Sebastião Nery.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - !
lustre jornalista. eu lhe pediria, inicialmente, que fizesse

l.: favor de repetir os números que V.Sa. deu sobre os juros

de 1982. 1983 e sobre as perspectivas de 1984.

O SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) Ao

que eu saiba,o Brasil estã pagando 17% de juros. Este ano,

com a taxa de juros, pagaremos de 9 a 10 bilhões de dólares.
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nos moVe esse tipo de comportament/?o Então, queremos saber,

concretamente, para. não alongar muito a pergunta, o que

jornalista Ricardo Bueno acha da ãrea da oficialidade ~ para

não dize~ da minha classe, de sa~g(!nto do Exercito, da ~lari

ta acha. como ele vê, como jornalista, com a experiência que

tem, com o conhecimento que tem ••• O que acha, afinal de co.!!.

tas da oficialidade do Exercito. na sua imensa maioria. Não

estou falando aqui óe autocomando, não estou falandD aqui de

militares comprometidos com esse sistema de negócios porve!!

tura escusos que terão acontecido.. Estou-me \"eferindo ã ofi

cialidade de tropa das Forças Armadas, que garante uma situ!,

ção e, ao mesmo tempo, não recebe nenhum tipo de beneficio~

Pelo cont~ãrio, tem recebido a exec~ação do nosSo povo.

tivemos oportunidade de ver. jo~nalista Ricardo Bueno. um n!,

gõci o i nteress ante: es ti vemos na Ui carãgua recentemente.

vimos out~os oficiais - capitães, lI1ajo~es e coronéis - se

confraternizando COI'l o povo, numa. festa popular. Eles eraJll
respeitados pela população, quase que idolatrados. O l!li1ita~·

do exe~cito nicaraguense e praticamente idola~radD. Ele

uma figura r:espeitada pelo povo, hã um congraçamento numa

festa popu1a~. Hoje, aqui, um oficial p~ocu~a até não sair

fardado na rua. Dificilmente S:e vê o oficial fardado nas vi

lIlembros do PDS nesta Casa, os membros do Governo, as autori

dades do regime, desde 1964, ficam constantemente afirmand o

Que a Oposição fala, denuncia, mas não apresenta pl"'ovas; que

a Oposição não apresenta alternativas; que a Oposição sõ s~

be fazer discurso de retaliação, de criticas, mas não ofer~

ce nada plausivel ao Governo para a solução dos problemas !:.

conõmicos, da c~ise social e politica por qU~ passamos. Qua.!!.

do a Oposição enceta uma caminhada na busca das tais provas ••.

E não precisamos buscã-las no documento escrito, no testem,!!

nho de uma outra pessoa, de uma ou outra autoridade, seja n~

cional ou estrangeira: entendemos que as provas são justame.!!

te o massacre por que passa o nosso povo; as provas são as e~

tatisticas oficiais, dos õrgãos do Governo, do IBGE. O In!.

·tituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, no seu anuário,

produzido anualmente, traz as provas da falência da política

econômica e das suas conseqUências sociais. Então, se qui

sesse uma prova, bastaria pegar aquele anuã~io, que as pr,2,

vas estão ali. Mas ai seria outro departamento. O que bU!

camos realmente e a corrupção desenfreada que se estabeleceu

po~ trãs desse fen~meno, desse endi vidamento~externo, as peE,

soas responsáveis. Gostaria ate de pegar depois os anexos

que colocam aquela relação de· equipamento que estão em po.!:

tos nacionais e. outros. em países estrangeiros. nas suas :,2,

rigens. O Brasil estã com uma dívida enorMe, com juros e t~

do mais. E esse material inclusiVe estã-se estragando. Enfim,

uma política c\"iminosa. Esta CPI busca localizar as autori

dades responsãveis pela assinatura desses contratos de cor!.

pra, de aquisição desses serviços, equipamentos e tal. As a,!!

1;oridades do Governo que aqui prestam depoimento normalmente

procura,m, salvo rilras exceções - e existem exceções na equi

pe do Governo - diluir essa responsabi1i dade nas questões

dos escalões, dos departamentos. Então, verificamos que. de

repente, um processo desses recebe mais de uma centena de a!

sinaturas em vãrios departamentos. Assim, ê difícil de se

pegar uma pessoa responsãvel, ou duas, ou três, porque elas

normalmente procuram se auto defender. t um sistema de aut,2,

defesa muito interessante, e se dilui no nome das pessoas e

tal. Com relação ao "Relatõrio Saraiva", ê uma peça vital.

E ela não e vital sõ porque localiza algum tipo de irregul!

t:idades na Embaixada brasileira na França. E porque ela eE,

ti inserida dentro de uJlla responsabilidade militar, e como o

jornalista sabe o nosso regime e milita~. Altos escalões do

· ,s.i.st.ema\ do regime estão comprometidos com o. sigilo antip~

t~iõtico. antinacional e anti povo. Isto aqui é o Pais do si.
gilo, o Pals secreto, e esta CPI vai ter que buscar agora a

devassa do sigilo, do secreto, co~o forma de salvação naci,2,

na1, COllO fo~,"a de salvação do nosso povo. Não e por- nada,

· não. Ninguem estã querendo desforra em cima -de nin!Juem. Em

absoluto. O que temos que impedir hoje e o genocldio que e!

· ti acontecendo com o nosso povo e que tende a se aprofundar.

t. isso, nada mais. A nõs. na medida em que mude a política

econômica, jã serã um grande salto. Achamos isso positivo.

outras pessoas podem querer ir além, ate a jul!Jame'lto. Não

o que o jornal i!.

quo

Jose

Muito

flui to

o SR. PRESIDENTE (Deput.ado Eduardo tlatarazzo

O SR. DEPUTADO JACQUES O'DRNELLAS -

obri gado.

IIlUito cla~a, muito didática e altalftente importante.

abri gado.

5 ~s. Deputa dos, antes de ma i s nada 90S ta ri a de regi stra r

excelência do depoimen.to do jornalista Ricardo Bueno,

Sup1icy) -Com a palavra o prõximo inscrito~ Deputado

foga ça.

tente vende~ essa imagem, par:a impressionar o Legislativo c.

aprovar o Decreto-Lei nQ 2064 e outras coisas seme1h antes.

Não vejo nenhum clima. Acho que não há um mínimo de unidade

no meio militar pa~a se da~ um golpe no Brasi~, neste »olle!!

to. Fo~a dos Meios militares.' então nem vamos falar, po~que

os empresã~ios são rigor:osamente contra, a classe media estã

~igorosamente rompida com o Governo e a classe trabalhadora

nunca foi favorável a nenhum tipo de golpe militar no Brasil.

Não vejo realmente. grande possibilidade de ~uptura das inst.:!,

tuições neste momento. Pelo contr-ãrio, o Legi.slativo estã

numa posição IIIUitO forte para agir- soberanamente em mateI" i a

:':e polltica econ?mica e para criar fatos po11ticos cada vez

mais conseqüentes,·que, na minha opinião, não sõ vão apre!

sal" o prõp~'t.o pr:ocesso de abertur~ politica, corno vão levar

o Brasil a uma postura polltica diversa daquela que vem te.!!.

do ate agora, em relação a mudanças estruturais no modelo

econõmico. a nlveT de mercado interno, e também quanto às n~

gociações com os credo~es internacionais. Acho que o Poder

Legislativo tem uma oportunidade excepcional de provocar mo!!

danças politicas de profundidade que o E)t1~cutivo sempre se

recusou a fazer e que agora. a contragosto. provavelmente t,!

~â que fazer.

beputado me permite, quero dizer ao nobre expositor de hoje,

jornalista Ricardo Bueno, que, a despeito de ser um membro
pe~manente e assíduo, hoje, po~ uma questão muito especial,

não pude ouvi~ todo o seu depoimento, senão pela metade. C.!!,

mo tambem, po~ outras r:azões. tenho necessidade imperiosa de

me retirar, que~o pedi~-lhe desculpas e parabenizá-lo pelo 'IIl!

nos quanto àquela parte do depoimento a que assisti, que foi

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr. Pr-esidente

traz a esta Comissão Parlamenta~ de Inquê~ito notãveis subsI

dios e sólida contribuição para a formaçâo das nossas convi.f.

ções em torno das verdadei ras causas da dlvida externa bras.:!,

leira. A primeira pergunta e sobre Ufll mito que estã sendo

promovido hoje pelos setor:es mais conservadores da economia

brasileira e que tambem e uma moeda falsa, a meu ver, mas que

estã sendo vendida, passada adiante pelos prõprios mentores

da pol1'tica econômica brasileira: o de que o crescimento da

economia americana automaticamente, como por um passe de III!.
gica, acabarã resolvendo o problema de insolvên~ia dos paI

seS em desenvolvimento. particularmente o Brasil. Hoje, ao

que parece. somos um pais ã espera. Tentamos apenas reso.l

ver problemas imediatos. e ~esolver problemas imediatos de

forma iMediatista. Tentamos saldar cOl!lpromissos do dia so!

guinte com emp~estimos que vencem em 60, em 365 dias, COM a.l

tas taxas de juros, como se estivéssemos resolvendo alguns

p~oblemas de urgência de uma fase transitória, passageira. e

que, uma vez retomado o crescimento da economia americana, o

Bras;}l retomaria tambêm,automaticilmente, o seu crescimento .•

Ou seja: precisamos apenas llsegurar os pontos" agora. e den

tro de dois ou três anos o problema estará resolvido. Esse

e o mito que vem sendo passado por alguns setores conserv~

dores da ecano.l\'lla e ate pelos mentores da nossa polftica ec.!!,

nõmica. O que V. Sa. pensa dessa tese?

O SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) - Eu

acho que essa tese e rigo~osamente falsa. Em primeiro lugar,

essa expectativa de recuperação da economia mundial e, na ve.r:

dade.. uma expectativa que o Governo braSileiro, que as vã

rias administrações mantêm desde 1974. E o Governo brasilei

1"'0, as administrações brasileiras estão ate hoje lIesperan ij o

Godot n
• e Godot não chega. Se examinarmos o IJ PHD - Plano

Nacional de Desenvolvimento, vamos verificar a,li que se acr!

ditava numa recuperação razoavelmente rãpida da economia mu.!!

dial e que as taxas de crescimento médio para a economia br!,

seileira ainda estavam estipuladas na faixa' de 7 a 10% •. Acr~

ditava-se, de certa maneira. no prolongamento do HmilagrEl ll .!

conõmico e chegava-se a .afirmar qJJe o Br-asil.entraria no ano

O SR. DEPUTADO FERNANDO sANTAnA - Se o nobre

Háo SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) ~

as publicas. Geralmente anda de condução, de carro e tal.

· Ele está ,fa~dado sempre dentro do quartel. Na rua ele seE!.

pre anda a paisano. Isso reflete cer:ta ve~gonha, no nosso

entendimento, de estarem sustentando uma polft1ca antlpovo e

anti nação. Gostaria de saber isso, porque sabeJ:1o!i que real

mente hã insatisfação generalizada no meio das Forças Arm~

das contra a sustentação de uma política contrãria ao no s so

povo. Jã entenderam que ela e contra 'o 'nosso povo. contra a

nossa Pãtria, e que não estão mais dispostos a tolerar. Eles

buscam, nesta Câmara, neste Congresso. no Senado, atravê!> de

uma suposta elite política, que não e elite coisa nenhuma,

meios. maneiras de impedir UI'I depoimento fundamental. ProcE.

ram impedir a continuidade de uma CPI, procuram impedir

afirl"ação de um Podf:r que hoje emerge como o mais represent~

tivo do p.ovo brasileiro. que ê o Congresso Uacional. Querí~

mos saber o que o jornalista Ricar:do Bueno acha do pensame!!

to coletivo das forças Armadas. principalmente da tropa que

estã aí, garantindo .as fron1:eiras nacionais, a lei e a ordem.

duas coisas: pr:imeiro, cer:tamente. hoje em dia. no meio mill

ta~, hã grande insatisfação com o nível de corrupção que

sistema atingiu e há' grande insatisfação com a- polltica eco

nômica conduzida pelo Governo. T~nho certeza absoluta de

que, mesmo a nível militar, a política econ~mica hoje em dia

e rejeitada. Profundas mudanças no modelo econõmico são n~.

cessãrias, e há convicção disso no p~óprio meio militar. Em

segundo 1uga~. tenho tambem uma forte confiança de que os mi

· litares que não estão envolvidos em casos de corrupção de-

vem estar ext~emamente insatisfeitos com o que está acontE.

cendo. porque a acusação contra os militares se generaliza

de tal maneira, começa a pegar a prõpria corporação que me~

mo os militares inais honestos começam a ser indiretamente a

tingidos por p~ãticas ilegais, prãticas COM as quais nada têm

a ver. 15so e muito claro. No caso, po~ exemplo, da CPI da

CAPEMI. há muitos militares da reserva ~que têm documentação

sobre o assunto e que estão dispostos a prestarem depoime!!

tos. Que estão interessados em ir ã CPI para fazer denúncias,

porque têm convicção de que isso, para eles. e muito impor

tante, já' que a CPI da CAPEMl envolve um numero muito grande

de militares e mesmo militares que não têm nada com isso ac!

bam sendo atingidos. Então, eles estão ansiosos para pod~

rem rar o seu depoill":!nto. pa~a poderem fazer as denüncias.p~

ra poderem mostrar que os ca50S de corrupção decorrem de uma

parcela localizada nos militares que estão agregados ao p~

der, não da corpo~ação como um todo. Portanto. tenho cert.,!!

za 'abso1uta de que, para a maioria dos militares, deixar as

coisas em pratos limpos ê absolutamente interes~ante, porque

eles vão acabar pagando pelo que não fizeram, jã que toda a

corporação milita~ acaba sendo atingida pelas acusações. s~

ja na CPI da Dívida Externa. seja na CPI da CAPEm, seja eR

diversos outros casos em que os militares acabam sendo envo.l

vido~. O'qu~ se n~t~'tambem e·qu~. de'manei~a geral, os rai-

lita~es estão com a batata quente nas Mãos e '!il'! parece que

estão que~endo, pouco a pouco, sai,r do Pode~. O Poder, ne!

ta fase extremamente delicada por que passa a sociedade br!
· sileira, tornou-se muito incômodo. Então, a minha impressão

e de que as Fo~ças Armadas, de manei~a geral, estão preferi.!!.

,do reflu'ir para suas funções constitucionais a continuar eEl

palmando o Pode~. As declarações dos Ministros ~Hlitares ne,!.

ta direção são constantes; de que agora o Poder deve reton

nar 'ate, se possivel e imediatamente. aos civis • não che

gam ao ponto de propor eleição dir~ta. mas ~et':rr.,H aos ci

vis - e que os mi.1itares. então, ~etomem as suas funções

constitucionais. porque realmente o desgaste sofrido~ ao lOll

90 de 20 anos de Poder, foi simplesmente brutal. E e evide.!!

te qu~ muitos mi1ita:~es, mesr.to alguns que participaram do i
nício do movimento. não têm nenhuma alegria em ver o Pais me):

91J1hado nUma crise econõmica brutal e num mar de lama sem pr!

cedentes. Esta e a grande ve~dade. Creio que m~smo nos mei

os militares a politica econõroiciS. e r:ejei t.ada, o Rlar de lama

fi muito rJla1 visto e há um desejo quase que generalizado no

sentido de que os militares voltem às suas funções constitu~

cionais e de que o País possa voltar a se pautar por uma d!.

lIIo~racia normal, UfRa democracia burguesa e que as coisas ca

minhem po~ aí. Esta e a minha imPr:essão~ Tanto que não vI!.

.jo no Brasil, apesa~ dos ar.~Dubos de leis de emergencia etc.,

nenhum clima. pa~a golpe llli1ita~, no momento, po~ mais que se

Osquanto ele revelar os fatos contidos no tal relatõrio.

nha e da Aeronãuti ca, sol dados e cabos
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um

do

Recu!.

revertida

dTvida intel'"na. Em vez de se fazer isso, os recursos

políticà absolutamente perversa e que precisa

li torto e a direito, eSQuecondo-sé complétarlcnte do consumi.

dor bra<;ileiro. O trabalhador bra.sJloil"o ja estã de5empreg~

do ou subempregado, e os ql.lc estdo empregado:; estdo tendo re!

justes salariais abaixo da inflação. Agregue-se a isso o f~

to de que o Govel~no brasileiro exporta criminOfiamentc alime,!l

tos e doix,1 que 05 preços dos ai iMentos disparem aqui dentro.

Isso e inteiramente absurdo. Esse fi um tipo de estratégia

curto prazo. por ex.amplo? Por que não se modificam, profu!l

dar.1cnte, as alíquotas d.) ']3so1in1l, I?ara se loont·3.t' um progr,!

de emergência? Por que :;e que!" fazer medidas tributarias

iV.l'::1~m que nQm -:;emp"ç:: confir.i\a 1:u<li) I) que diz. Ou ffi<l'''Qr. ele

gera1'rlente desmente d noite aquilo que diZ pela I1ldnh,L Se o

mni~trr) C~$ar Cals fo!>se um boneco .je m;Jdeira, a pôrte do

toô.r:I0$ Q5p'~ci fi":·:i~ente, on.j~ fB.7 !m r:!rJ(J'Jif'Jento d", vã!~i.1S h~

P':;rglllltatÍl) , ele dis:il: que « DI"<1$-ll tinl101 uma rl;>ser'lu

l:Iuita coi:::a pl)55ível de SÚ fazer e tJU':l, crirninosilMente, não

.5~ f2l. Atribui-se tudo ã cri<;(> ca::lbial, 3S limitilçõoá das

corpo que lhe cresceria sel"i n outra. '·las eu 1I1e

qual ê realr:lente d nossa situaçdo 1;>111 terr.Jos de petróleo, quais

os expedientes que fOl'"dm usados para crlal~ este saldo favorI

em cima dOá gânhos do me.·cadú financeiro, especificdnente ?

rOI~ que não se faz.el~em eSS:.15 medidas tributária':. com aplico!

ções 'linculllci.]$ ü um progra'1a de emlõ!rgência na áred de ali

me.ntos ou na área MCSl'10 de cl"iaç;}o dlÕ: er.ipreo]o'5? Então, hã

ill1rOl"tações, renunci'l-<.;e a "l1lJ políticd econômir..::t v')ltilda p~

r,", r, at~\"hmentQ d·;'$ \'I~çe',;",id.:\tle'S bâ"'"ic,lS da ponu1Zlç:.i(l se~

pl'e ,=m nome do bod(~ ~xr-jatõri(l d.~ ':l'"Jse ':1mbial. ê isso que

cu €ICiW qu~ Se fJZ, no Bt"rlsiJ, hoje 'Jm dia: uma flúl1tica Cl'".!.

mil1<)·~;.l de mas;;.ctCI~'" rJa f.loru1.'lr,:f.i.;.. qUdnd<:, 115 l"CCU"Sú-::- q'le, re2.

locados, poderiam r:lin(lI~-3r d :;i~F!.1<,;:dlJ Q"'10 ar c<:t,i. 11'lS o Go

verne- bro1s'il'1ii~O n5.) qu.:r fa~er bso, r'Jt';) e simplezmeni.8 ndo

q!.E"r. Par.) nir. <2 una d,:?cis2') de ~ollti,:01 8t;OnôlIlica mIJ i trJ

c/ar" c qJ.J.~ r(lr.!,?ria sc:y' r,?verti'Ja .1 C1H·to pr.;lZO, em especial

to dd utillzoiçJQ dêl':'. nDssns 1~8:;el~V·1s tl", s8']IJl""'nça. O QFlC t:l

riB V. -,),)., t:.)lUO jorn,11ista bGm -ilriol"m'iôo 'l'.!": ii. a no::; diz.,;>r

ano, lidera a:; <l1tas de preço, lidera fi escalada inflacionã

ria, penal jZdn~o principalmente as famTlias de baixa renda.

Então, não ê possível, em nome da geração de uô superãvH c~

meníal, seja de ó, seja de 9 bilhões de dólares, exportar

da; "~m sido f,:ita~ ·1 r~-;:,pei.1:.) Ij"" ('('-/~""l:i() d.l "r~pd<l ·ilil P0.t\~,ª

leI) no nL:I~C.1do de nott·~r(/iJll, r~ Íl1 ')'Jt'":.l'õ· d8uúncl<J'; a rc!sp~.i

dade.s andam sendo sa 1vos com recursos do FINSOCIAl..

n[o há' mesmo? Os recursos do FINSOCIAL 600 bilhões de cr.!:!

zeiros este ano e 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiros no ano

il(lroveit::t\1do um fI(\f.to dJ I))"posiçâo di) jot'IlJlista flic')i"d'l 01..12

n·). p(~t~llntal~-lh", (I se'Juintl~: (' Gov,}rno r<::alnentlO: fa;: um co!:.

t,) flj., ~;eleti'Jo i"\<!S Jmp<)t·t')Çõs"~" fl,~$, ti pal~ di':;$o, e·le l;d!!!

be:" tenl-:,o I~i;i llzaljry de d1 gun::; c;(lJl)d; Cntl?5 pOUçry orlar.! I) I( l)'3

pdri} ';I'J:::(olrtM~ I) s"ldlJ {,)Ver.bel n"l b.~lc.f1·;a' consrci~ll. Del1ú.!!

o 'Sf-!." Dl.:.Pl)Tll,OiJ .J1J5t fDGAI~A - Eu fJ'Y' i.. a rin de ~

i\ fim de pass"re~ a bcneficí<lr U:1 ptoíjrama de '11imentação a

que ver.\ - não dt1riam para montar Ur.1 programa de emergênciü

na área de alimentos? O fato das a1l'quotas da 9asolina

O preço da gasôlina tetl uma sêrie infinita de alTl'Juotas. Ate

hoje as allquotas da gasol ina estâo aí flard beneficiar o Pr,2,

grama Iluclear, prograr.las de transporte urbano, que nunca sal

ram dO) papel etc. Por que essas allGuotas nâ'o são mudadas,

FINSOCIAL precisam ser utilizados para pro!Jramas sBciais, Do!

ra programas de emergência na área de alimentação. Agora, se

lIel fa.z.e\" na .írea social. porque nÕ:o hã recursos. Será que

a curto prazo. Eu acho que o Bl'"asi1 precisa, neste momento,

por exemplo, ter um programa de emergência de curto prazo p.!

ra alimentoc;. Os r-ecursos do rt!t$OCIII.L eu desconfio que 11!

tão sendo utilizados para finalidades não sociais, por4ue eu

andei sabendo, inclusive, que grupos empresariais em dificul

vel na balança comercial e quais são as nossaS reservas

o Governo brasileiro pega es<:;es recursos e os desvia para sal

var yrupos empresariais Cr.! aperto e para fa2er ti. ro1agem da

divida, realmente vem sempre a mitololji.a de que nada e possI

50S do FlNSOCIAL andam sendo desviado<J para faler o giro da

se

E"

e, agol"a, estaMos impo.!:

minosa, em primeiro lugar, porq!J12 o Brasil exporta

tamo$ 700 mil toneladas de milho

c;oja, fiquem nas Iõlâor. dos '1s(lf'culado'·cs. E este':., :JIWú'lE'.!

Qo'I i'5 ab':.urd,) pOS5 ível, rea 1 i 1:811do Ijanhos fa nt5<; t j t05 8:-:J Ci".'l

m.~:;",<;. pOf"'lue eX["}"rUit'10':. tudo que tlnhi)f1oz direHo d,~ "!)(:Jc·!:.

t·~l" t?m r.:Jtál"ia tli-" SO.ld. l\, di. I) consuF.iri')r bt'asíls:il~') (iCei

especial as carnes de $egunda, porque siío as carnes mais co.!:!

sumidas pelas famíl ias de ba'ixa rend8 e porque os nossos CO!!

tratos de expúrta.;ão <;5:0 de carnes de segunda. Então, é

pG1rtica I:.ril'.\ino'5~, de desaba~tu"cimer.to do mercado interno ,.

para gerar dólar..:s, pnra conseguir um superávit cornel~citil a

fl'.'·.>~lv~l d;~ dijl~rr~s p"~f".) ..-i b'Jl.:<nçd J.úm,::.rçi,~l iO' plJr~ll'? O ':I)~

~;lJmld'~r t.:Uf'"('l:II"U i> nc,,"t'?-.HI/,:ric)rl0 ~S1.&! pa~Z!nr.ir.; 'J prel;r.. d.~ 6.;..!.
;;,,', di? Cnic,)!J']. ~,5 q'Je I) .-:nn"u::lidor .:Hlroy:;eu e J f:J)n::u f:l 'i r;J)r

do consu!'\1ido(" bN<;.tl>?;'ro. tntào, há alguns estoq\.l<l'~.1e "i
lho, no Brasil, que estão todos em mãos dos especuladol~e5.CQ:'

os estoques de Cürflt! bovína nas mãos dor, frigoríficos, ~;;Pf.

cula-se muito" E 05 estoques de soja estão nas mãos do s~

tor industrial, que também ilproveita para especular como P2.

de. O resultado dessa política criminosa de exportar todos

os estoques de grãos que tínhamos e de permitir que os po!:!,

cos estoques remanescentes ficassem nas mãos d.os especulad.Q.

res e o que estã ai: o preço da alimentação, no Brasil, este

tando um milhão de toneladas de Milho. Exportamos o milho

a 100 dólares a tonelada e o estamos importando a 155 dõl-,!

res ,J tonelada. Exportamos os nossos estoques de carne bovi

na. O Brasil vai exportar es.te ano 1\30 Mil tOflEllana", de ca!.

ne bovina. r o tel~ceiro maio:· exportador l"Iur:dial de carne.

Exporta mals do que a Argentina. No momento em que o ciclo

pecuário está em baixa, eM que a produção de carne está em

do ~<;rJc"I'ado, quúnl.idadr1s ~normes de f,oja. FicdtrlD5 çor.J pr,9.

l·lelil.ls de abJ$t~cimi?nto il'ltel~no, debando o pre~o da lata de

baixa. o Brasil !>e compromete com contratos monUllJent.'l.is de

qUJlquer preço. Exportamos soja. Exportamos, muito <lci.r.! a

exportação de carne, eM especial dI? carne de segunda. Corno

resultado disso. os preços da carne dispararam de janeiro a.

julho deste ano, e certos tipos de carne subiram 450'%.

ricos, manteve o seu cresoimento com importações constantes

ou em quedi.l, mas os cortes nas importações eram seletivos c

havia o planejamento da econl')mia brasileira Em termos de

tores prioritãrios: em que crescer e em que não crescer. ED"

tão, em função disso, foi possível conter as importações

manter a economia em crescimento. Acontece que a idéia de

plano. no Brasil, foi abandonada, o que ê um ret:ocesso de

cerca de 30 anos. A economia se tornou mais comp1e~a. A no~

sa situação é muito mais difícíl. E abandonamos completam!?.!!

te a idéia de plano, em troca de um casuísmo de curto prazo,

que só nos leva a tomar decisões absolutame~te contraditórias

e a muda~ a poHtica econômica de dois em dois meses. No m.2..

mento em que o Brasil mertJulhou nesse casuísmo extremamen te

contraditório, ele renunciou ao seu grau de contro·le sobre a

economia. Alem disso, faz todo' tipo dê concessões aos credE.

res externos e renuncia ainda mais ao controle sobre os in~

trumentos de política ·éconôrnica, controle que o Brasil prec.!.

sa retomar, urgentemente. E. na hipótese de uma moratória .!:!.

nilateral, retomaria, o que 'ê muito 'importante. Outro ponto

que ou quero assinalar fi o seguinte: o Governo brasileiro não

pode faz.er uma llolltlca c\-iminosa de ey.portaç.õ~s como feL e!

t:l ano. Por que a política de exportação õ cl"iminosa? C c'"i

preocupar com o abastecímento do mercado interno. EXP01' ta

mos os nossos estoques de l'Ii lho, no começo do ano - expo!.

co, Venezuela e Argentina, com uma série de pai5es que têrn

produtos que nos intere<;sam, e, em troca disso, vl2nda~lht!s (l1"O

dutos agricolas ou nanufaturados. Essa é outra oportunidade

não explorada. O Bl'asll jã cresceu, e.m outl'3S époc<I'5. comi~

portações constantes ou em queda. Em outros pedodos histõ-

que

essa

del e,

permitirh exportar mais 2 ou 3 bieconomia Mundia I, ~uc

Os Estados Unidos .vão ter um déficit comercial no ano

tambem, de que o Japão vã lá muito bem. Além disso,

da. E jã àquela epoca - também, pelas declarações

pül~ct a df.10rt-iz.ct,;j'J. çor"o também par.'! pa(]omento dos juro~,.

cu qUC!"O 1t;'1 Gi".[ci" 1:~I'lf.:;;;'Jl ú "e']uinh': I,: muita PI~(1",'r.:IJp,1Çij'J

vem de várias dezenas de bilhões de dólares. O déficit CQ,

marcial norte-americano e brutal: Em função disso, começam

a surgir tendências muito nTtidas, dentro dos Estados Unidos,

para 2l adoção dE' medidi.lS protecionistas. Então, mesmo qU~

haja a I~eativação da economia norte-americijna, o Brasil mui

to pouco poderá se beneficiar disso em termos de expansáo das

suas vendas para os Estados Unidos, em raúio do fechamento do

mel~cado norte-americnno devido a medidas protecionistas. Nâo

há indicadores, tambcm, de que a economia européia vã a(lr~

sentar nenhuma recuperação espetacular. E não há ind1eios,

apostava numa recuperação da economia mundial. Essa recup~

ração jamais veio. A economia mundial está em crise desde

1974.. E todos os indicadores .mostram que essa recessão deve

prossetluir em 1984, ta1ve2 em 1985, e que a recupl;lração da

economia norte-americana é muito mais frágil do que se quer

levar a fazer ·crer. Em primeiro lugar .. as estatísticas ofi

ciais norte-americanas são tão duvidosas quanto as estatTst.i.

cas oficiais brasileiras - e preciso ter isso em conta. Em

segundo lugar, e bom lembrar o seguintl?: os Estados Unidos

estão com um deficit crescente em seu balanço de pagamentos.

lhÕ()$ de dólares at::j~:!a do inicíaJIIlf'ntc previste. ti umü hir§.

tese sinlp1egmcl'II.e l'icifcula. O que () Brasil prr.;.cisJ f').ler,

realmente, é u~a rE'nc'jociaçâo amplil da 5tH] dívida (>xtc:rr;;, $0.

·ir do "sufcco" ç,l:'";td:;.J .)1.ravê's do p",~"n5 de carefiC;;\ não $0

tlindo, lndiscrirnin;\':!.)[l;Clnte. todos 05 f.ctores da !?·:.)nonia e,

pra 1; i cür~Qnt~, J;odns (lS setores COIl1Pl~um r.Jellos l:;; fOl"a. Ol~a,

cvidentemerrb:, em um [1<l15 que tivesse um (Joverllü digno de<;sp.

E o tHnistro Delfim Netto. ainda em 1980, euforicamonte pr2.,

punha umi.l reativação brutal da economia - e o Brasil ch~

gou a crescer 8:t - totalmente irresponsável ou não planej~

a salvação brac; i le i !~a e'i taria nUf(lõ QV80tua 1 recuDPração da

ções comprimida~.; ~ [Jura os quais, se pos'3''Jel. iriam ser d~

2000 como uma potência emergente, sendo quase um novo Japão.

E isso jã depois do prime1ro choque do petróleo, ém 1974.

O ~linistro Mário Ilenrique 5imonsen, anos depois. ainda ousi

'Ia dizer, em 1917-78, que ('l Bra.~n era uma ilha de tranqlli1i

dade, um mar de prosperidade em meio a um oceano de recessão.

recuperação econômica nortl':'-americana e$tã semprl':' ameaçada

de ser estancada, pelo fato de que o d'éfici t púb1 ico, nos E~

ta dos Unidos, cresce espetacularmente. Ele está na base dos

200 bilhões de dõlares. E o governo node-americano. para

cobrir esse deficit, faz mais ou menos o que se faz no Brasil:

emitê maciçament.e t'ftulos da drvida publ iea e capta recursos.

E acontece o que acontece no Brasíl: as taxas de juros, nos

Estados Unidos, continuam extremamente elevadas e a recuperi!,

ção da economia norte-americana fica abortada por essas t,!

xas de juros extremamente elevadi1s, porque lã, como cã, os

empresários não têm coragem de fazer investimentos com taxas

de juros extr~ol~dilluriamente elevadas, uma vez Que a rentabi.

lirlade dos empreendimentos pode f'Ião st:!r suficiente para f!,

zer frente a osses C.Ugtos financeiros. Portanto, achar que

senvolvidos. a curto prazo, planos de substituiç50 de impo!

tt1ções. Além disso, teri<l que se trabalhar muito mais na di

reção de fazer acordos comerciais com outros paísE"ls, envol

vendo a troca direta de l1lercadoria~, para ficar independente

de divisas. E isso o Brasil ate agora explol~OU pouqufssimo.

Nada impede que o.Brasil faça acordos comerciais com o Mexi-

nome e urr:J. poHtir.a econõnica digna de%e nome- teria que h~

ver um [Jlanejam(~nto l~ilJoro$o, UM l:onb'ole ~eletivo das impo.!:

tações. esttlbelccendú <lotares prio,~ii;-.:irio<; (~ue iriar!l contin.!!

ar crescendo o úutl"úS setores que il"ial:l ter as suas import~
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do.

util izou a SIDERBRÃS, a'S5 im como util izou crimi nosamente vi

rias empresas estatais que tinham prestígio junto ao mercado

a SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) - ~ •• e

que se, comece com idêias geniais a respeito de venda d1l:s e!

tuais, p\"incipalmente considerando que il crise e o recrudes ..

cimento da guerra entre o Iraque e o Irã ameaçam o fechamen..

to do Estreito de Ormuz. E isto para o Brasil, um país sem

reservas de emerg~ncia, significaria o colapso imediato.

endividar e um crime? E este"" crime tem que ser feito cor..

tando-lhe a capacidade de se endividar mais? Has, no caso

das empresas privadas. isto não e crime e temos que arranjar

fõrlllulas para se cqntorna\" a situação. Ningucm diz para uma

empresa privada: "Olha, pãra de se endividar. [um crime o

que estã fazendo~ Vamos cortar-lhe completamente o cridito'~

tão, tudo isto. esta mitologia que se criou no Brasil. faze]!

do das empresas estatais, a nivel interno, bodes expiatõrios

da crise econômica brasileira. e algo que precisa ser prE.,

fundamente combatido, porque se liquidarmos com as empres as

estatais, COM a parcela do parque industrial brasileiro que

e a mais importante. ligada ao setor de b~ns de capital,

que vai sobrar no Brasil. passada a recessão? Se nõs tiver.

1ll0S um setor estatal fraco e URl setor de bens de capital e o

setor de ponta da indií5t~'ia brasile'ira reduz'idos a zero?

que vai sobrar da estrutura produtiva do Brasil, quando sai!:

mos da "recessão? Vão sobrar os seto"res industriais em mão s

das empresas multinacionais, e olhe lã: E isto que vai sE.,

brar no Brasil.

O SR. DEPOENTE (Ricardo Cast"ro Bueno) - Acho

que o que V~ éxa. está levantando ê muito importante. Para

Já para as empresas estata'is se d'iz isto o tempo todo.

O 5R_ DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Os bancos, pequ!.

nos e medias, credores do Brasil tim-se mostrado extremamen

te refratãrios a novos pacotes de refinanciamentos. no prE.,

cesso de negociações que estã sendo conduzido pelo FHI~ que

está sendo liderado peTa FlU - e o Bras'il está indo a reb~

que - nesse processo de refinanciamento da nossa dívida e~

terna, percebe'-se que os bancos pequQnos estão praticamen te

deixando nas mãos dos bancos maiores, dos grandes bancos i]!

ternacionais esta responsabilidade de fazer o giro, a rol~

gero da dfvida externa brasileira. htâ havendo. então, uma

~xtrema dificuldade pat'a o aporte de recursos. E essa difl

culdade e real. Ou seja, mesmo que o Brasil tivesse uma cal:

ta de intenções plausível, mesmo que o Congresso t~acional .!

provasse esta carta de intenções, 'mesmo que o Congresso H!

ciona1 aprovasse um projeto de lei cumprindo as determinat5es

e o programa ortodoxo do Fundo Monetário Internacional, J1\e!

mo assim a consecução de recursos no mercado financeiro i!!.

ternacional não e fácil. Hoje, há' uma crise. há um apertl fi

nanceiro_ Da mesma forma. o fundo Monetário Internacional ~

tã em !Jrandes dificuldades, r~rque o Governo americano estã

criando obstãculos ••• Ou melhor. o Congresso americano e!.

tã criando obstãculos para a liberação de 8,4 bilhões de d§.

lares. que viriam somar-se aos recursos do Fundo. Evident~

mente~ os congressistas americanos têm uma alta dose de r,!

zão quando, do seu ponto de vista, se negam a liberar esse

dinheiro, porque dizem que o Fundo I~onetãrio Internacional i.
rã entregar esse dinheiro aos pafses endividados, aos países

do Terceiro Mundo. aos países em desenvolviroG'nto. para que

eles paguem as altas taxas de juros qui são cobradas pelos

bancos internacionais. Então. o dinheiro do Fundo Monetãrio

Internacional faz uma reciclage. apenas para garantir o f!.

chamento dos balanços anuais desses grandes bancos. A per:

gunta que eu far:ia e a seguinte: se há tanta dificuldade P!

ra o aporte de recursos mesmo no mercado financeiro int~rn!.

cional, o Brasil tem saída? O Brasil sairá desta situação,

se ele acreditar que a sua salda estã neste tipo de negoci,!

ção, ou seja. que os bancos internaciona~s vão,lhe oferecer

todos os elementos necessãrios~ todos os recursOs de que pr!.

risa e que, uma vez cumprido um programa interno de reajuste

da economia, esses .recursos virão normalmente, no fluxo no!.

mal? Senão~ o que devemos faze_r, se os próprios meios inte.r.

na.cionais não têm dinheiro qual o procedimento: moratõria, !

cordos bilaterais?

começar. pequenos e medios bancos norte~a ericanos realmente

são extremamente reticentes em relação ao Brasil. Alguns d,!

les não querem, de jeito nenht:.i'ls dar mais recursos ao Brasil,

prefe~indo até perder os recu~sos jã apHcados aqui s colocar

no balanço COII)O prejurzo e não negociar mais com o Brasil ~ A

~eclafl'lação dos pequenos e medi-os bancos norte-americanos, de

llIaneira geral, e que eles foraM enganados pelo~ grandes ba.!!,

cos~ Todo consõr:cio formado par.a dar empréstimos ao Brasil

selnp~e ê 1fdef"ado por algUM gr4nde banco. Q grande se co!!.

promf;!:ti~ a fazer um elllprestimo. vallOS dizer .. de 500 milhões

de dõlares: depois. sala rateando isto pelos pequenos e' m!

dias bancos no~te-america'nos. Toda it análise da evolução da,

um

co!.!!.

tatais. Podem dizer: "Ah, mas ninguem compra a PETI'WBRAs

ninguem compra a Vale do Rio Doce. H Está certo. Has

a p~oposta do Grupo dos Onze do partit!o do Governo pa-evê

te endividaçlas. Então. por que este alto nivel de endivid.!

liténto'e usado sõ como barreira de crltica contra as estatais?

Por que não se criticam as empresas privadas também por est,!

relll pesadamente endividadas? Ai, hão. Ai, tentam achar fõL

!lulas para r:eduzir o nivel de endividamento das empresas pr!

vadu, e se começa a dizer que o Estado é responsãvel por

elas estirem tão endividadas devido aO alto custo do dinhei ..

ro no Brasil_ E o Estado. tambêm não e respon~ãvel pelas e,!!

presas estatais estarem pesadamente endividadas, jã que o cu.!

to do dinheiro no Brasil para as estatais ê o mesmo que para

as empresas prlvadas1 Por que os crit"érios e as avaliaçõ es

são diferentes? Por que o fato de uma empresa estatal se

O SR. DEPOENTE (Ricardo Ca$tro Bueno) - Este

e o caminho. Começam a vender os empreendimentos de alumT

nio da Vale do Rio Doce... Quer dize~. vendem empreendime]!

tos lucrativos dessas empresas estatais e as deixam com eE

preendimentos absolutamente ineficientes. que dão prejuízo.

Então. este caminho de desestabilização das empres~s esta

tais. para mim, e um dos fatos mais, graves que acontece no

Brasil de hoje em d1a. Vêem-se gigantes como a PETROBR~S ,

a Vale do Rio Doce, a ELETRDBRJtS e a slDERBR~S numa situação

o SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Basta dizer que

pram al guns empreendimentos altamente 1ucrati vos da PETROBPAS e

da V~le do Rio Doce e se começa a depenar essas empresas. 11

to vendendo a parte da PETROBP.AS na indústria química. por

exemplo.

a SR. DEPOEIlTE (Ricardo" Castro Bueno) - Exat,!

Ilente. Elas alimentariam o déficit público.

O SR~ DEPUTADO JOSE FOGAÇA - •• ~são iRlproduti.

vas e que a administração estatal e po~ natureza deficiente.

Enfim, valendo-se desses a~gumentos pa~a destruir li: estrut.!!

ra das empresas estatais no Brasil.

programa de deseHatização pal"a atinoir exatamente essas e!!

presas, com base na a~gumentação de que elas são a1 tam e n t e

deficitãrias., estão muito endividadas •••

financei ra absol utamente afl i ti va. endi vi dada$ externamente e

internamente, com sua capacidade de investir reduzida quase

a zero e ameaçadas por uma barreira de críticas, evidenteme.!l

te de fundo 'ideoTõg'ico. que partem de segmentos empresariais

e":que partem de dent"ro do prõprio GoVerno. Quem for Ver. por

exemplo', a manei-ra como a SEST con.tabiliza o déficit publico

ve~ã que aquilo é uma armadilha montada contra as estatais.

Por quê? No mesmo bo1o das empresas es ta ta fs es tão o I NPS,

uma serie de hospitais. universidades e outras empresas que

~igorosamente têm que dar prejuízo, historicamente, como

"Rede Ferroviãria Federal. a Empresa Brasileira de Correios e

Telegrafos etc. Se formos realmente retil"ar daquilo ali as

empresas produtlvas, as empresas esta ta ls propriamente di tas.

o setor produtivo ligado ao Estado, vai-se VE!~ que o déficit

,pUblico. o deficit de elllpresa. pr,aticamente é nulo. Essas

empresas não têm dêficit. E, quanto aO fato de que essas e!l!

presas se endividam para poder levar avante os seus planos de

investiJllentos, não há nada demais. desde que os plaJJos de i,!!

vestimentas gerem recei ta sufi ci ente pa ra pagamento dos e.!!!.

p\"estimos obtidos. Eu me pergunto o seguinte: todas as e~

p"resas privadas não se endividam pesadamente para levar ava!!.

te os planos de inVestimentos? Esta e uma prática consider~

da normal no capitalismo, a empresa pegar recu.rsos de f~ra,

pegar emprestimos para levar avante planos de investimentos.

~ue. posteriormente. vão gerar receitas 'que p~rmitam pag a r

os empréstimos. Po.r que. no caso das empresas estatais. i!.

to 'ê criminoso? Por que se criou a ficção de que. ,no caso

das empresas estatais, elas têm que viver apenas de recursos

próprios? Por que e um ,crime a PETROBR~S pegar um emprésti.

mo para aumentar a prospecção de petrõ1eo? Por que ê crime'

a Vale do Rio Doce pegar um empréstimo para levar adiante um

plano de alumínio? PO"r quê? Se esta fi uma prãtica normal

do capitalismo. vamos criar agora a ficção de que as empr~

sas estatais têm que viver sõ dos lucros que geram? Isto não

existe em nenhuma parte do mundo, uma empresa que viva só de

capital próprio. Ela apela normalmente - 'isto ê prática no!:

mal. corriqueira para capital de terceiros. As empresas

pri'vadas no Brasil estão pesadamente endividadas, pesadamen-

Eu

como

eram

o SR. DEPOENTE (Riçardo Castro Bueno) -

internacional para fazer a captação de recursos, que

não utnizou, assim como utilizou' a ELETROBR~S, ass'im

desviados, depois. para o giro da dívida. Sõ que a divida

estã no nome dessas empresas~ que vão ter que pagã-las~ EE.

tios este e um dos aspectos mais graves. Por quê? Não sõ a

PETROBR~S tem que pi:l!Jar esta dívida, como, porque os empres

timos fo~am pegos em nome da PETR9BRA"S, da ELETROBR~S etc. ,

a credibilidade internacional dessas empresas estã extrem.!

!lente abalada. Por exemplo~ a capacidade da PETROBR~S de co,!!

seguir comprar petrõleo a praio e hoje em dia muito mais r,!:.

duzida do que há" dois anos. Ela perdeu muito da sua credibi

lidade a nTvel internacional, porque tem uma dívida externa

de 5 bllhões de dõlares, que não está sendo paga em dia. Ou

seja, a PEtROBRJl:s ate deposita os cruzeiros em dia no Banco

Central. Mas, evidentemente. como não há dõl~res, o Banco

Central não transforma esses cruzeiros em dõlares,

~ETROBRA:S, então, fi ca inadimpl ente no mercado fi nanceiro io!!.

ternacionaL Isto. se reflete mal não sõ junto aos banquei.

ros. mas também junto aos prõprios ~p"rnecedores de petrõ1eo,

que começam a apertar: violentamen'te 'os prazos pelos quais veo!!.

dem ao Brasil. Como resultado dissof-..o petrõ1eo acaba sai!!.

do ma'is caro para o Brasil, porque se tem de pagar petrõleo

em prazos cada vez mais curtos. Além disso, "alguns descoll

tos que os fornecedores davam ao Brasil por fora não são mais

dados. O resultado disso tudo e que todo um trabalho pacien.

temente desenvolvido. de se criar uma boa ira!Jem para as e!!!

presas estatais no exterior. de honrar compromissos um

t~abalho, no caso da' PETROBRJI;S. ao longo de 30 anos - foi

destruído em dois anos. Quem conversar com a diretoria da

PETROBRAS vai ver que hoje em dia uma série de linhas de

crédito automãticas que a PETROSRA:S tinha lã fora 

PETROSRAS podia comprar. e automaticamente o crédito lhe era d~

do pelos bancos - es s as li nhas de crédi to automãti cas s um!

I"am todas. Hoje em dia, se a PETROBRAS quiser uma linha de

c~êdito, tem que, ,n~!Jocia~ penosamente com o banco a abertura

dessa Unha de crêdito e, freql1entemente. não consegue. E.!!

tão, esse trabalho de destruição das empresas estatais

aspecto. Por outro lado, as empresas estatais estão tendo

seus orçamentos cada vez lIIais cortados. A sua capacidade de

investir vem sendo cada vez Rlais reduzida. O seu nhel de

endividamento'sobe estratosfericamente. não sô pelo endivid.!

Klento externo, mas: também devi do ao endi vi damento interno, a

taxas de juros fantãsticas. O que eu temo nesta histõria tE.,

da i que. daqui a algum tempo, o Governo comece a dizer que

as emp~esas estatais são um mau negõda, dão prejulzo. one

ram 05 cofres pub 1i cos •••

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Já !ie estã dize.!!.

não sei quais são as reserv'as. Há uma contradição dentro da

PETROBRlS:S_ A estatística Que eu acJlo mais confiável são 35

dias. Quando o Sr. Slhigeaki Ueki fala que temos 90 dias,não

sei o que, 70 dias, ele esti considerando o petrõleo que às

vezes estã embarcado nos navios. ftas o estoque de segurança.

o estoque em terra, ao que eu saiba, nas refinarias da'PETROBMs.

anda em ,torno de 35 dias. Eu queria aproveitar esta pergu]!

ta para dizer que há outras coisas interessantes em relação

a este problema do endividamento externo brasileiro: outro

Rlal fantãstico que este endividamento absolutamenh irrespo!!.

sãvel causa ao Brasil. E em relaç~o às empresas estata'is: a

PETROBR~S tem hoje em dia uma' dívida de 5 bilhões de dõlares,

que, fi na ncei ramente, debi 1i ta mu i to a empresa. A PETROBn,;S

não utilizou esses 5 bilhões de dõlares que pegou emprestado

para atfvidades de prospecção de petrõleo. O Governo se uti

1izou da credibil'idade internacional da PETRpBR~S, quer di

zer, utilizou a PETROBRÃS como um instrumento de captação de

;'ecursos externos para fazer? giro da divida. ·sã que agora

ê a :ETnOBRJ'\S que tt:m de pagar uma dívida externa que ela
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E rigorosamente igual. COJllpromete"se com o FHI com uma Cat

bancos; np momento eM que não cumpre a Carta de Intenção com

o Fundo, o Fundo suspende a remessa de recursos, e os bancos

também, autàma.ticameJ1te, 5uspendelJl a remessa de recursos. A§..

sil1l, ficamos, durante vãrios meses de novo com o pires na

mão, tentando recompor a situação, assinando uma nova Carta

de Intenção com o Fundo e ~entando renegociar com os bhnqtie!

ros. Parece"lIIe que o Brasil quer reproduzir, em 1984, rigE,

rosamente o mesmo padrão .:ie negociação de 1983. Outra coisa:

aceitam-se 5,2,bilhões de dõlares; chega-se a UII ponto, como

se chegou est~ ano, elll que fica comprovado que os recursos

pedidos são muito inferiores ao efetivamente necessario.

B'~asil tem que voltar, então, li pedir um novo emprestiJllo-ju!!!

bo, COII(O teve que pedi ... este a,no, de 3 a 4 bilhões de dol!.

~es. Ho ano que veJl, chegará ã mesma si tuação: terã Que' p!

di ~UI1l novo j umbo. Mas como pedi r um novo j umbo, s e não e~

ti cumprindo as metas acertadas com o FHI? E qual a illoral

que tem par;a chegar junto aos banqueiros e dizer que flrecisa

de mais 3 ou 4 bilhões de dólares, confessando que sua esti-

situação econômica do Brasil era feita. em geral pelo grandQ

banco, que repassava as informações aos peque~os e medias ba..!!,

cos norte-americanos I cujos departamentos de anãl ise econõmi

ca ainda são pequenos, não tendo também muita experiência da

análise a nivel internacional. Eles confhram. então, nas!

nãlises dos grandes bancos e deram com os burros -n·água. Pc!:

tanto, hoje em dia, os pequenos e medios bancos rigorosame.!!

te não confiam nas informações dos grandes bancos e não co!!.

fiam nas informações e ilnálises também repassadas pelas a~

toridades econômicas brasileiras. Não confiam mesmo. E não

confiam no Chase, nos grandes bancos, porque eles acham i11

clusive que, como esses grandes bancos têm muitos recu rs os

comprometidos no Brasil e têm interesse, portanto, em conti

n~ar rolando a d'1vida brasileira, as anãlises que fazem da

situação econâmi ca do Bras i1 são Siempre extremamente pa!

ciais e duvidosas. Mas não apenas os pequenos e medios ba11

cos norte-americanos estão reticentes em relação ao Brasil:

os bancos alemães estão reticentes em relação ao Brasil, Uma

parcela dos bancos alemães, uma parcela dos bancos in:leses

estão reticentes em relação ao Brasil, bancos su'1ços e ban

cos canadenses estão reticentes em relação ao Brasil. Qu e m

não estã reticente em relação ao Brasil, aparentemente, sõ,

são os grandes bancos norte-americanos, porque estes têm que

liderar os consõrcios. Se eles tambem ficarem reticentes, o

pacote de aportes de novos recursos ao Bras i 1 defi ~i ti Vamen

te vai por ãgua abaixo. Eles têm que dar demonstração' de

otimis\1Io, eles têm que liderar esse processo, primeiro, po ...

que são quem têm mais recursos comprometido's aqui, são os

que têm dezenas de bilhões de do1ares aqui; e, segundo, pO!

que, se fraquejarem, se' começarem a mostrar que a situação do

Pais estã Inuito ruim, os demais bancos não vão entrar nesSe

pa cote de j ei to nenhum. El eS têm que exercer o pa pe 1 dos E,

timistas que vão tentar puxar os demais. O negócio e puxar

,os demais, tentar mostrar, de qualquer maneira, que não hão.!!,

tra saída, senão continuar rolando a dívida brasile'ira. En

tão, so quem tem convicção de que deve continuar emprestando

mais ao Brasil neste mome~to, na realidade, são os grandes

bancos norte"amerícanos. Os outros são extremamer,te retice.!!

tes e os qu'e vão entrar, na sua ma1oria, vão fazê-lo a c0l!

tragosto. Esta e q~e ê a verdade. Vão entrar a contra!]osto.

Ou~ra coisa: o Brasil pediu, de recursos adicionais, 6,5 bi

lhões de dõlares - e o que o Pastore está pedindo nesta vi~

gemo As estimativas que se têm ê que o Brasil jã se confo!:.

ma com 5,2 bilhões de dõlares 1 embora não admita isto ofi.

cialmente. Quer dizer, já hã um rombo aí de 1,3 bilhão de

dõlares, que o Governo brasileiro estã começandO' a admitir.

Note"se, então, que e extremamente difTcil fechar este paco"

te com cerca de 850 bancos. Este e um ponto importante.

segundo ponto e o seguinte: a Carta de Intenção com o FfII

Mesmo que o Brasil feche, dia 18 de novembro, a Carta de I!!,

tenção com o nÍl, poderemos, daqui a 3 ou 4 meses - e pr.Q.

vavelmente estaremos .. não estar cumpri ndo as metas da Ca!:

ta. No momento em que o nfI interromper o fluxo de recursos

pa~a o Bras i 1, os bancos, autollfa ti camente, i nterromperão ta!!!.

bêm. Então, parece"me que o Brasil se arrisca a repetir em

1984 o mesmo padrão de negociação ,que 'e.stâ repetindo em 1983.

que!.queria fazer tres perguntas, visando a apro+'undar as

no llIeu entende~, po~que o Governo estã COM o rabo preso. C,!!.

110 sabemos, o P~ojeto 2 diz expressamente que.o Brasil abre

I1~O de alegar questões de sobe~ania na~ional na~ discussõe s

do acordo cOJa o Fundo Monetãrio Internacional. Então, basl

tões. Primeiro, gostaria que V. Sa. expusesse de forma mais

ria então condições de fazer uma moratória da dívida externa.

Tenho certeza ,de que o sistema financeiro internacional,

comunidade financeira internacional iria aceitar esse tipo

de negociação e o Brasil conseguiria fazer isso. Evidenteille.!!

te, essas negociações são penosas e difTceis, mas abririam

perspectivas de se sair do "sufoco" cambial e de recuperação

da economia. Do jeito em que estão, as negociações são pen.Q.

sas, não saímos do "sufoco" cambial e não temos perspectivas

detalhada o p~oblema das condicional idades impostas pelo FMI

nos acordos firmados com o Brasil. Segundo, na exposição que

SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr. Presidente,

agradeço as respostas ao ilustre depoente. Encerro aqui mi

nha participação, dizendo que as perguntas foram curtas, as

respostas ê que foram longas.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Eduardo Ilatarazzo

Suplicy) - O Deputado Flávio Bierrenbach está inscrito, PE,

rem está ausente. Antes de pirssar a palavra ao Deputado A.!.

do Arantes, gostaria de registrar que chelJaram dois telegr~

mas do General Sylvio Frota. Ambos endereçados ao Sr. Pr~

si dente da' CPI, Deputado Alencar Furtado. Diz o primeiro :

·Visando a atender co'nvocação desta CPI, deverei chegar Br!,

sllia dia 25 do corrente. Atenciosamente, General Sylvio FrE,

ta. 1l Datado de 21 de outubro ,de 1983. O segundo, datado de

ontem, diz o seguinte: "Agradeço deferência de V. Exa. reser.

vas hotel e avião •. Todavia jã aceitara convite amigo hosp~

dar-me. O·telegrama anterior visava apenas partic;ipar minha

vi agem. Atenci osamente, Genera 1 Syl vi o Frota. li Concedo

palavra ao Deputado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARAflTES - Jornalista Ri

cardo Bueno,na verdade a maior parte das questões que tinha

a levantar já foram resolvidas nas respostas que V. Sa. deu

aos Deputados que me antecederam. Mas, de qualquer maneiru,

V. Sa. fez, afirmou que, em decorrência da política recessi

va em curso no Pais, isso estaria levando. necessariamente,

de recuperação da economia. Não temos perspectiva nenhuma

O mais desesperador' nesta história toda e que, depois de três

anos de recessão, as nossas perspectivas são de mais três a

nos de recessão. E so isso.

a um processo de desnacionalização da economia brasileira.eo!

taria que essa questão fosse melhor abordada. Quanto ã o,!!

tra questão, que acho ser um problema de ordem mais geral, em

certo sentido suponho qual deverá 'ser sua resposta, l11as go~

taria que ela ficasse sendo integrante do seu depoimento: Co

mo V. Sa. vê a questão do papel do capital estrangeiro no d~

senvolvimento nacional? Na verdade, entendo que esta discu~

são toda que fazemos, do problema da dívida externa, dos a

cordos com o F!1I, do processo de desnacionalização, tem uma

matriz, e està matriz vem de antes de 1964 e foi, inclusive,

uma das causas do golpe militar de 1964, que era o grande d~

bate nacional acerca do papel do capital estr?ngeiro na eco

nomia brasileira. Todos nos lembramos das posições d'e Rober.

to Campos, Octãvio Gouvêa de Bulhões e de uma serie de 0E.

tros economistas, .que,·naquela epoca, defendiam de forma vi

gorosa a alta relevância do papel do capital estrangeiro no

desenvolvimento nacional. Depois' de quase vinte anos deste

modelo, o resultado que hmos aí e um processo de f,alência ,

de crise, de desemprego. O País inclusive abriu mão, con

cretamente, de sua soberania nacional, porque se percebe que

as medidas que o Executivo tem tomado, no sentido de intimi

dar, de procurar coagir o Legislativo, inclusive as chamadas

lIledidas de segurança, es'tão rompletamente em sintonia com as

pressões - estas, siM, pressões "exercidas em cima do

Congresso Nercional pelo Sr. Donald Regan e pelo Secretãrio f
xecutivo do Fundo Monetário Internacional, Sr. Jacques de L!

~os;'ere~ no sentido de, se o Legislativo não aprovar o Oecr!,

to-Lei nQ 2045, o B~asi1 "entr!1r pelo ra'lo". Aí 1 .sim, há'

uma nTtida e clara manifestação de intervenção indébita nos

assuntos do nosso Pais. No entanto, em relação a ésta inter..

·venção ou a esta pressão exercida sobre o Governo brasileiro

e sobre o Congre~so Nacional, nada se fala. E nada se, fala~

Umapara i! amortização como para os juros, de 4 a 5 anos.

mativa de balanço de pagamentos estava completamente errada?

Esse foi todo o padrio d~ negociação de 1983, e não vejo n~

nhuma mudança, mínima sequer, nesse padrão de negociação em

r:elação a 1984. Acho esse padrão de negociação ri.gorosamen

te illlpossTvel. Esse padrão de negociação leva ao que estMlOS

vendo agora: ,a economia do PaTs estã paralisada em função de

um eventual acordo com os credores, que já se vem arrastando

há 6 meses. Entã~, esse padrão ê absol~tamente caótico. Ele

não permite resolver o problema cambial, sequer girar a dlv!

da com tranqüilidade durante um ano, e desorganiza todas as

atividades produtivas a n'lvel interno, porque ess'e padrão vem

acoplado a uma recessão brutal; em termos de política econô

mica, a margem de decisão do Governo brasileiro ~ cada vez

mais estreita.' Então,o Brasil fica com uma economia absolut!,

mente caótica, absolutamente descontrolada. Esse e o padrão.

Acho que o Brasil tem que mudar radicalmenté seu padrão de n!!.

gociação. Inclusive 1 acho que a rejeiçã0 1 pelo Congresso,do

Decreto"Lei nQ 2064 pode "er um passo que for,ce nesta dir~

ção: "Esse padrão não dã mais; primeiro, porque a s.ituaç ã o

com os credores internacionais estã caótica; segundo, porque

não hã mais consenso a nivel interno para se manter esse p!

drão de negociação, porque o Governo não tem mais sustent!,

ção a nível do Legislativo para continuar levando avante e!

te padrão de negociação; terceiro, porque não tem mais base

de sustentação social para manter esse padrão de negociação."

Ora, se os credores internacionais sab'em que esse padrão de:

negociação se tornou inviável, porque não tem mais respaldo

interno; se o Legislativo não aval'iza isso e se a populaçã o

brasileira também não avaliza, quem avaliza isso? O tHnistro

Ernane Galvêas, o Presidente João Figueiredo? Três ou qU!

tro pessoas avalizi!1II isso. esse padrão caótico de ne!]ociação?

Esse padrão não nos vai levar a nada: A economia .brasileira,

na minha opinião, precisa do seguinte: primeiro, da reform.!!.

lação ampla das formas de negociação' da dívida externa: pr!,.

zos amplos de negociação de 25 a 30 anos. Carência, tanto

horizonte razoãvel de tempo. Acho que se o Brasil tivesse

esse plano, respaldado por ampla lIaioria social, por uma a!,

pla maioria a 'nTvel interno ••• Não adianta tambem fazer o pl.!

no do bolso para levar lã e o plano não ter respaldo aqui de,!!.

tra. Este plano, para mim, teria que ser obr~9atoriamente!

provado pelo legislativo, antes de se,r apresentado ao FMI e

ii comudidade financeira internacional. ·Obrigatoriallente !.

provado pelo LegisJativo. No momento ell que o Brasil tives

se uma polTtica econômica avalizada pelo Legishttvo, ele t!,

redução drãstica dos juros pagos,' aos banqueiros privados i!!,

ternacionais, para 3 a 4% ao ano. Quinto, um' planejamento de

curto 1 medio e longo prazo, amplamente discutido aqui dentro,

e levado ã' comunidade financeira internacional como nosso b,!

lizamento para, os proximos anos. O Brasil precisa voltar a

ser uma economia planejada. Sexto, recuperar seus instrume,!!.

tos de politica econômica para poder instaurar aqui dentro .!!.

ma política econômica voHada para o crescimento da economia

planejada, que estaria balizada nos planejamentos de cU17to ,

media e longo prazos. Setimo, uma politica de contenção das

importações, rigorosamente planejada, que tambem faria parte

deste planejamento ·de curto, medio e longo prazos. Isso

o mínimo que o Brasil precisa fazer no momento, para m1.!dar PE,

liticamente seu padrão de renegociação com os credores exter.

nos e recuperar seu controle da economia, porque senão para

onde vamos? Vamos manter a recessão por mais dois ou três

anos? Vamos liquidar a economia brasileira, em nome de nada?

Vamos fazer uma política de terra arrasada no Brasil? Tenho

certeza de que esse padrão de renegocnação, embora os cred.Q.

res vivam dizendo que não, seria aceito a n'1vel da comunidÊ.,

de internacional - a contragosto, a princTpio. Os cred.Q.

res gostari?m muito que o Governo brasileiro traçasse a rota

da economia brasileira para os próximos anos, porque mesmoos

banqueiros internacionais e o FHI não têm a m'1nima idéia do

que aconte'cerã no Brasil daqui a seis meses. Se não sabemos,

eles tallbeJll não sabem. Esse padrão de insegurança, esse p!.

drão caótico de gestão da economia a curto prazo não e, de

fo~ma nenhulRil,' a melho~ ,Wlane~ra dé se negociar C01l1 ninguem ,

incluindo a comunidade financeira internacional. A comunid.!

de financeira internacional· gostaria de ter um mínimo de s!,

gurança sobre o que vai acontecer na economia brasileira,num

dosta de Intenção, que não vai cumprir; arranja dinheiro
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camente sobre ~ssas .três perguntas gostaria de ouvir sua op!

nião.

de que o Governo brasileiro fi"ca submetido, trimestrallllente,

a visitas das missões do FMI, que aqui vêm sabatinar os "i

Estã enoerrãda aMuito obrigado a todos, pela presença.

sessão.

Acho que seria de grande valia para os nossos trabalhos que

o c~~panheiro tivesse condições de acompanhar o nosso trab!

lho f: fornecer subsídios, sugestões, para que tivessemos CO!

dições de CUMprir com eficicia a atividade da CPI.

mas utilizadas pela indústria farmacêutica. Esses planos f,2

ram totalmente aóandonados, a CEME hoje em dia não financia

pesquisas e tornou-se uma mera compradora de remédios para

distribuir para a Previdência Social. Na verdade. a CEME aE!

pliou o mercado de laboratórios multinacionais, porque grai!

de parte das compras dela são feitas por laboratõri os junto

a 1aboratõrios multinacionais. Agora. o programa da indu!.

tria químico-farmacêutica, que prevê a s.ubstituição de iE!

portações' de matérias-primas para o B.rasil passar a produzir

aqui dentro. estã sendo boicotado pelo Ministerio da Fazenda

e pela SEPLAN, que querem que o programa seja completamente

aberto ao!: 1aboratôrios estrangeiros. Mas, de acordo com a

nhã, dia vinte e seis. qua~ta-feir:a, ãs nove horas e trinta

minutos, para a tomada de depoiIllento do Geqeral Syhio Frota.

o SR. DEPUTADD EDUARDD HATARAZZD SUPLICY-

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES, - Agradeço

ao jornalista Ricardo Bueno o seu depoilmen~o, que foi. de gra!

de valia. Gostaria apenas de fazer um apelo ao j';\rnalista;

Acho que, pela intervenção que fez .aqui. estã claro que não

sõ o SeU grau de conhecimento e a sua cOJllpetência.Hesse se.!!.

tido, entendo que telll UMa contribuição il'llportante a dar para

a conti nui dade dos traba1hos des ta CPI. O j orna1i s ta es tã

tendo conheciJllento de toda a pressão e de todo o b.oicote que

o PDS e O Governo estão fazendo ao funcionaMento desta CPI •

Gostar'íallos de agradecer ao jornalista Ricardo Bueno o depo!

menta que foi extremamente enriquecedor para os trabalhos da

CPI da Olvida Externa, certamente pelos seus conhech,entosde

econoMta e pe la sua experiênci a. como j orna li5 ta extreMamen

te aplicado. que hi muitos anos vem acompanhando de perto t~

do de importante r:elacionado ã economia brasileira. Quer'!

MOS novamente avisar a todos que a, próxi.ma reunião serã '5M!

experiência histôri.ca, os laboratórios estrangeiros não prE.

duzem matérias-primas farmacêuticas aqui dentro: eles querem

importar tudo das suas matrizes superfaturando. As mat'érias

-primas farmacêuticas que entram no Brasil são sempre supe.!:

faturadas, proporcionando a esses laboratõrios uma incrível

remessa disfarçada de lucros. Então, acho que o Brasil pr!

cisa ter uma polltica definfda para o capital estrangeiro. Na

minha opinião, a presença do capital estrangeiro no Brasil

deveria ser paulatinamente reduzida. O Brasil, em materia

de capital estrangeiro ter;a que assumir cada vez mais o co.!!,

trole da sua economia, reduzindo a presença das empresas mUJ.
tinacionais e criando poder para negociar, is.so sim, a CO!!!

pra de tecnologia estrangeira. quando isso lhe fosse intere!

sante, para adaptar e desenvolver. Em vez de deixar empr!:,

sas multinacionais se instalarem aqui, compraria tecno·logia

estrangeira sempre que fosse necessãrio, e passaria a desei!

volver os empreendimentos aqui. criando 'tecnologia a partir

do que comprou ou até mesmo não comprando tecnologia. quando

isso não fosse necessãrio, desenvolvendo-a aqui.. O qu~ o Br.!

si 1 faz e-uma p01'1ti ca de portas" abertas, totalmente abertas

ao capital estrangeiro, em que uma politica tão modesta como

a ~eserva de mercado. que reserva para as,empresas nacionais ap!

nas 20 a 30% do mercado de computador~s. não mais que isso,

'é vista como uma aberração extraordinãria. Não re~erva lIlais

do que 20 a 30% do mercado de computadores. porque os compE.

ta dores de grande e medio porte são todos produzidos pelas e!!!,

pr:esas multinacionais. A Burroughs e a IBM controlam CO!!!

p1eUmente esse mercado. Quando reservamos 20 a 30% do me!,

cado para as empresas nacionais, isto ê visto como urna aber

raçiio extraor:dinãria. Dentro do panorama nacional, em que

as portas são completamente abertas ao capital estrmgeiro elR

todos os setores. chega a ser mesmo uma atierração. Outro ti

,po de tratamento do capital estrangeiro seria o mínimo lItini

~ que o Br:asil deveria fazer em setores considerados e!

trategicos para a sua economí"a.

nist~o Galvãas não assi.na esse programa? O prograMa, inicial

_ente, er:a voltado para os laboratórios: nacionais; jã se abriu

uma brecha para joint-venflures. MeSMO as.sim o Ministro E!

nene Galvêas acha que e pouco, ele quer que os laboratõri os

estrangeiros possam desen.ol'~ú~.r livremente planos de substi

tuição de impol"tações sem terem que fazer qualquer tipo de

associação com o capital nacional. E ele, então, se recusa

a assinar esse programa. Ora, quando foi criada a Central

cfe Medicamentos. a idéia, inicialmente, que eu me lembre .. 'é

que a c'EHE iria financiar pesquisas. com recursos do Estado.

nos laboratorios nacionais para substituição de matêrias-:-pri

segundo lugar, o sistema financeiro, setor bancãrio, e um s!.

to·r extraordinariamente lucrativo no Bras.il, em que. aprese.!!.

ça do capital estrangeiro ainda é minoritário. Então, uma

penetração nesse setor seri a também extremamente i.mportante.

Terceiro. a penetração das empresas estrangeiras continua se

fazendo em setores. que podem não estar brilhantes no momento,

mas que apresentam perspectivas de rentahilidade futura mui

to atnaente. Chamo a atenção para a ãrea mineral: na ãrea

mineral os pedidos das multi nacionais seja no ONPM. seja na

CPRH. para tomarem conta de lavras sao cres.centes.. .As vezes

os projetos não são tocados imediatamente, mas faz~se urna e!

pecie de reserva de domínio da lavra para, posteriormente, se

tocar o projeto, qU!lndo a economi.a brasi.leira voltar a se r!.

cuperar. E no setor de bens de capital. que ci,teiaqui, e!!!

bora seja um setor que vai. muito mál, ao que eu saiba as e!!!.

presas multinacionais jã instaladas es.tão procurando diversi

ficar a sua atuação' no sentido de ampliar sua linha de prod~

ção dentro do próprio setor de bens de capital, des.locando,e.!!!

presas nacionais para poderem assim captar faixas maiores do

mercado. t:: verdade que em um mercado cada vez menor, mas

elas conseguiriam captar uma faixa maior' desse mercado.

mencionei tamb'ém que os bancos estrangeiros têm muito int!

r:esse não sõ em penetrar no sistema fi.nancei~o. corno, a pa.!:

tir daí, depois de terem a sua pos.ição consolidada no si5t!

ma finan~eiro. diversificam seus investimentos em direção ã

compra de terras, ã montagem de grandes projetos de export!

ção de alimentos. na área mineral, na ãrea da agroindústria.

provavelmente, a alguns setores de manufaturados ligados ta}

v-ez a autopeças, ao setor mecânico e ao setor: de fundições.

Pelas informações ~isponíveh. no momento. esse é mais ou m!,

nos o panorama de penetração do capital estrangeiro q~e co.!!.

sigo delinear no momento. Quanto a essa quest.ão mais ampla

da presença do capital estrangeiro no Br:asil, acho que preci

SarlalllOS at~av'és de uma ampla discus.são de toda a ~ociedade

brasileira, definir em que setores a presença do capital e~

trangeiro serã ·admitida. em que setores não serã admitida e

em que condições. Acho, por: exemplo. que hã setores no Br!

sil em que a presença do capital estrangeiro simplesmente d,!

veria ser eliminada poruhsolutamente desnecessãria. O Br!

si1. por exemplo. precisa -I;er supermercados sob o controle

de capital est~angeiro? Quanto ã dis.tribuição de petróleo,'

que é uma ativi.dade banal, precisaria haver a presença de c.ê.

pital estrangeiro nessa ponta da distribuição do petróleo,

que, aliãs, é um dos filets mignons da 'área petrolifera? Não

seria muito maiS" justo que a PETROBMS tambem detivesse

monopólio da dist~ibUição de petróleo no BrasiH Hão se,ria

o caso de termos um.a política definida decidida em relaçao a

isso, para pouco a pouco irmoS' promovendo a nacionalização tQ.

tal desse setor? Acho que o Brasil preci:s.a de uma poHtica

definida em relação ao capital estrangeiro. Por exemplo, h!

veria certas ireas em que a presença do capital est~angeiro

seria totalmente vetada, em outras áreas seria admitida uma

presença lIIinoritãria do capital estrangei.ro e eM outras !
reas irTaraos reforça~ empresas estatab e elllpresas.nacionais

para cOllpetir com o capital estrangeiro, em ãreas em que

p~esença est~angeira seja muito forte. Po~ exemplo, na ãrea

da indust~ia farmacêutica o Brasil preci.saria ter um progr.!

ma decidido de refor:ço dos labo~atôrios privados nacionais

e do aUlll;ento decidido da presença es.tatal na produ~io de r!,

llIedios no Brasil. Não sei se V. Exas. s.abem, .JIlaS o Brasil

tell Ulll programa nacional da indus.tria qUlmico-farllli3cêutica .!.

pr~vado por cinco Ministêrios: Fazenda, Planejalllento, Indú.!.

tria e COMercio, Saúde e Previdência. Agora, por que o Hi

ano as vendas na ãrea de informâtica vão crescer 30%, e

objetivo especTfico ai e derrubar a reserva de mercado. Em

as

Estemais evidente de todas e tem um crescimento anual ..•

pre na base de zero a U, no mãximo. Então, estas são

condicionalidades que o FMI impõe ao Brasil., Alem disso,

bom lelRbrar que a condicionalidade se es.tende também ao fato

investiMentos no Brasil, tanto que a ent~ada do investimento

direto chamado capital de risco, que se ~inha mantendo na

faixa de um bilhão ou um bilhão e meio de dõlares. por ano. e~

te ano ,não "deve passar de quatrocentos. milhões de dÕlares. ~

gora, o que se nota 'ê que. em certos setores espec1ficos da

economia brasileira qu~ ainda continuam crescendo, que são

dinâmicos e em que o capital estrangeiro ainda não penetrou.

há grande interesse: um é a ã~ea de informãtica. que

o SR. DEPOENTE (Ricardo Castro Bueno) - As c0l!

dicionalidades que o F1U impõe ao Brasil estão na Carta de

Intenções: um programa de ajustamento brutal. que passa, em

primeiro lugar... O FtlI ~em uma verdadeira obsessão pela

redução do déficit publico. a qualquer preço. E, para o ano

que vem, a redução do déficit publico estã estipulada em z!

ro. O FHI quer que o Brasil reduza o d'éficit público a zero.

Esta uma das condicional idades mais serias. Em segundo l~

gar, o FHI quer o que chama de política salarial mais flexí

vel. O que 'é uma política salarial mais flexlvel? O ideal,

do ponto de vista do FIlI, não era nem o Decreto-Lei nQ 2.045

nem o 2.064. mas a livre negociação. Isso e o que o nu quer.

Mas e evidente que, não vindo, a livre negociação, o FMI acei

ta uma politica salarial que reduza' a massa de sa1ãrios.

meneira mais eficiente de reduzir a massa de sa1ãrios, nas

atuais condições brasileiras. seria, sem duvida através da li

vre negociação, e e isso o que quer o FHI. Mas ele aceita

ria bem o Decreto-Lei nQ 2.045, como aceitaria bem -o 2.064.

A terceira condicional idade imposta pelo FHI ê a tentativa

de manlter a inflação no Brasil sob controle. O FMI quer se.!1!

pre que o Governo brasileiro estabeleça as metas quantitati

vas de ~edução da inflação. Então, são sempre traçadas m~

tas, que, evidentemente, o Brasil não tem a mínima condição

de cumprir. Estas são as condicional idades mais imediatas.

Outra, também importante, ê gerar superãvits c'omerciais cre!

centes, seja atraves de réstrição àS" importações, seja atra

ves do crescimento das exportações. Assim, o FMI pede, de

inlcio. uma redução drãstica do deficit publico, com corte

nos investimentos das estatais e nos gastos de custeio; s!

'Qundo, um controle sobre a política sa:lo.arial extremamente rI

gido; terceiro, medidas antiinflacionãrias, todas elas de c~

ríter ortodoxo, incluindo aí uma p011'tioa monetãria extrem!

lIente apertada, ou 'seja, uma evolução da base mone'tãria. dos

Ileios de pagamentos bem inferior ã da i.nflação; quarto. s.!!,

perãvi ts comercia i 50 'crescentes, com base na fi cção de que sõ

atraves de tais superãvits o Brasil conseguiria. pouco a po.!!,

co, pagar a d'l"vida externa. A redução do deficit público a

zero, com cortes drãsticos nos investimentos das estatais e

nos, gastos de custeio; uma politica ortodoxa de combate

inflação, com uma polltica monetãria extremamente rigorosa;

uma redução na massa salarial em termos reais e a necessid,!!.

de de manutenção de importações cohstantes, o subproduto di!

so tudo' 'ê uma recessão brutal. Todas as medidas caminham na

mesma direção: uma recessão viohnta. E o FMI chega, ãs V!

zes. a estabelecer metas de crescimento para o Brasil, seE!

bancos não nos emprestam mais. Então, estamos amarrados

Fundo Monetãrio Internacional de tal Ilaneira que a margem de

manobra ••elll terlllos de poHtica econ'õmica do Governo brasi1ei

rio, fica cada vez mais reduzida. A seguntla pergunta e s,2

bre a desnacionalização da economia brasileira. As empresas

multinacionais não andam muito entusiasmadas: em fazer novos

nistros da área econômica. E jã se chega a dizer que agora

o Fundo farã o acompanhamento mensal das metas brasileiras.

Outro ponto talllbem a leMbrar i! que todos os recu~sos a serem

elRprestados ~o Brasil pela comunidade financeira internaci,2

nal estão condicionados ã aprovação do pr:ograma do fundo. No

Momento em que'o Fundo paralisa seus eJllPr:êstiMos ao Brasil.

porque acha que as metas da Carta de Intenções não estão se!!.

'do cUllpridas. a cOJllunidade financeira internacional. autom!

ticamente, também paralisa· seus empréstiMoS ao Br:asil, os
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21' REUNIÃO, REALIZADA EM 26-1O-~3

Depoen'e: GENERAL SYLVIO FROTA
Ex-Ministro do Exército

O SR~ PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Coloco ã discussio dos Srs. Membros permanentes desta. CPI o

queM queir! discuti-lo ••• Tem a palavra pela ordem o Depu

tado E~uardo Supl i cy.

Pela ordem,.0 SR. DEPUTADO JO~D CUNHA -

O SR. PRESIDENTE (Deputado A~encar furtado) 

Com a palavra o Deputado Flãvfo Bierrenbach.

D SR. DEPUTAD~ FL~VIO BIERREI'BACH - Sr. Pres!

dente 1 para contraditar a proposta do nobre Deputado Jose

Lourenço, Vice Líder do Governo. Não ê segredo para ninguem

que o partido do Governo vem tentando colocar todos 05 obs

ticulos posslveis ao depoimento do General 5ylvio Frota. pe

rante esta CP!. O pedido que acaba de ser formulado pelo Vi

ce-Lider do Governo tem o ünico objetivo de inviabilizar es

te depoimento. A Comissão Parhmentar de Inquerito presidi

'da por V~ Exa~ tem dois precedentes - jã: realizamos duas se!,

sões secretaS' nesta Comissão - e a solicitação do depoente

encontr! amparo regimental, do art~ 42,d ... Regimento. Razão

pela qual peço a V~ Exa. coloque em votação e que a Comissão

delibere a respeito da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Dep~~a_~n Alencar Furtadn) 

Era o que eu estava fazendo. Para ~ma questão de ordem, tem

a palavra o Depuhdo Aldo Arantes~

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES ... Sr. Presidente,

eu entendo, como o Deputado Flávio Bierrenbach, que a propo

sição feita pelo Vice-lider do PDS tem por objetivo~ na ver

dade. impedir que o General Frota preste o Seu depoimento.En.

tendo que o objetivo fundamental desta CPI. hoje. é ouvir o

General Frota e ele colocou o condicionante: estã disposto

a prestar o seu depoimento:. desde' que em sessão secreta. En

tendo, portanto. que qualquer proposição que vise a transfo!

mar au a manter esta sessão aberta ê uma forma de impedir que

o General Frota preste seu depoimento. Neste sentido. apelo

a V. Exa. que coloque em votação o pedido do General Frota,

para. que passemos. de imediato, a ouvi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ..

Antes disso. concedo a palavra ao Deputado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi-

dente. o nosso querido companheiro e colega Deputado Joio

Cunha acaba de declarar Que ele não se submeterã ao prob1e.a

'da sessão secreta e que não assume nenhum compromisso co. o

sigilo da sessão. Conhecemos a lealdade com que o nosso co

lega se coloca sempre diante das questões, mas o que eu que

ro perguntar,a V. Exa~ e se, na condição de membro da Comis

são, o nosso colega Deputado João Cunha estã ou não obrigado

a Illanter o sigilo solicitado pelo depoente.

O SR. PRESIDEnE (Deputadn Alencar Furtado) 

Respondo a V. Exa. e ao Deputado João Cunha. Todos os: mem

bros desta CPI •••

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Agora. eu pediria que o compromisso fosse de nós t~dos, de,

nesta sessão secreta, particip!rmos como tal. ou não parti

cipamos dela. ~ra a sugestão que eu queria oferecer. Em V2.

tação o requerimento do depoente para que a sessão seja tran..!

formada etn sessão secreta. Os que estejUt de acordo com o

requerimento. permaneçam como se encontram. (~) Apro

vado. Lamentando. peço aos demais pre~entes que se retirem

do plenário para transformarmos a sessão em secreta.

••• que participem de sessão secreta sujeitam-se às penas de

lei, se não recolherem os depoimentos como secretos: resp0n.

deTll: pelos seus COMportamentos penalmente.

eu queria pedil" a palavra.

O SR. DEPUTADO J01(Q CUNHA - Eu tenho plena

consciência d:isso.

Sr. Presidente. eu quero dizer a V. Exa. que meus compromis

sos são com a Nação •. Estou com V. EXa. quanto ãs responsa

bilidades que me informam e assumirei, inclusiVe, como decor

rênci a. -as responsabi 1idades crimi na 1s ou pena i 5 dos meus a

tos depois, desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ..

A Presidência. para evitar incidentes desagr!dãveis, recor

reria, ~epois da votação. ao Deputado João Cunha, para que

reconsiderasse sua posiçio, a ffm de deixar' o depoente ã vo!!.

tade para prestar seu depoimento. porque esta nOssa investi

gação e de alta envergadura e de gr!nde seriedade. Nosso co!!!,

promisso e COM a Nação, Deputado João Cunha - o compromisso

desta invesEigação .. e' sei bem de perto que ê o d~ 'I. Exa.

tlmbém.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Fogaça.eu Ale al inho às colocações do nobre Deputado Jose

Penso que o Regimento Interno sustenta a pretensão do Sr. G!,

nera I. Admito que S. Exa. tenha razões de ordem legal quan

to ã sua condi ção de eX-JRi 1i' ar, ou JIli 1i tal" :la rêS erva •

penso que sua preten$io se justifica. Entretanto, Sr. Presl

dente, dada a gravidade do 1I10mento e dos fatos que envolvem

os objetivos deste depoimento. dada a gravidade das denün

cias que O envolvem. quero dizer. na condição de membro des ..

ta CPI. que pessoalMente não me sinto obrigado ao sigilo do

que for dito e do que eu ouvir nesta Comissão.

O SR;;. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

lem a pah.vra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Deputado Seb!stiio Nery) - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O requerimento apresentado ã CP! o foi para que a sessão se

transformasse em sessão secreta.' Coloco em votação a maté-

Presidente, esta Comissão eM sessão anterior ji atendeu ao

requeriMento de um depoente, o Sr. Embaixador Meira Penna,p!

ra que' a sessão fosse transformada elll sessão secreta., O Oep!!

tado José Fogaça tem inteira razão:. ... F.az parte do Regimento

das CPIs transformar as Sessões eM secretas, quando for o c,!

50. A solicitação do Sr. Vice-Líder do POSo i1 lQeu ver. não

tem cabida~ Primeiro, porque o depoente tem o direito de pe

dir a sessão secreta.; ,segundo, porque o depo~nte fof conv~

cado a esta Comissão, apesar de outras interpretações da im

prensa e até de ilustres Deputados e Senadores. explicitam~!!,

te a propõsito de assuntos que su~giram no desenrolar dos

trabalho$ desta Comissão e que tiveram como corolãrio inevi

tável a convocação dQ Sr., lieneral. Por isso. eu quero dei

xar aqui o lIleu voto. público. para que a sessão seja transfo!.

mada em secreta, por se tratar de direito do depoente, e um

dever da Comissão.

a SR. DEPUTADO J01W CUNHA - Sr. Presidente.

peço a pala'lra p!ra contraditar.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Exa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furhdo) 

A proposição que estâ em votação e esta que foi objeto de r!

queriTllento do depoente. que não se nega a prestar os i nfor

mes que possui. porêm quer fazê-lo em sessão secreta. Este ê

o requerimento que está em votação.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr. Presidente.

peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Deputadn Alencar Furtado) 

Telll a palavra o Deputado JOSe Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSE: ::9GAÇA - S~. Presidente,

o requerimento do General Sylvio Frota encontra inteiro abri

go no Regimento desta Casa e no Regimento das Comissões Par~

lamentares de Inquerito~ Portanto, e perfe.itamente cabível

e tem inteira procedência este requerimento. ,Se o Plenãrio

desta Comissão assim o entender, esta sessão. poderã ser se

creta •

ri a. Aquel es que concordam com o requerimento para que

sessão seja secret! permaneçam como se encontram. (~).

Com a 'pahvra o Sr. Deputad'o. péla ordem.

O SR. DEPUTADO JOS[ LOURENÇO - Entendemos nós

que sendo o depoente conhecedor de problemas os mais diver

sos do noSSo Pais. especialmente vinculados a esta Comissão;

entendendo tambem que esses documentos devem ser do conheci

mento de toda a Nação. propomos que esta sessão "seja pübli

ca, para que todos os Parlamentares. todos o.s 'brasileiros

que !qui se encontram, inclusive a imp...ensa, possam divulgar

tudo o que existe sobre as questões que serão futuramente fo.!:.

muladas fi S. Exa., o Sr~ Ministro Frota. Entendemos que. as

sim fazendo. estamoS dando uma contribuição para que o País

possa conhecer em toda a sua extensão o que e~iste de real e

o que pode significar a presença do Sr. Ministro para o es

clarecimento de fatos que a Nação persegue na sua inteireza.

.para que possam ser do conhecimento de todos os brasileiros.

1::. pois. nossa proposta. que esperamos conte com o apoiamen

to C:l todos os membros desta Comissão, no sentido de que es

ta sessão seja püblica. para que nenhum fato possa deixar de

ser conhecido por quem quer que seja. Muito abrigado

V. Exa.

O SR. DEPUTADO JD~D CUNHA - Sr. Presidente,

havendorequeriMento do ilustre depoente. (~). Não

'o SR 4 PRESIDENTE (Deputado Alencar rurtado) 

Havendo nümero legal, declaro aberto os trabalhos da reunião

da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as

causas e conseqUências do elevado endividamento externo bra

sileiro. tendo em vista as negociações COP1 o Fundo Monetãrio

Internacional. Ouviremos hoje o depoimento do General Silvio'

'fr~ta, ex-Mi ni stro do Exêrci to. Antes, a Sra. Secretãria

procederã i leitura da ata da reunião anterior~

(E lida e aprovada. sem restrições. a dta da

reunião anterior)

O SR~ PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Não hã expediente a ser lido. Solicito aos presentes silên

~io com vistas ã normalidade noS nossos trabalhos~ Srs. Dep.!!

tados, esta CPI tem a satisfação de receber hoje. para depor

acerca da dívida brasileira e do Acordo FMI/Brasil. a emine!!,

te figura do General Silvio Couto Coelho da frota. Informo

ao nobre depoente que os noSsos trabalhos se regelll por uma

legfslação autônoma que discip1fn! a funcional id!de das

CPIs e. complementarmente. pela legislação penal b.ra5ileira.

ou seja, o Cõdigo, de Processo Penal e o Cõdigo Penal Brasi

leiro. Aos nossos depoentes cumpre o dever prelimin!r. an

tes da sua exposição, de prestar 0, compromi'sso legal de di

zer a verdade. sob !s penas da lei. Convido. pois. o ilu!

tre depoente a prestar o compromisso regimental. com todos

os presentes de pe.

O SR. DEPOENTE (Sylvio Frota) - Faço. sob pa

lavra de honra e sob as penas da lei. a promessa de dizer ll.

verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Sr. Oepoente. V. EX,a ~ pode. !ntes da i nqu i ri ção dos -Srs ~ Dep!!

tidos, usar da palavra p!ra fazer uma exposição prelim,inar.

Portanto, tem a palavra V. Exa.

'O SR. DEPOENTE (Sylvio Frota) - Sr. Presiden

te, Srs. Membros desta Comissão Parlamentar de Inquerito. a

'tendendo i convocação que me foi feita na condi ção de teste~

munh! para prestar depoimento sobre fatos relacionados com

aqueles que constitueM objeto de apuração por parte de

V. Exas •• aqui me encontro ã SUA inteira disposição com

propõsito de prestar. de forma ampla. todos os esclarecimen

tos que me forem solicitados. dentro das Minhas possibilida

~es, não obstante, no decorrer dos trabalhos •. po-derã !conte

cer tenha eu de referir-lI1e a documentos sigilosos e a repro

duzir. o quanto possivel, o conteúdo de tais documentos; se!!,

do esta COllissão UM õrgão do Poder Legislativo. investida de

legitima autO"ridade por força do ato que a criou. não hi

qualquer restriçio a que venha a toll1ar conhecimento do teor

de documentos sigilosos. Ocorrida essa eventualidade., cónt.!:!.

do. ficará a Comissão Parlamentar de Inquérito responsável

pela manutenção do 's1gilo, tal como determina o Regulamento

de Salvaguarda dos Assuntos Sigi1o~Qs.em seu art. 62. da Rle!

lia forllla que O sou pela circunstância. de decorrer do exercí

cio de funções públ icas. tanto no caso dI: V. Exas. como no

meu, o conhecimento dlquel es documentos. Assim sendo. ente.!!,

do cablvel. antes do início do meU depoimento, formular re

que~imento. coaJo !gora o hço ã Presidench. .da CPIs, no sen

tido de que a torne secreta na eventualidade de esta teste

.unha ser levada a r~velar conteúdo d~ documentos sigilosos.

Ressalvo, desde logo. por UM dever de lealdade. que em ses

sio ostensiva estarei impedido de assilll proceder, vinculado

que estou ao ônus do sigilo. E o q>ue tinha a requerer.

D SR. DEPUTADO EDUARDO MAT~RAZZO SUPLICY

Sr. presidente. pelo que entendi da solicitação do Sr. Gene

ral e ex-Ministro Sy1vio Frota. hã uma parte de seu depoilllen.

to que ele solicita seja feito em sessão re5ervada~ Mas ou

tra parte. acredito •. não precisa ser em sessão reservada. E!!,

tio. talvez pudessemos diVidir o depoimento eIR dull.$ partes.
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tual par:ticipação na 'CP!. Enquanto Ministro do Exircito não

,.ais tOJIIOU conhecimento des~e assunto. esclarecendo que essa

puta do Jose Fogaça - Se telefonou em 13-5-76 ao SHI para s!,

bel" de medidas. Depoente - Mio telefonou. pediu ao Chefe do

CIE e deterlllinou-lhe que telefonasse, o que foi feito coa A

r:uposta no sentido de que nenhuIla providência restava para

ser toaada. O documento jã ~e encontrava nl Agência Central e.~

nenhuma outra p~ovidência do Hinistr'o do Exercito seria ,'n~

~essãria. Depois disso 'não Quviu falar do assunto enquanto

esteve no Exercito. sê em 1979 foi' consultadO acerca de eve.!!

se a responsabil idade era do SNI. Depoente - Tais averigu!.

ções fugiam ao CUlpO do Exercito. A atribuição era do SNI.Hão

sa.be o que foi feito. Deputado Sebastião Kery - Se teve dQ.

vidas quanto ã hono~abilidade do Ce1 • SaraiVa. Depoente - Os

adidos militares são homens rigorosalllente selecionados' e po!.

tanto homens de confiança. que têm a obrigação de zelar pelo

bOa1 nome do paTs. O Cel. Saraiva fez o que deviai encaminha.!!!

do sua informação ao setor competente. Deput~do Jose Fogaça

Quais 05 nomes ar~olados no informe do 29 telex e se estavam

vinculados ao problema das comissões pagas na França. Depoe..!!.

te - Esclar:ece que houve 2 telex, uma informação e um info.!.

me e esclareceu a natureza do que seja info~me·. Esclarece !,

indil que os secretirios de Delfim e os- fornecedores reuniall-

sob a orientação do Sr. Vilar de Queiroz, segundo consta

do telex. UIl Cel. pe~gu~tou ao depoente se prestaria depoi

/lento perante uma CPI', O depoente .disse que sabia que algum

dia teria que fazê-lo. Deputàdo Jose Fogaça - Se o Cel. S!

raiva depois dos dois telex ca1ou-se. Depoente - Alem dos'

dois telex o' Ce1. Sar-aiva enviou tRais dois docuAlentos: UlIIa

info~mação e Uni inforIJe. Esses documento,{.forall. rubricad os

e despachados pelo depoente. Deputado Jose Fogaç'a-' Se os nE.

IRes que constam desse conjunto de informações são: Gustavo

da Silveira e Rui Koguêi~a. O.poente: Hão se recorda desses

dois, lias apenas dos.Que jã falou, reiterando os nOllles. D!,

tinentes seriam indeferidas. Relator Deputado Sebastiio Her,y

O que diz.iam QS 2 telex?' Depoente - O 29 era complelllentar ao

19. O 19 era um inforJlle, sem info~nlações e por duvida do E.

p'erador foi depois ret-r:ansMitido. O inforae dizia que havia

em pari's ac~sações de que o Embaixador Delfill e seus asse!,

sares recebiam comissões nas transações comerciais. Um 'dos

informantes e~a o Sr. Jacques de Broissia de que colocara. em

conta azul num Banco da Sufça, 10 JIIilhões de US$, correspo..!!.

dentes a 6% do financiamento da Usina de Jl:gua Vermelha. Di,!

se que não tinha provas documentais. O 29 telex esclareceu

que o Sr. B~oissia e~a direto~ de um banco francês e cunha.do

do Pr~sidente Giscard. Deputado Sebastião Hery - Se, o te1ex

fazia refer~ncia a outro financiamento ou a nomes de assess~

res. Depoente - Não. 'Deputado Sebastião n~~y - Qu'al o teor

dos outros documentos encaminhados ao SNI. Depoente - O Ser

viço de Info~mações do Exircito não apurou. Apenas recebeu o

informe e encaminhou ao órgão adequado, o SNI. Assessores do

M~~ist\o ou Se~retã~ios -Hêdico-:-Israel RodrigUe~ D' 1\vi1a(ta!

vez), Carlos Alberto de Andrade e Carlos Alberto de Andrade pi..!!.

to. O telex dizia que Ulll deles e~a funcionãdo do IBC. ME.

ça posta ã disposição pelo Ministro da Fazenda, cujo primei

ro nome era Heloisa. Deputado Sebastião Uery - Se havia no

29 telex referência ao financia'mento para Tucurui. Depoente

O 29 complementava o 19 confirmando o,assunto do financia.e..!!.

to de ~gua. Vermelha.. O Banco). segundo o Sr. Broissi~ teria

entrado na lista negra da ElJIbaixada. Segundo BroissÍi1, De!

fim te~ia dito que dois de se1Js assessores falariam sobre os

assuntos de seu interesse. Br'oissia disse que foi procurado

por um deles pa~a tratar da operação de Tucurui. Deputado S!,

bastião Nery - Se o, direito.... do Banco disse ter sido agraci~.

do COM uma comenda que, posterioraente,- não foi entregue. D!,

poente - Não havia referência. Deputado Sebastião Nery - Se

o Banco teria ent~ado na lista negra depois de ter sido o Sr.

Broissia procurado po\ um dos assessores pa~a tratar do 29

financiamento. Depoente - ttão se recorda de ter lido tal

suposição. Apenas confirma o depõsito na conta azul na Suíça

"para o g\upo do Embaixador". Dep~tado Sebastião Nery - Se

tem noticia de alguma investigação feita pelo SNI para ter

infornações adicionais. ' Depoente ... Por questões de ética e

de 1imite de at~ibuições entregou os dois ao SNI e não mais

tomoU conhecimento. Limitou-se a pergunta~ no dia seguinte.

saberPresidente - Complementando uma das respostas. quer

dependia de IlIinha autorização, pedi ao General Campos telef,2,

nasse para o SNI, visando a saber se desejavalll alguma provi

dência. quanto ã docume.ntação entregue na. vespen. A respo,!

ta foi, apenas, de que a documentação jã estava na Agênc i a

Central do SNI. Nada mais houve oficialmente sobre este ai

sunto. Não cabia ao Exercito tratar da matéria constante da

documentação remetida pelo adido Saraiva ~ indubitavelmente.

fora de suas atribuições ~ 'nem tinha cOlllpetência para io!.

so. Arcava, todavia, com a responsabilidade imensa e intran.!,

ferlvel de remetê-la ao SNI - cujas cOlllpetência e respons!

bilidade, de todos conhecidas:i lhe permitiriam invest,i gar

profundamente as informações e informes enviados. Neste e!!!

penho ~ permitam-me dizer - o Exe~ci-to foi impecãvel. Não

se precipitou em remetê-los, enquanto esperava esclarecimen-

ção _ compl ementando-os. Acedi em aguardar a comp1ementaç'ã o

~efel:ida, recomendando, nO entanto, ao General Fritz que e..!!.

callinhasse diretamente ao Ministro, porquanto queria conh!

cer tudo que se relacionasse com o objeto referido nos info!.

mes apresentados, no ma f s cu~to prazo, os documentos recebi.

dos pelo Estado'- ~laior do Exercito. Assim. realmente, oco.!.

reu. Nos primeiros dias de maio novos documentos, versan d o

sobre a materia, chegaram da Franç'a. O Estado-Maior do Exer

cito juntou-os aos dois "telex" existentes e compôs um coE.

junto que me foi trazido pessoalmente pelo General Fritz. Co.!!

siderando a gravidade da documenta,çãot não somente quanto ao

assunto elR si como, tambem. pela elevada cate'goria das> pc!.

soas citadas, aumentou-lhe o grau de sigilo para CONFIDENCIAl.

O conjunto. apresentado pelo oflcio do EHEx. constituía-se de

sete fl?lhas: U!Aa com xerox dos telex de 9 e 12 de abril; uma

Informação de 29 de abril com quat....o folhas e um Informe de

duas.folhas. de 3D de abril, os dois ~ltimos recem-chegados

de Paris. Quatro documentos em sete folhas. Após lê-los,v!.

garoS811ente, verificando a mútua ligação, confrontei as d!

tas: recebimento pelo EMEx, no dia .10 de maio e entrega pelo

l3eneral Fritz ao Minist~o no dia seguinte, 11 de maio. Não se

perdera tempo, a ordem fora ri90rosamente cumprida.Rubriquei

e numerei seguidamente as sete fol.has_ dando o despacho de

que a documentação deve~ia ser entregue. pessoalmente, pelo

Generahde-Brigada Antonio da Silva campos - Chefe do Centro

de Informações do Exercito - ao Chefe do Serviço Nacional de

Informações. Assim procedeu o General Campos; horas depois

pa~ticipou-me te~ cumprido a missão, entregando nas mãos do

Chefe do ·SNI - o então General-de-Divisão João Baptista de

01 ivei~a Figueiredo - a documentação de ca~ater CONFIDENCIAL

acillla aludida. Na fIla,nllâ seguinte, 13 de maio de 1976, consi

derando que qualquer movimentação de emergêllcia dos adidos

tos, do mesmo modo não os retardou, fornecendo-os logo ao

SNI para averiguações em telllpo úf:il. Agiu com serenid~de e

equilíbrio, cUnlpriu a sua obrigação. As providencias est2,

vali fora de sua jurisdição. Foi esta, senhores deputados, a

minha participação - po~ ser Ministro do Exército nesses ~

contecimentos. (Assinado) Sylvio F~ota. (Continuação da Ata)

26-10-B3. loh e 22 mino Presidente - Solicitou que 05 pr!:.

sentes assinassem 1ista e advertiu sobre o carãter secret"o e

a responsabilidade de gua~dar sigi10. Depoente - Exposiçã o

preliminar. Relato sobre o t,:ânsito da documentação que rec!,

beu durante sua pe~manência no Exercito .. In1"cio - 12-4-76. 

que Fritz Azev~do Manso foi ao Gabinete do Depoente, Mini!

tI"O do Exercito e disse que, COIlO Chefe do EME precisava. f~

'lat:-lhe. Most~ou dois telex ao qual dava a classificação ~...

servada - Telex do adido militar na EMbaixada em Paris. Por

dete~minaçio do P~es.idente Geisel, assuntos d'essa natu- r e z a

S!!,:1aJl enviados ao SNI, cujo chefe er:a ° Gen. Joio Baptista

de Oliveira Figueiredo. Em lItaio chegaram da França novos dE..

cumentos sob~e li. lIateria, que talllbeJII foram trazidos- pelo Gen.

Fritz Manso. A materia foi então c'lassificada COJII..o confiden-

cial e anexada aoS documentos anteriores. Conjunto de 1 f~

lhas. nUlleradas e ~Ubricadas pelo depoente COII a recomend!

ção de que fosse entregue esse .aterh1 ao Gen. Chefe do SHI,

o que ocor~eu em 12-6-76. No dia .seguinte, procurou saber

se o IIlterial fora ent~egue e se outr:a providênch era nece.!.

. si,:ia. Confi,:_ado, nada mais soube sobre o assunto. Nada

mais cabia faze,:, sendo irrepreenslve1 o cOllportamento do

~xe~cito, jã que u1te,:fo~es p,:ovidências estariam fora de ..

sua jurisdição. (colocou o dos:u.ento lido i disposição da CP!)

Presidente - Esclareceu o objeto e disse que perguntas impe!.

(A parti r deste momento, tran:;forma-se a ses

SiD ItI secreta)

ATA DA SEssM SECRETA REALIZADA EM 26 DE DUTUBRO DE 1983 D!!.

RAHTE DS TRABALHDS DA COMISSXO PARLAMENTAR DE IHQUrRITO DE~

TlNADA A INVESTIGAR A D!VIDA'BRASILEIRA E O ACDRDQ FMI-BRASIL

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de mil novece!!.

tos e oitenta e três, na sala d'a Comissão Parlamentar de IE.

querito da Câmara dos Dep,utados_ 'às de,z horas e vinte e dois

,minutos, teve inicio a parte ,secreta da reunião, conforme d!,

liberação de seus membros, acolhendo pedl~do feito' pelo Senhor'

General de Exercito sy1vio Frota.. Tendo o pr~sidentet Deput~

do Alencar Furtado, verificado que apenas os senhc:-es parl!

Mentares permaneciam no recfnto_ cqnvidou a mim, Deputado F1K

vio Bierrenbach, pa~a servir como secretãrio "ad hoc ll
• Em s~

guida, passou a palavra ao depoente, General Sylvio Frota.,que

ji houvera sido submetido ao juramento regimental. Usando da

palavra, o .depoente· p~ocedeu'ã leitura de documento consubs

tanciado em t~es laudas datilografadas e rubricadas, que o

Sr. Presidente. determinou sejam consideradas parte integra..!!.

te da presente ata, devend~ ser as mesmas ~antidas em envelE..

pe locrado, juntamente com os dem~is documentos relativos ã

parte secr:eta da sessão. ~1Il seguida, após a lei t.ura do aludi

do documento, foi dada a palavra aos senhores deputados. de

acordo com lista de insc~ição, para que 'fizessem suas respe,E.

tivas perguntas, sendo certo que o senhor secretário tomou

anotações resumidas de todas as intervenções, no total de 50

(cinqÜenta) laudas manusc~itas, cujo conteudo foi lido ne~

ta oportunida.de, sendo determinado pelo Senhor Presidente que

esse conjunto de documentos. tambem fosse colocado em envel.2.

pe a se~ lac~ado ao final da p~ese.nte sessão. Constatando a

presença de inumeros pa ....lamentares não pertencentes ã . Comi,!

são, houve por bem o Senhor Presidente determinar que se fi

.zesse circular entre os Mesmos uma lista de presença que,

devidalllente pr.eenchida pelos presenteSt fica fazendo parte

integrante da lista de presença original, a ser entregue

senhora Secretãria efetiva deste órgão, para que conste da

ata geral dos trabalhos. Terminadas as inquirições dos s~

nho~e5 deputados dete~minou o Serihor: Presidente a suspensão.

dos trabl!llhos du,:ante o tempo necessãrio ã lavra.tura da pr~

sente ata, redigida e datilografada por lRim_ secretãrio II ad

hoc· que, lida 'e achada conforme, vai po,: mim subscrita, bem

.coao pelo Senhor Presidente, pelo Senhor Depoente e pelos d!,

mais deputados presentes ao encerramento dos trabalhos, em

apenas duas 1audas da ti 1ografadas. em uma so via. Brasil i a.

26 de outub~o de 1983. (Seguem-se assinaturas) Sanada esta

q.uestão de o~dem, passo ã exposição dos fat~s que se re1a'ciE.

nam com o pedido desta Co~issão ParlaDlenta~ de Inquerito. pr!

tendo ap,:esentã-los na seqU~ncia cronolõgica, com as min,Q.

cias e exatidão que minha memõria ~ermitir, visto que dista..!!.

tes há" Illais de sete anos, pode escapar~me algo de somenos i~

portincia. Acr:edito que ° inicio dQstes acontecimentos no ~

xe~cito esteja no dia 12 de abril de 1976, em que o Chefe do

Estado-Maio~ do Exercito - General F~itz Azevedo Manso - p~

netrando no meu gabinete de Ministro do Exercito, disse pr~

cisar falar-me sobre assunto grave de carãter reservado. Fiz

sair o capitão Paulo Ro~erto da Si1vei~a, meu ajudante de O!

dens, com quem despachava, p~ontificando-me a atender o gen~

~al. O chefe do Estado-Maior do Exêrc1 to mostrou,lIle então

dois te1e~, transmitidos pelo a'dido militar ã Elllbaixada . do

Brasil na França - Coronel Raymundo Saraiva Martins -datados

de 9 e '12 daquele mês e considera~os de teor sigi10so pelo

General Fritz que lhes deu classificação RESERVADO, a mais

branda da gradação sigilosa. O· assunto, absolutamente, não

era da cOJllpetência do Exe....cito, devend.o, portanto, ser ene!,

minhado ao Serviço Nacional doe Informações, órgão ao qual c,!

bia I responsabilidade de'seu exame e das investigações

providencias- que se' itllpu~esse.. Cabe aqui u~ esclarec-h\ento..

O Presidente Geisel deterlllinara-llIe que todos 0& doo:ument os,

cujas elucidação e solução es-tivess.e. fora da ãrea do Exirci

to, deveriam ser entregues aO Genera1-de-Divisão 30io B~pti.!

ta de Oliveira Figueiredo que os levaria i apreciação presi-'

denc1a1, ji COAI os esc1areciaentos necessi.... ios. Pretendi Illa..!!.

dl~, 1tlle~i~til!lente, os dois telex a esse destino, porem, po..!!.

der:ou-me ? Chefe do Estado-Maio~, ~ratar-se ~penas de Info!.

ales, ~1Il cujo bpjo afir.,vl-se a breve remessa de uaa Infora.!.
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sel determinara que documentos dessa indole fossem encll.minh!

dos ao SNl. Não sabe o que foi fei to depois. "Deputado João

Cunha':" Entende que o depoente prestou serviço ao .Pais e às

Fo~ças Ar:madas e que não tem compromisso pessoal com o si!),i

10 do que foi dito aqui. Deputado Fernando Santana - Obse!.

vou que o depoente manteve-se estritall\ente nos limites de

seu depoimento inicial. O Cel. Dicl:.son disse que por duas v.!:.

zes o Gen. Frota teria perguntado ao Gen. Sebastião Castro sE.

bre o andamento das investigações. Depoente - O Ce1.Dickson

esteve po\ duas vezes em ~asa do depoente, sendo a primeira

vez em hbril de. 79. para falar sobre a eventualidade do dep.!!.

ente falar perante UMa CP,l. Disse 'que se fosse obrigado di

ria toda a verdade perante a CPI. No dia seguinte o jornal

O'Estado de S.Paulo ell artigo de Evandro Paranagui fez ref!,

riam informado o Cel.Saraiva teriam sido ~s Srs. Guy de Va!

concelos e Fontoura. que te~iam sabido dessas irregulariHI,t

des pelo Sr. De Broissia. Depoente - Não sabe. Deputado A!

do Arantes - Se o Itamaraty estava informado. Depoente- Não

sabe. Deputado Aldo A~aRtes "- Se pelas natomas do", Exercito e

pelo carãter confidencial que foi atribuido ao ~e1atõr10 S!

raiva. se esse documento não pode ,ser objeto do conhecimento

desta CPI. Depoente - Explica a c.1assificação dos docume.!!.

tos sigilosos: rese~vados, confidenciais, secretos' e ultra-,

secretos. A C~I é õrgio do Congresso e por isso.o depoente

entendeu que poderia depor em sessão secreta. Deputado Aldo

.Arantês - Se no entender do depoente o carãter reservado do

documento significa que ele não possa ser enviado ã CPl. D!:,

poente - Na opinião do depoente, a CPl pode ter acesso' ao dE.

cumento. Deputado Jacques D'Ornellas - Em questãe.. de ordem.

indaga se 05 informes trazidos ã co.1ação da C~I elO sessões 5,!;.

creta,!; anteriores pQdem ser mencionados nesta sessã~. Presi

dente - Sim. Deputado' Jacques D'Ornellas - Quer registrar que

o Ce1. Saraiva disse que os adidos milita~es são selecion!,

dos cor.t rigor e, no entanto~ afirmou perante a CPI quea Fra.!!,

ça fazia parte da OTAN em 1976, quando jã dela havia se reti

~ado desde 1966. Depoente - Todos têm a obrigação de ze1ar~

10 bom nome do Pais. Deputa,do Jacques ~'Qrnel1as - Se cons!

dera um rou'bo a informação de qU,e Delfim t:eria recebido dez

milhões de dõ1ares. Depoente - Não pode fazer esse Juízo.

pois não lhe competia av'eriguar a procedência das informações.

Deputildo Jacques D' Drnel1as - Saraiva disse que se sentia e,!!

vergonha do de saber que a Embaixada do Brasil era conhecida

como lIEmbaixada 10%11. Depoente - ~ra um ponto de vista do

Cel. que no entanto não constou do ~e1a.tõrio. O Exercito CU!!!

priu com a sua parte~ Deputado Jacques D' Ornellas - Se acha

que o Sr:. Delfim estava preparado par:a ser Embaixador na Fra!!.

ça. Segundo sa~aiva. não. Depoente - T~ata-se da opinião do

Ce1- Saraiva. Deputado Jacques D'Ornellas - NS e todos" os !

didos militares do Brasil dissessem o que satiem o Pais ince,!!.

diaria", segundo o Ce1. Saraiva. Qual a opinião do depoente?

Depoente - Isso e ridículo. Por mais pessimistas que sejamos

não e possível adroi tir isso. Deputado Flãvio Bferrenbach 

Qual seu pe~íodo no Ministerio do Exel'cito? Depoente - Seu

período no Ministe~io do Exercito: 28-5-74 a 12-10-77. DepE.

tado Flãvio Bier~enbach - Oconjunto de 4 documentos conhec i.
dos como Relatório Saraiva foi copiado? Depoente - Sim. Uma

cópia ao H1E e possivelmente out~a ao CIE. Deputado Flãvio

Bierrenbach - Os originais? Depoente - Foram para o SNI. D~

putado Flãvio ,Bierrenbach - Se houve p~ocesso, autuação. nli

mero. Depoente - Sim. no EHE. não se reco~da do n9. Deputi!,

d'o Flãvio Bierrenbach - Quem eram os generais desses õrgãos.

Depoente - Fritz Azevedo Manso - EME; Antônio da Silva Cal!!

pos - ClE; João Baptista de 'Oliveira Figueiredo - SNI. 'SNI

não era subordinado ao Mi~istêrio do ~xercito. Deputado João

Cunha - Qual o juízo de valo~ levado pelo CIE ao Ministro de

modo a determinar seu envio ao SNI. Depoente - O Gen. Fritz

disse que classificou o assunto de reservado e que se trati!,

va de assunto g~ave. Deputado João Cunha - Se houve alguma

duvida do Exercito sobre a veracidade das informações do CeT.

Saraiva. Depoente ~ Não foi feita essa avaliação. Tratava-se

de um informe isolado que depois foi confirmado lpõr outro

maiS- consistente. Não sendo possível ao Exer:cito apurar. foi

encaminhado ao SNI. Deputado João Cunha - Se houve notícias

no Governo de investigações feitas quer pelo SNI, Itamaraty.

ou outro õ~gão. Depoente - Nunca teve noticia. ~ Gen. Gei

assessores. Que essas COmissões teriam sido pagas mediante

depósito em banco surÇo, todavfa sem especffi"car quem terfa

sido o beneficiário do depósito ou qual o niimero da conta. D~

putado Jose Lou~enço - Se ha o nome de ~utro informante alem

do S~. Jacques de Broiss1i!1. Depoente - Não. Deputado Jose Lo!!,

renço ... Se não seria posslvel que o Sr. 'De Broissill. houvesse

Deputado Jur:üna e das figuras mais impor:tantes do Congresso

e suas perguntas testemunham o seu interesse. Deputado Jose

Lourenço - No conjunto de document.os denominado Relatõrio Si!,

raiva. se em algum desses informes existe uma acusação fro.!!.

tal contr:a o Embaixador Delfim lletto_. Depoente - Os: docume.!!.

tos infor:mavam que o Uin. Delfim, segundo afirmações' do ·Sr.

De Broissia, teria recebido corniss'ões em conjunto com seus

temRlentos pa.~a a Usina de Jl;gua Ve~me1ha. Depoente - Não

rência ao fato. o que motivou uma carta sua 'àquele jorna1.r!,

zão pela qual esse fa.to. por ter sido publicado pela impre!!.

sal e do conhecimento pübl'ico. Quanto ao Gen. Sebastião Ca,!

tro. era o Chefe da Agência Cent~al do SNI. Foi visitado .!:!.

Illa segunda vez pelo Cel. Oickson. para tratar de outros il.,!

SURtos, onde esse tema também veiq ã baila. Apenas no dia s~

guinte ao envio do material ao SNI indagou a respedto do t!

ma. Deputado Agnaldo Timõteo - Se esses fatos fossem piibli

cos jã em 1976 o Pal"s não estaria hoje na situação em que se

encontra. Se os demais ministros militares, Marinha· e AerQ

nãutica, tomar:am também conhecimento desses' fatos. Depoente

Não sabe informar. Os canais são diferentes. Cada ministér.io

liga-se ã Embaixada por i.nte~medio de seu próprio adido. D!:,

putado Agnaldo Timóteo - Se .recebeu de outr:os adidos milit!

res denuncias semelhantes a irregularidades em outras 'Emba!

xadas. Depoente - Não. Deputado Agnaldo Timóteo - Se hã po!,

siblfdade desses documentos térem sido incine~ados. Depoente

t. possível que sim. desde que jã tenha passado o tempo.

E~l~ entretanto guarda-os documentos. Deputado Agna 1do Tim.§.

teo - O jo~nal Tr:ibuna da Imprensa fez. refer:ência. Não seria

esse o momento oportuno para o depoente trazer o tema ao cE.,

nhecimento do Congr:esso. Depoente - Sõ falaria sendo chami!,.

do. Presidente - Ha algum aspecto do Relatório Saraiva e!!.

i1olvendo a segu~ança naci~nal. Depoente - Não. Deputado TheE.,

do~ico Fer:~aço.- Cltmprilllenta o Gene~al e agradece o seu CO!!

parecimento. Indaga se ouviu do Pr,esidente Geisel ii1!Jum cE.

rnentãr:io no sentido de que estaria inclinado a ab~ir inquer!

to ou mesmo a determinar: p~isão domiciHar do então .Embaic<~

dor Delfim Netto. Depoente - Nunca ouviu isso de Geisel. D!,

puta do Theodorico Fer~aço - Se houve tambem comissões rel!

donadas não sô ao empréstimo. mas também a compra de equip!

ce~teza s~ o Re1atõ~io fala de comissões reltltivas a material

adqUir:i~p, mas tem a ,imp~essão que sim. Deputado Theodorico

Ferraço - Se o S~. De Broissia teria feito ~eferência ao po,!

slve1 aumento do IC spread" ou da taxa de jur:os ~o empresti mo

para suportar o ônus da comissão-o Depoente - O reltltõrio !.

penas comenta que constava. na França. que as autoridades; ju!

gavam exage~ado o pleito de comissões. Deputado Theodori c o

Ferraço - Se falou COrll o Cel. Saraiva. Depoente - Nunca. Quem

se comunicava com os adiaos era o Chefe do EME. Presidente

Quer saber: hã duas operações financeiras referidas 1)0 rel~

tório, uma de J\gua Vermelha e outra de Tucurui. Na prlmei.ra

teria havido o pagamento. da comiss.ão deposita'da em banco sul

ço e na se!:lunda não teria havido aco~do quanto ao' montan te

da comissão. Pede mais esclarecimentos. Depoente - Houve

'envio de dois assessor:es de Delfim, segundo o relatõrio S!

~aiva. que pr:ocur:aram o Sr. De Broissi'a. Seriam Carlos A1

'berto ATid~de.l! Ca~los Alberto -de Andrade Pinto. Deputado M~

~io Ju~una - Quando que a Patria começou a ser vendida aos

estrangeiros. Quem e o responsável pelo afundamento do bar.

co brasileiro. Qual o papli!l desempenhado pelo Exercito dura.!!.

te o tempo em que o depoente nele serviu. Depoente - Corno

todas as instituições, 0_ Exército tev~ homens bons e maus,mas

nunca acobertou qualque~ medida prejudicial ao povo brasilei

ro. Deputado Mãrio ~uruna - ã Governo brasileiro nunca pr'e!.

tlgiou ho'men~ justos e homens de carãter. Quer saber como o

depoente compar:a os dias de hoje com o tempo em que esteve no

poder:. Depoente - A pe~gunta escapa do obje;ivo de sua co.!!.

vocação. Deputado Mãrio Juruna - O ,que foi feito pelo Preside.!!.

te Geisel ace~ca do Embaixado~ Delfim. O que fez o Gen. Ge!

se1 pa~a resolver o problema da divida na sua epoca. Depoe.n.

te - Esse tema não diz respeito ao depoente. Presidente - O

ts.nhecimento. Deputado Aldo A~antes - Se as pessoas quefoi sua participação no caso. Deputado José FogaçjJ - Se sabe

se O Gen. Geisel foi mantido desinformado a respeito·do caso

pelo SNI. Depoente - Não pode info~mar. Deputado José Fog!.

ça .. Se a ida do Gen. F~itz Manso a PC\r:is teve algo a ver

com a ~emoção do S~. Vila~ de Queiroz. Depoente - -Não sabe.

Deputado José Fogaça - Se o nome do Gen. Etche.goyen aparecia

nos informes como pessoa que conhecesse o assunto. Depoente

~io. Deputado Jose Fogaça. - Se Ruth Magalhaes aparecia. D~

poente - Não se lembra. Deputado' Jose Fogaça - Quais os se1lE.,

res que deveriam investigar e tOnl~~ p~ovidências •. Depoente

O StU. Deputado Jose f'ogaça - Se o ~elatõrio dizia que a E!

baixada b~asi1eira era conhecida como ICEmb. 10%". Depoente

Segundo o re"latório comentava-se a conduta da Embaixada, di

zendo que estava ficando mal vista, referindo-se a nomes de

pessoas ilustres, como Raymond Ba~re, Min. do Comercio

Jacques aome1, se não lhe falha a memória, um deputado. Dep.!:!.

ta do José Fogaça- Se constavCl o nome do banqueiro Louis llDrei

fus? Depoente - Nã:o. Deputado Jose Fogaça - Se o Cel. S!.

raiva teve empecilhos em sua carreira. Depoente - Não pode

dizer, pois quando saiu,Saraiva ainda era Coronel. Deputado

Jose Fogaça - Insistiu. Depoente - O fato de ser adido não

significa que o oficial venha a: ser pro/llovido. Os critérios

são de serviço e não acredita que tenha havido perseguição.

Deputado Jose Fogaça - Se teve inforJl'lação de outras irregtj'l!

~idades. Depoente - Não. Deputado Eduardo Matarazzo Supli

cy - ,Se como ,Minist~o do E~e~cito do Gen. Geisel teve a opor.

tunidade de eon'versar com o Presidente. Depoente - O assunto

não afetava o setor do depoente. de sorte que jamais trat o u

desse caso CO/ll o Presidente Geisel,' Deputado Eduar:do Matara,!,

zo Suplicy -Se no info~tle do Ce1. Saraiva havia referenci a

às eventuais testemunhas que te'~iam presencí,ado sua conversa

com De Broissia. Depoente - Só havia ,a inforJllação de que o

,Cel. Sa,raiva e o St:. De Brois,sia haviam tido uma conversa si

gilosa, sem referência ã eventual p~esença de testemunhas. O!:,'

putado Eduardo Matarazzo Sup1ic.r - Se o nome do Min. Vilar

de Queiroz aparecia nos informes. Depoente - O nc:ne de Jose

r.:ta~ia Vilar de Queh:oz aparece ~omq sendo o de quem dirigia

as reuniões do grup? com os. fornecedores, segundo entendeu o

depoente. A info~mação diz que o Min. Vilar de Queiroz co01:

denava as remoções. O Cel. Saraiva informou que o Sl".. De Broi,!

sia lhe teril. dito que o Embaixado~ Delfim Netto lhe pedira

que recebe:sse dois tJe seus assessores. Segundo De Broissia tt!

se caso dizia respeito ao financiamento de Tucuruí. Deputado

Eduardo Matarazzo Supliey - Se falou com Delfim Netto. DepE.,

ente, - 'Nem antes, nttm depois, sõ ~umprimentos soc'iais. Dep,!!

tado Eduardo Matarazzo Suplicy - Se colocou o informe..,em d!!,

vida. Depoente - Nunca'. sã ach~va que o informe deveria ser

passível de averiguação', providência que. entretanto. comç.t

tia ao SNI e não ao Exercito. Deputado Eduardo Matara.zzo S,!!

plicy T Se por fatos posteriores considera o Ministro Delfim

Netto uma pessoa idônea. Depoente - Essa pergunta foge ao 0E.
jetivo de sua convocação. Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy

Se os desentendimentos que teve com o Gen. Geisel tiveram r!:,

lação com o episõdio. do Ce1. Sa~ai.va. Depoente - Também não

pode responder a essa pergunta, que escapa do objeto de sua

convocação. Deputado Eduardo'Matarazzo Supli'cy - Pede que

o depoente faça uma aval ;açio: como o endividamento externo

do País estã condicionando o pr:ocesso político brasileiro.Pc!

sidente - Escla~ece que a investigação parlamentar ti ampla

sendo ,o Relatõrio sar~iva apenas um episódio dessa investig!

ção. Depoente- Declina de responder. Deputado Eduardo Hat~

razzo Supl icy - Se ac~edih que as medidas de emergência d~

cretadas no DF tinham como ?bjetivo intimidar o Congresso e

se decorr:e das pressões exe~cidas pelos c~edores interna.c iE.,

nais do Brasil; Depoente - Seu propósito era esclarecer f~

tos relacionados com o chaMado Re1atõrio Saraiva. Os assu.!!.

tos trazidos a baila pelo inquiridor s,ão complexos e seria ~

RI'a leviandade tratar deles sem conhecilllento de causa. Dep.!!

tado Afdo Ar"antes - Quer esc1arece~ se a p~opina referida t~

ria sido de US$ 10 milhões, equivalente á 6%, ou de US$ 6 m,i

1hões, equivalente a 10%. " Depoente - Não falou em propina.

Mas esclarece que a comissão que, segundo De Broissia. teria

sido depositada, em banco suíço, te~ia sido de US$ 10 milhões.

co~r:espondente a 6% .. Deputado Ald-o Arantes - Se soube que o

Ce1. Etechegoyen teria dito que o banco su'iço forneceria i.!!.

formações se solicitadas oficialmente. Depoente - Não teR! cE,
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22' REUNIÃO, REALIZADA EM 27-10-83
"Depoente: BENEDITO MOREIRA

Ex-Diretor da CACEX

~~~).

O SR. 'PRESIDENTE {Deputado Alencal' Furtado} 

A Sri::. Sccl'etãda procederá ã leitura do expediente.

(Leitura do Expediente)

D SR. PRESIDENTE (Deputado Aloncar Fu,-tado) 

TeIA a va1avra V. Exa. ,pela order.i.

O SR. DEPUTADO EDUMDO H~HRAnQ SUPLlCY -Sr.

com o seu dever. O SHI e ligado diretamente ã ãrea preslde,!!.

cial. Não sabe se foi ou não procJ;!dida a investigação. Dep.!

ta do Dante de Dl iveira- Pela ordem, sugere que a CPI requei

ra o Relatõrio SaraiVa por via judiciaL Depoente - Esc1ar!

que apenas fez a leitura de d.ois artigos ao Regulamento!

cerca de assuntos reservados. fiM (Assinado) Deputado Fl§.

via Bierrenbach:_26-X-83.

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - (Inici o da in

tervcnã'i) fora do microfone}- ••• a níssão que V. Exa. me' d~

lega.

sidente. tal:1bem a respeito das declarações que ü. irr.,.ren$a ~

tribui ao nobre Deputado José Lourenço .. acho que a propost.a

que acaba de se~ for:muladà pelo Deputado Jorge Arbage.e uma

proposta prudente. Deve.mos espe~a~ realmentt! para que o OePl!

ta do Jose Lourenço, que e titular de todos aquqlles atributos

mencionados, neste instante, pelo Deputado Jorge Arbagp, ~O!

sa vir a publico esclarecer sua posição. Evidentemente. to

dos nõs, que estãvamos presentes ã reunião de ontem. es tãva

mos adstritos a um compl'omisso legal de guardar reserva abs2

luta a respeito do que foi dito. r., evidente' que esse comp~o

missa tambel:1 atinge o Deputado Jose Lourenço, e tenho certe

z.a de que S. Exa. virã a público e darã os escl~reciffienks n~

cessãri os ã Comissão e ao Pals. ~m tel ação ã segunda propo!

ta fel.ta pelo Deputado Eduardo 5up1fcy, não sendo este o mo

mento oportuno de debatê1"la. acredito que. nUl1a próxi.ma opor

tunidade. possamos fazê-lo

O SR. 'PRESIDENTE (Deputado ~lencar Furtado) ..

Respondendo a que'stão de ordem susdtada pelo Deputado Supl!

cy, quero dizer que a P~esidência. aéolhe a sugestão por S.

Exa. oferecida, a indicação do nome do Presidente Geisel. e

a Comissão apredarã oportunamente, como jã es-tã assentado

adotar esse procedimento. No que diz respeito ao noticiãrio

que atribui autoria ào Deputado Jose Lourenço, que teria ve.r:

sado sobre ass~ntos da sessão secreta de ontem., todos, 0l!.

tem. tinhamos um pacto de honra submisso ã lei. com exceção

de um Sr.. Deputado que. a descobertQ~ adotou um comportarne,!!.

to diferente, mas. mesmo asslm, foi advertido pela Presidên

cia acerca da sua responsabilidade, inclusive penal. Aprove!

to a oportunidade da presen.;a do Deputado Jorge Arbage, que

e correligionãrio da meSll1a bancada do Deputado Josê Louren

ço:, para levar ãquele ilustre Deputado as preocupações de!õ"

ta Comissão acerca do noticiãria. aguardando uma satisfação

sôbre o assuntD.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Deputado Flãvio Bierrenbach.

D SR. DEPUTADD FLiWID BIERREIlBACH - Sr. Pre-

mas pür~ ser justo, eu diria que. tendo sido hoje a data .... da

PUblica~ão, aguardemos ate amanhã para que S. Ex.ü. ratifi.que

ou retifique essa notrcia. Quanto ã sugestão do nobre Deput!

do SupHcy, S. Exa. o faz dentro clas Hmitaçõe.s legais

constitucionai~. Como V. Exa. apresenta um termo de sugestão

que 'vai depender de uma reunião da Comissão para deliberar,

~o ,PDiS' se resguarda para debater o assunto na devida oportun!

dadri•.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

~lui:to obrigado. $1"5. Deputados, tem.os presente a esta reu

nião. con,vocado pEdi:! CPI, una figura ilustre da vida pública

hN,sUeira. o Dl'. Benedito Fonseca Moreira, que e~erceu fUn~

ções as mais diversas, como assessor da Secretari a da Agri

cultul"a do r.i:o de Janeli"o. isso jã nos anos 50; estagiãrio da

COFAP, também na assessoria; as.sistente administrafivo da 81.
visão do Orçamento da União, DASP; economista do Ministerio

das Relaçõe's Exteriores; assessor ,do extinto Con~elho de D~

senvalvimenta; professor dll f'olftica finance.i.ra Faculdade

Ide Ciências Econômicas da ex-Un.ivc·rsidade do Dü 'to fede-

ral. Secretãri.o do 'Comêrci.o do Hi.nisterio da I.ndústría e da

Comercio; Secretãrio-Geral da extinta Comissão de Comercio

Exterior do BIC; r:1embro da Comissão de Financiamento da prE.

.dução; membro da Comissão' de Seguro de Credito ã Exp')rtaê~oj

membro da Comissão Executiva do Instituto do Acucar e do Ã1.
cool j mel:lbro do Conselho Fisca1 da Companhia Siderúrgica Ni!.

ciona1; membro do Consélho de Polítlca Aduaneira; Diretor da

fábrica Nacional de Notores; Diretor da Carteira de Com~rcio

Exterior-CACEX; nembro do Conselho Nacional do Coc'''rcio Ext!

rior-COHCEX e seu secretario-Geral; meobro do Conselho Mo-

netãrio Nacional; Vice-Presidente da Comissão" Executiva do

Plano da lavoura Ca~aueira - CEPLAC; Presidente da Fondação

Universitária Josê Bonifãcio d.a. Universidade Federal do Rio

de Janeiro e Presidente do Conselho de Administração da

COBrC.- tendo exercido .inúmeras missões como delegado do VI

Congresso Intera",ericano de Miniclpios. no Panama;assessor da

~elegação Brasileira às reuniões das Comissões Histas Brasil-Chi.

le, Br~si1-Argcntina, arasi1~Ujuguai;'assessor da DelegiJ.çâ'õ Br2.

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, as dechrações atribuldas ao nobre Deputado

Jose Lourenço dizem respeito a um noticiario da imprensa. T2,.

nno por h"iibito aguardar o espaço de tempo de 24 a 48 horas

sempre que a impr~nsa dá UTlla notlc1a atribuindo al.9o a deter.

minadas personalidades, para, lIeSSe espaço de tempo, caso

não haja uma retificação ou uma ratificação. então, clJnside~

ralO haver transitado em julgado ~ e o fato passa a tel' a sua

autenticidade." Não coloco. absolutamel'\te. em duvida,nem

noticiãri.o nem a autenticidade da atribuição que se faz ao

Deputado Jose lou~enço. S. Exa. ê um homem discreto. O Depu

tado Jose Lou~enço e um homem que tem realmente uma conduta

~uito sensata. De l:1odo que, sem procuração para defendê-lo.

to.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Respondendo a V. Exa ••••

D SR. DEPUTADD FERNANDD SANTANA - Peço a pal}!.

vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. Pj~ESIDENTE (Deputado Aiencar furtado) 

Para falar sobl'e a questão de ordem, tem a palavra V~ Exa.

O SR. 'DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Prif.1eiro s~

bre o noticiário da imprensa: segunda foi. explicitada" pelo

nosso Presidente. há um compro~lisso legal e regimental no

sentido de que tudo o que se passou na sessão secreta não

se~ divulgado. Não sei como o Deputado Jose Lourénço pôde mE.

~ifestar-se publ1camente', porque hã um cOE:1promisso assumido

por todos os que estava"l na reunião. Não sei se e o caso de

a Comissão tamben~ cometer o mesmo e.r.ro. Em segundo lugêr.qua!l

to ã proposta e ã sugestão da. convocaçij."o. Ja há UJ:1a decisão

e parece-lIle que o nobrel colega esta mais ou menos lembrado

de que foi decidido e aprovado 'pela Comiss~o que todas as

convocações poderian ser sugeridas, mas a Conissão decidi

ria, er.l. reunião ~ri.vada. sohre. a cOl\ven"iênda ou não da con~

vocação de.ste ou daquele depoente. E' o que queria argumentar

a respeito da ques.tão de ordem'.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

V. Exa. quer falar ~obre o assunto?

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Sobre o assun-

recimentos dados ã imprensa pelo Deputado Jose Lourenço não

correspondem e)l.atamel\te ãqui 10 que ouvil'Jos. Obvi amente, hall~

rã o momento em que e'sta. CPI apresenta~ã conclusões fina.is@.

ra total esclarecimento. E~·te e um ponto. O outro ponto. Sr.'

Presidente, ê UPla sugestão que queria propor ã CPI a respei-

to da posslvel convocação do ex~Presidente Ernesto Geisel.

Gostaria de colocar esta sugestão em termo$, no sentido de

que todos nós pudcssemos pensar sob~e_este assunto, t~l\'ez A
te a prõxima semana, para. 'então, ser examinada esta suges"

tão no sentido de votação. Ac~edito que o ex.. Presidenh F.r~

nesta Geisel podet:ia dar-nos/uma visão completa sobre a evo

lução do endividamento 'externo da economia brasileira ao 10E.

go de todo o seu mandato, bem cama a sua visão sobre os pro-

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furna do) 

Tem a palavra V. Exa.

blemas que hoje estamos enfrentando elâ vi ~tude do que acont~

ceu 1 principalmente ao 10n90 do seu mandato. Tambem consi,d~

ro vã1i.do que perguntemos ao ex-Presióente Ernesto Geisel 52

bre as provi dênci as que tomou COíli respeito ao i nforme do Co

ronel Raimundo Saraiva l1artins. Considero. todavia,. este po,!!.

to apenas um ponto menor de tudo .0 que S. Exa. nos poderia

expor, ainda que importante. Observo que na Cas a poderã ha

ver pessoas que imaginem que isso poderia representar uma

provocação por. pa~te da CPl •. se .viesse a convocá-li:' ou algo

assino Não entendo que seria. de f9rma alguma, uma provoc!

ção. Acredito que seria uma maneira de cOl\trib~ir para o e,!

clarecimento da opinião pública e ~credito ate que o próprio

Presidente Ernes-to Geisel se disporia a vir aqui para expor

:0 seu ponto de vista sobre toda'a evolução de problema tão

serio, ainda r:1a"is porque fof em seu Governo que ocorreu

pri.meira crise do petrõleo e fatos que, pouco a pouco, foram

agravando a 'nossa situação de endividamento externo~ de co

mércio exterior. Foi durante o seu Goverllo tar.1ben que foram

realizados iniímeros projetos aos quais se atribuem p·,r'i:e da

problemática bra.sileira. Nesse sent1do, Sr. presidente. faço

a sugestão hoje, mas, considero que a discussão desta suge,!

tão e a própria votação a respeito possa ser feita numa rcu

nião seguinte.

CUMpriuaMplitude em sua ação investigatória. O depoente

o SR.. PRE5InENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Havendo niil:lero legal ~ declaro aber~os os trabalhos da ?2Q

reunião da COi>lissão Parlamentar de Inquerito destinüda a ap.!:!.

rar as causas e conseqUências do elevêJ.do endividamento er.te.r

)1{) bn.si.1I;;)TO. tendo em \lista as negociações com l) nn. Ouvi

l'Em(}~ hoje o d12poirnento do Sr. Benedito HoreiJ·a. ex~Dirctor

rJa CfICEX. Antes. a Sra. Secretária p.rocederâ ã leitura da ata

di; reunião anteri OI"'.

er lida e aprovada. Sem restr-içõe.s. a at .. da

se sentido prejudicado. Deputado Flâvio Bierrenbach - Impu,[

nou. pela o~dem. Depoente - Não pode 1nformar. Sõ as 5nve~

.tigações posteriores poderiam ajudar nessa avaliação. DepE.

tado Jose Genoino - Se não e normal o relacionamento entt?e05

órgãos de informação, no caso, o CIE e o SNI, ou seja. o StH

dar informações ou satisfações acerca do que estã procede'ndo.

Depoente ... Só em casos onde seja manifesto o interesse' do I
x~rcito. Deputado Jose Genoino - Ao enviar o conjunto ao stH

havia alguma' recomendação no sentido de que os fatos fossem

investigados. Depoente - Não. Apenas encaminhou, determina,!!.

do que fosse levado por u~ general, em mãos, tomando essa

precaução por tratar-se de documento confidencial. Deputado

Jose Genoina ... Se em outras embaix.adas os 'demais adidos el!.

viaram informações semelhantes. Depoente - Jamais. Deputado

Jose Machado - O srlI tem o poder de convocar um adido mlli

ta~ para prestar depoimento independentemente do conhecime.E.

to do l1inistro do Exercito. Depoente - Não pode. Se o fizer,

faz ao arrepio de todos os regulamentos. Deputado-Jose ,".!.
chado .. Se não seria indispensãvel o cOJ:1par~cimento do adido.

Depoente - En.tregando ao SNI os dO'cumentos, caracterizou os

fatos como muito graves. No dia seguinte, perguntou se não

havia mai.s al.guma .p~o""5dênci.a, a toma~, pois jUlga..va que

adido, caso prestasse depoimento perante o StH daria 'Quito

boas ~flformações" Deputadó.Jose t~achado - leria sido impre!

cindlvel o comp~recimento do Cel. Sa~aiva perante.o 5NL D!:,

putado Jose Genoino - Se em alguma ocasião posterior foi !

bordado pelo Gen. Fritz Hanso acerca do tema. Depoente - N~

nhum outro documento chegou ao conhecilllento do depoente. D!

putado Haroldo Lima - Qual a posição pessoal do depoente, cE

mo cidadão e como soldado, a respeito do acordo Brasil- nu.
sobretudo quanto ã renuncia da soberania ou ao registro do

.. cordo em cartórios brasileiros. Entende o argllidor que e~

ses tópicos do acor'do ferem a soberania nadonaL Deseja s~

bel'" se o RDE tem força para conter. manifestações acerca de~

sa agressão que se faz ã Pãtria. Depoente - A lei não pode

inibir o patriota de dizer a verdade. Deputado Havarro Viei

t'a Filho .. Quaf o destino que tiveram os documentos encani

nhados ao SNI. Teria aquele órgão promovido apurações. T!

ria o 5rU cOMpetência pa~a.\ apurar fatos ocorridos no ext!

rior. Depoente - Julgava e julga que o stu teria muito mais

PresidDnte. SI"S. Deputados, notamos CJue os jornais de hoje.

de BrasT1ia. dão uma informação a respeito da reunião ontetl

havida com alguma distorção. em virtude de o Deputado Jose

Lourenço, do PDS, ter feito afirmações ã impr~nsa, sobre

conteúdo do depoimento de ontem. que não condi zem COí.! a ver.

dade. Acredito, pelo menos e a interpretação que faço dos f~

tos. Talvez esta Comissão pudesse tonar algur.Ja providência no

senti.do de esclarecer, pelo menos, que o conteúdo dos escl].
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pela ordem s Sr. Presidente, por um minuto.

D SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Peço a palavra,

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE N Eu teri a imenso

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar FUI"tado)

Tem a palavra. pela ordem, V. Fxa.

criseamarga crisê do petróleo, a qual se somou ã chamada

senvolvido é um pressionadol"', pelo menos em desejo, de 1!!!

portações de bens de serviço para o seu desenvolvimento eco

nômico. Os Srs. Deputados poderiam perguntar se não ê possI

vel um País subdesenvolvido crescer sem se voltar ao exte

~ior, sem procurar poupança externa, tecnologia etc. t possi

ve1. sim. Quanto a isso, a sociedade tem de estar p.repa:rada

para realmente fazer um pouco mais de sacrifício. A soc1edl!

de tem que fazer um sacrifício maior de poupança. tpm que

fazer um sacrifício maior de consumo imediato de bens não eE.

senciais e teltl que fazer um esforço' maior de auto-instrução.

O que ocorre hoje, Srs. Deputados. ê que, num mundo que cada

dia fica menor. dificilmente uma sociedade se contenta em

aguardar o seu desenvolvimento ao longo do tempo; nenhuma ~

conomia. Hoje. nem as economias socialistas querem esperar

demasiado tempo para se desenvolver às custas da sua prõpri a

poupança, do seu próprio esforço. Hoje, toda sociedade busca

lançar-se no exterior, através de alternativas diferentes, e

buscar complementar sua poupança com poupança externa. E co-

'mo e que se capta poupança exte~na? Capta-se poupança exter

na atr:av'és de captação de investimento~ estrangeiros; segun

do, importações financiadas. sobretudo de bens de capital, a

longo prazo; terceiro, empréstimos em moeda que sirvam para

complementar alguma atividade interna e, quarto, importação

de tecnologia sob diferentes modos, de bens ou de serviços.

Então, esses mecanismos que estão hoje ã disposição das so

ciedades, enfim. dos países de um modo geral, são extremameE.

te tentadores e, itlexoravelmente, levam a que 05 governos s

se não tiverem uma e!>trutura bem organizada, um planejamento

bem feito de tolerância ou de Úmite da sua sociedade. aca

bem endividando-se mais do que o necessãrio. Tivemos, no ca

so do Brasil. alem dessa propensão. que e uma propensão his

tõ~ica. e o Brasil, ao longo do tempo, sempre buscou recur

sos externos para complementar os seus investimentos. Tal

vez, de uns tempos para ci, ou em decorrênci a 'tambem da pr-ª.

pria crise do petrõleo, abusou-se um pouco da utilização de

~e ur:sos externos para investimentos públicos, de um lado.ou

pa~a cobrl\ deficits públicos, de outro. I! claro que ,esse

processo, no caso do Brasil, de tom,ada de recursos externos,

caso não houvesse nenhuma alteração na questão dos preços.

sobretudo do petróleo. poderia ter sobrevivido mais tempo,

agOentado mais. O processo ou a tendência brasileira, ml!fs a

dos juros, obviametlte levaram o País a uma <:'ituaçâo extrem!

mente delicada. O Brasil não soube °medir a extensão das suas

de base. Uma coisa realmente é tomar recursos 'que tenham in

teresse coletivo. para melhorar a sua infra-es,trutura, para

ampliar a capacidade de produção,.e outra e tomar recursos

pa~a finalidades menos essenciais. para Q que os recursos i.!!.

ternos têm que bastar. Essa. no fundo. r; a realidade. AgG'ra,

o que se pode discutir ê_ sobre se grande parte desse dUlhei

~o tomado no exterior:. dessa poupança externa captada foi

bem aplicada ou se foi mal aplicada. Esse e um problema que,

obviamente, levarlamos IIIU'itO tempo discutindo, cada qua1,tem

o seu feelin9: Uma boa part .., desses recu~sos acr~dito que t,!

nha sido ap1ica~a em atividades e,conõmicas e uma parte. tal

vez. pudes!>e ser dispens'iivel. Mesmo que Se dispensasse uma

parte dessa captaçio para aplicações não t~o essenciais,

B~asil teria hoje, de qUl!lquer forma, uma dívida bastante p~

sada. O.p~oblema que se apresenta hoje. Srs. Deputados, não

e nem discuti~. talvez. a dtvida externa brasileira. Quer di

zer, I dívida externa, é decorrente de uma necessidade e de

!Jma visão. A visão foi, antes de mais nada, uraa visão monet!.

I:ia. A meu ver, r.1uif.:a g~nte no Brasil. inclu:õiv3 hoje. olha

o problemil. econômico mais COM um problema de ~certo de co.!!,

tas. de balanço de pagamentos> do que como um prQblcma estru

tural. Tenho um defeito de raciocínio. tenho um defeito de

possibilidades de investimentos para investimentos e outras

aplicações. A meu Ver, o Brasil não só buscou recursos exte!

nos pa~a melhorar a sua infra-estrut,ura, como para cria~ i.!!.

dust~ias, ,como, talvez, tenha captado \ecu~sos externos para

outras finalidades, dentre as quais algumas fina1idad~s me

nos urgentes para o prôprio setor publico e, sobretudo, para

capital de giro. porque tenho duvidas quanto ã prioridade de

~ecursos externos Jlara capital de giro em países que Jã têm

Ullla p~opensão forte. como o B~asi1. de necessi dade de poupa.!!.

ça pa~a des.env,~l,v.imento da ,sua inf~a-estrutu~a, do seu setor

des - sej a pa ra capi ta1 de gi 1"0, seja para comp ra de eq ui pa

mentos de fabriaação nacional, deve ter tambem embutida l!ma

conseqüência d'Csse fato ou dessa característ1 ca de um paIs

subdesenvolvido e p~ession.r a impo~tação. Todo país subde-

ciada, isto é. registrada no Banco Central é consi,derada cE.,

mo uma' importação com benefício, mesmo que pa~ue impostos.

De modo que há uma legislação complexa em torno disso, em

que havia furos, em que pese toda uma ação que se desenvolve

ate hoje pela CACEX. A possibilidade de importar bens com si

ml1ar nacional 'com financiamento externo. via empréstimo em

moeda. hoje. parece-me que estã fechada, de certo modo, pelo

menos estã limitada apõs a Resolução nQ 767, dQ Banco Cen

tral. que exige financiamento para todas as importações. E~

5i" e apenas. digamos assim, uma colocação inicia1 s para que

possamos: mais ou me.nos situar o que estamos falando. E.stamos

falando de alguma coisa parecida com 100 bilhões de dõ1ares,

que foram captados pelo Pais por vãrios motivos e finalida

des. Buscam-se recursos externos para normalmente promover o

desenvolvimento econômico. O quadro brasileirot hoje.

que V. Ex.as. conhecem. Em qualquer país. em qualquer época,

em qualquer ideologia, hã três objetivos principais que a s!!.

ciedade ou os governos perseguem constantemente: e o mãximo

de üesellvolvimento ecollômico, : o mfrlÍmo ou I)..:llhuma inflaç.ão

e um balanço de pagamento!> ajustado, Quando ocorrem crises,

como a mundial que tiVemos em 1974, geralmente os paises ou

05 governos, sacrificam um ou dois desses objetivos para 911.-,

nhat:' pelo menos um. Os países desenvolvidos sacrificarem

!>eu desenvolvimento econômico para ganhar a luta contra a in.

flação. que, para eles. fi muito importante. Num certo momeE.

to, a sociedade brasileira optou por manter um desenvolvi

mento econômico, sacrificando a inflação e o balanço de pago!

mentos. O que e importante termos na nossa discussão de endl

vidamento e que nós. realmente, nos endividamos mais, ou a,!!

r1entall'los o nosso endividamento para mantermos o nosso desen

volvimento econômico. E. hoje, est.amos perdendo nos três fa

to~es fundamentais. Chegamos a um ponto da economia brasilei.

ra em que o desenvolvimento econômico e negativo, a inflação

crescente e o b'alanço de pagamentos estã numa posição críti

ca. Portanto, fizemos lima definição de política e hoje esta

mos novamente num impasse. porque não estamos ganhando em n!

nhuM dos três fatores fundamentais, dentro do raciocíniõ 1 da

decisão política de um-a sociedade. Gostaria de lembrar aos

S~s. Deputados que o problema do endividamento ou da dívida

exte~na ~epousa em duas razões principais: uma de ordem es

trutural e outra, digamos, de ordem operacional. A de ordem

es.t~utu~al ê importante lembrar. embora os Srs. Deputados

vivam o oprob1ema no dia a dia. Que me perdoem os amigos eco

nomistas. mas desenvolvimento econômico nada mais é do gue

um esforço que faz uma socieliai~. ·n~m, de~err.linado periodo,P!

~a produzi~ o mais possivel bens de serviços com produtivi di!.

de c~escente. No fundo, t~aduzindo isso de uma maneira llIuito

rudimentar. isso ê que e desenvolvimento econômico. Um país

subdesenvolvido e um,país que produz insuficientemente, por

tanto ele tem uma renda baixa e uma poupança reduzi da. Quer

dizer, ê um paTs que produz coisas insuficiontemente para a

sua sociedade e. ao mesmo tempo. fi um pats que tem}lm baixo

nlvel educacional. Esses dois fato~es. baixa produção, baixa

~enda, baixa produtividade, de um 1ado, e baixo nivel educa

cional de out~o, levam a sociedade a algumas opções fundameE.

tais. ! claro que os senhores Dodet'iul dizer que <J primeira

parcela impo~tante de endividamento el{l moeda para a importa-

oção de equipamento estrangeiro pago a vista. I! uma forma que

Se usou largamente durante um período', para fugi I' às chamares:

normas de similaridade. Se,V. Exas. me perguntarem qual

montante dessa .dívida que foi utizado pa~a importar equipa

Inentos, realmente não sei esse detalhamento, e talvez sõ

Banco ('jntral poderia indicai', vamos chamar assim, esse É.l::.

~, a sistemática de similaridad~. Sabem V. Exas. que

lei de similaridade diz que não se pode importar' equipamentQf

bens de capital. em particular, com similaridade naéionãl.

desde que a importação goze de benefícios. Inte~preta a lei

que por benefício se entende não sõ o de natureza fiscal,mas

o de natureza cambial e de fini1nci~i11ento. ou seja. também !!

ma importação sem cobe'rtúra cambial com i nvestimenta' estNE.,

geiro e considel"ada benefício. segundo lima decisão em port~

ria do ~1inistra da Fazenda, assim cpmo uma importação finnn-

Deputados.Sr. Presidente, ilustres ~embros da Hes~. Srs.

o SR. DEPOENTE (Benedito Moreira) - Faço, sob

palavra de honra e ~ob as penas da lei, a promessa de dizer

a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Députado Alencar Furtado) 

Telil V. Sa. a palavra para uma exposição preliminar, apos

que serã argllido pela Comissão.

sileira, periodo de (ininteligível') da Comissão Econômica da

America Latina e de inümeras outras delegações. Atividades c~

mo Presidente da CITROSUCO Paulista S.A.: Presidente do Cons~

lho de Administração da Companhia Rio Grande de Adubos;

Presidente do Conselho de Administracão de Polimax, Sis~

tema Pe\'"ifericos; detentor de honrosas condecoral;õcs como a

Ordem do Rio Branco, Ordem do Merito Naval e Cruz do Merito

Mauã; medalhas do Mérito Santos Dumont, Euclides da Cunha e

outras honrarias estrangeiras rec~bidas, como a da Legião de

Honra da França, Comenda nQ 1 de Mérito . da Espanha .. da

França, de Portugal. do Chile, da Guatemala etc•• E, portan

to; uma eminente figura de horne," publi co. por todos os t'ftu

los, altamente qualificado e d~ muita importãncia para o in

teres se desta CPI. na consecução da sua tarefa. N.õs, em cum

primento ã lei, solicitamos ao nosso depoente prestar o com

promisso legal 'de dizer a verdade, porque nos 'disi:jJp1:inamO':,'

alem da legislação própria. pelo Código de Processo Penal e

pelo Código Penal brasileiro. Peço a v. Sa~ que, de pe. faça

o seu compromisso.

que conheço neste País.

O-SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tell1 Y. Exa. inteira razaão na sua 'justificativa. Tem a pala

vra Y. Sa •• para a sua exposição.

.0 SR. DEPOENTE (Bened-ito F10nseca Moreira) -

prazer e grande honra de participar por inteiro desta ses-

são. para ouvir esta grande figura que ~ o Dl". Benedito ME.,

re1ra. No' entanto. do Diretoria Nacional do PDS, vejo-me fo!

çado a me ausentar para participu da ~eunião que ag,ora rnc,2,

mo se está realizando na sede do partido. Por isso. apresen

to as minhas escusas s pedindo permissão a V. Exa. para me r.!

tirar. perdendo, assim, a gr:ande oportunidade de ouvir a e1:,

planação de um dos llIaiores e melhores tecnicos em Econom'ia

vou tentar ser o mais breve possível, para que po~sal'1los. tal

vez, t1l'"ar mais proveito do di"ã10go. Entendo que, assim pro

ceden do I es tarei cal abo ra ndo com es ta Comi 55 ão, porq t1e me p!

rece que V. Exas., ao loog(.o do periodo de funci onamento da

Comissão. j"ã receberalll uma massa importante de informações re
pessoas altamente credenciadas que por aqui passaram. Sr.Pr.!

sidente. segundo dados do Banco Central, pelo menos os dispE.

'1Tveis. do ultimo boletim, agora,de setembro, Boletim Infor

mativo riq. 38, estã indicada uma divid1l e~terna no valor to

tal de 85.980 milhões de dõlares~ Obviamente, seriam dados

de março deste ano. A liívida, hoje, seria provavelmente bem

super:iot', e estamos encaminhando pa\a umll divida de algo em

torno 'de. 100 bilhões d~ dólares. Toda-vi,a, não ê este o fato

em si. !'e1os dados do próprio Banco Centl'al, esta discl"imini!.

da. nesse boletim, uma divida 1 a medio e longo prazos, no V!

lar de 75.1 bi1fiões de dõ1al·cs. ou seja, 87% do total da di

vida, e 10.8 bilhões de dõlares de dívidas .1l curto prazo não

registradas. Como sabem V. Ens u pela sistemãti ca brasilei

ra, a tomada de recul'sos a prllzo in"ferior a um ano não e re

gistrada no Banco Central. i1ão precisa do registl'o no Banco

Central, apenas há o registro de comp~omctimentu ,'ll garan-

tia, portanto, do Govel"nO, pat'a aqu'elas d'fvida5 ,< prazo

igualou supe,:\or a 360 dias. Um fato cur10~0 desses dados

- ~ e.stou apenas citando - que pode ser 'útil ~ari1 o 'desen\'ol

vimento dos trabalhos da CORlhsão" e que apenas estão indic,!

dos 13.720 milhões de dõlares. ou seja. 16~ como financial'tlen.

. to de hlpo~tações. e 56.8 bilhõ'Bs de dólares como cmprêsti-

110'- em moeda, ou seja. 66% da divida brasileira a longo pra

,lO. Esse dado. obvia'mente, telll valor para aná1ise,mesmo por:

que, no chamado empréstimo em moeda, através das suas dife

rentes categorias - e ê um ponto que me parece importante na

avaliação desse empréstimo em moeda para múltiplas :ina1ida-
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chegam a 19 dos- 172. concluimos que esses 19 são responsá-

veis por 70% do PIB mundial e 70% da importação mundial.

resto e marginal. absolutamente marginal. Os palses chamados

subdesenvolvidos~ que devem, hoje~ algo parecido com 700 bi

lhões de dólares - as cifras variam muito, 700 ou 6'0 e pou

cos bilhões de dólares - representam de 20 a 22% da demànda

mundial. ou um PIB menor do que isto. Portanto, é um peso

muito relativo e não acredito que esses cento e tantos paí

ses possam paga~ 700 bilhões de dólares no prazo convenci 0-

postura, talvez peia.s l!Iinhas deficiênchs. Vejo a coisa se,!!!

p~e em termos de produção. Por exemplo~ tenho dific.uldade de

<lceita~ um excesso de P.E.!.!!" ou de overnigth~ ou de especul!

ção financeira, de usar o dinheiro pelo dinheiro~ ou o dinh&

ro apenas para acertar contas. Para mim, recu,:sos nacionais

ou estrangeiros são um meio de se p~olllover o descr,volvimento

econômico. Esse desenvolvimento econõmico sõ se promove atr.!,

ves di! produçio de bens de serviço e valorfza~ão do homem;

não hi desenvolvimento econômico, senhores} sem preparar

homem. Não existe, não vejo exemplo no mundo de pal's desen

.vo1vido com grandes contingentes de analfabetos. não sei se

os senhores t~ni al gum exemplo. Não tenho nenhum, não conh!,

,ço. t: a mesma coisa que ocorreu há' poucos dias e que se di,!

cut1u. largamen'te. na imprensa: não hi possibilidade de se

fazer democracia sem gente instruida. sem gente preparada.

Que~ dize~. democracia nós fazemos, sustenti-la e q',e e di~

ficil. Não sei como fazer democraci~ n~quilo que Í111aginamos

democracia com liberdade plena e atê mesmo economia de merc,!

do $em instrução e seRl classe medi il. Não vejo como. Tambêra

não vejo exemplo na história da humanidatle. O que temos são

ciclos. Portantf?, estlunos hoje diante de uma realidade em

que - ê óbvio - operacionaltltente~ o Brasil foi levado de inI

cio ã crise pelos preços de petróleo e confi amos demasi ado Em

que a chamada c~he do petróleo ou a crise internacional !'>e

csgota::ia com c prirne1ro i),Uliicnto de pa.trõho. Tivemo::. () s~

gundo e, obviamente, tivemos um te~ceiro via taxa de juros.

Não sei qual foi o pior,' se foi o aumento do preço de petró

leo ou se foi o de. taxa de juros. E muita gente, no Brasil,

tem ficado muito satisfeita quando a taxa de jul"'os no merca

do internacional baixou de 20 para lO, ou hoje estã em torno

de 10 a lU. Quer dizer. a nossa aÚgria e, mais ou menos,

ullla alegria de pobre. viSto que o efeito real. t>ara nôs, po.!!

co nos beneficiou, porque tinhamos 18.20%' de taxas de juros,

com uma inflação que em alguns paises chagava a !;l,lO,lU. H~

je os juros estão a lO ou 11% e a i nflaçio nos Estados Un.:!.

dos esti em t~ês ou três e pouco por cento - não e isso~Fred'

E um companheiro do Minhtério 'da Fazenda que vou aproveitar.

De vez em quando. vou explorã-lo com numeros. De modo que o

diferencial entre inflação e taxa de juros hoje, no mercado

inte~nacional. ê igualou pior do que era antes. De modo que

para nós a diferença fi mais ou menos só em termos nominais,

não em termos reais. E estamos diante desse problema, hoje.

que. realmente. encosta a economia brasileira num canto !:Ie

pa'edê e cuja salda se complica. cada vez,lmais. A realidade

, e que o Brasil hoje-deve quase cem bilhões de dôlares._ Uma

boa pa~te dessa divida ê a curto p~azo e a maior parte e
longo prazo. mas longo prazo cuja mêdia tenho a impressio de

que não ê superi o~ a 7 ou 8 anos de pagame~to. Obvi amente.

sabemos que ê impossível um pais, como o Brasil, que exporta

a190 em torno de 20 bilhões de dõl ates e cuja produção hoje

e decrescente. Não vejo COltlO alguem possa produzir menos

pagar dívidas crescentes. Acho que ê muito diffcil ~ seja pa

ra um pais. seia para uma empresa. $eja para um indivíduo.

Particularmente. seeU aumentasse a minha divida e dililinuissc

o meu J'endimento mensal ~ na realidade fari a um requerimento

desses de,moratória individual. Não hã como pagar. ObviamE'n

te. tudo nos indica. portanto, que o problema quo se põe ho

je 'é menos um problema bancãrio e mais um problema de discu.!

são po1itica~ de colocação poHtica~ de negociação política.

E o problçma não e sõ o Brasi1~ senhores,. Hoje. a gravidade

do problema no campo internacional, apenas para lembrar os

senho~es. e que existem cento e setenta e duas nações no mu.!!.

do. Apenas sete nações dessas cento e setenta El duas repre",

sentam mais dll metade da produção mundi a1. Se~e nações prod.'!

zem mllis da metade do que o mundo produz de bens e serviços

e l"epresentam ma.is de 70'; da importação da demanda mundi al.

luar dizer, semp,r.e se bus.c,a unla solução política. ~"s-de que

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Sr. Presidenta. talvez conheça pouco sobre a dívida interna:

de certo modo, es tã um pouco re 1a ci onada com alguns co nce i

tos. A divida interna fi uma conseqOência .. talvez. de um

Brasil. A carga é pesada para uma fatia. 'Eu, preferiria, real

mente~ que. antes de aumentar impostos no meu .Pais. se fh.e!,

se com que os impostos atuais fossem arrecadados. Há muitas

estimativas. Jâ vi cã1culos de que a sonegação fiscal no Br,!

sil chegaria .. o que não ê afirmação - a algo em torno de

40%, em media. Não deve estar longe disso. O que se sonega

no Bt:asil é uma loucu~a. Então, se eu aumentar impostos. vai

ser um aumento nominal. ou então para aquele que não pode sE.

negar, geralmente o assalariado. Pagamos ICM quando comprMlOS

alguma coisa e. es!'>e ICM nãl. ê recolhido aos cofres publicos.

Ent[õ. se sonega. Acho que, em termos de sociedade~ a prfme,i

ra preocupação deveria ser a de combater a sonegação por to

dos os meios. Dissl:lram-me que, Rio de Janei~o Q São Paulo,em

matéria de lCI~~ são uma calamidadâ total. tUn9Uem paga mtJ.is

nada. Também me: disseram que ~ fli!'>calização federal está' no

fim. tlão há' gente, n1jo hã como fazer. ninguem fiscaliza mais

nada. De modo que estamos, realmente, construindo com gran

de rapidez, via aumento de impostos, 11 economia subM!:rrâns.

~ uma ·maneira de o corpo social se defender contra as disto!:

ções da própria entidade publica. Então~ ê esta a duvida,po!

que temos hoje uma divida interna pesada e temos, em ctma ~

SOl um deficit publico. A dfvida interna, não sei como fi Que

vai ser paga. não sei se a prazo largo, sem onerar mais a sE.

ciadade. e o deficit publico, que tem que ser corrfgido, es

tava sendo corrigido' via uma politica monetã'ria que ~ insus

tentãvel. porque ninguem a9Uenta~ ela e geradora cada .,' "!fez

na1 de contas? Qual a nossa ideologia? Um dos pl"'oblelllas, ob

viamente. e que me parece que o Brasil não teM ideologia,nu.!!.

ca teve. talvez. O Brasil e um pais construído de cima para

baixo. O Brasil não sabe se e um pals capitalista. :u se é

um pais socialista, ou se, no fundo,~ e um país paternalista.

As coisas. no Brasil, ocorrem não em função de objetivos mal

ores. mas em função de petsoas. r um pais grupal. Em termos

ideol~gicos. em termos de·compromisso com a sociedade, o Br.!

si~ - di~ia - ê assexuado; o Brasil não sabe para onde vai

ainda. Isso. um dia precisa ser definido. A sociedade preci

sa definir-se para onde quer i r e como quer i 1". Hoje e mui to

comum se dizer que o Brasil caminha para a esquerda~ que

Brasil caminha para a direita. não sei ••A sociedade br<J.silel

ra não sabe. Antes de mais nada. a' sociedade brasilei ra

uma sociedade que não teve oportunidade de se preparar razo~

velmente. Parece-me - e sou muito curioso. de andar pelo Br,!

sil a for:a e~ ná minha cidade. pelas ruas - que o individuo

hoje estã preocupado em sobreviver~ Quer dizer. o homem.'brasi

leiro hoje e preocupado com as cornezinhas. Quer dizer, habi

tar. come~. vestir e .corocar O filho no colegio. Quer dizer,

as coisas menores~ quanto mais falar num problema i deolô~J.i

co. O problema e que ,a ·divida inter:na. hoje. e auto-sustent!

da. porque se procura manter: uma taxa de juros; a taxa de j.!!.

ros e mantida num nivel elevado porque o Governo tera que bu,!

cal"' recursos~ ou pretende, via uma pol1tica monetária. bus

car recur:sos para tapar o deficit pU~lico. Ora, estamos. po.!:

tanto, hoje, parece-JlIe. sacrificando uma parte da sociedade

via aplicação de uma poHtica monetãria dura, difl'cil,comp11

cada; uma politi ca mone tãri a que e exerci da vi a uma taxa de

juros~ no meu conceito, extorsiva. Não hi soc~edade que po.!

sa pagar sequer 20.30% de juro real. quanto mais 100%, 20aS

de juro real. Qual a indústria que pode pegar um capital de

9it:0 com um juro re!,l elevado? Hoje, estou numa empresa que,

se tiver de pagar 50% de juro rea1.acabarã, tera que pôr fu.!!.

cionãrios na "ua~ terã que despedir. Quer dizer. fazer mais

desempregados. Não consegue pagar. E claro que o GOVllrno pr~

cisa de uma ,opção para reduzir o deficit publico. A opção e.!!.

contrada~ recentemente, primeiro COM o Decreto-Lei nQ 2064

o Decreto-Lei nQ 2.065 saiu ontem, confesso que não 11 ain

da - é mais um arrocho na política salarial. o que. nos co

mentários ge~lis. com que estoll de Ilcordo, c01!',leta e~ 1iqul

dar a classe Média. Quer dizer, a classe media, se puder~ fE.

ge. hoje~ porque jã não tem -mais para onde i~. Não sei como

ê que vamos sustentar todos os nossos objeti vos sem uma cla~

se média.' Não vejo como. E se aumenta, fortemente, a '; carga

t~ibutâria. Meus amigos, acho que estã certo. Se sairmos de

uma política monetária rigorosa. que machuca, para uma polí

tica fiscal, como instrumento para corrigfrodêficit pübl1co.

estarei. de acordo~ todo mundo estará de acordo. Estamos de

acordo ;em que ninguem agl.lenta mais a carga tributãri!l no

jã

umade desenvolvimento acelerado para grandes obras, mais

certa dosagem de açodamento em pegar dinheiro lã fora,

que ê fâcil, jã que também se pode considerar ai algo como

uma pitada de irresponsabilidade, de falta de controle dos

órgãos. da falta de orientação de polltica global. de endi-

vi-lamento ••• Se a polltica econômica e claudicante. quanto

mais úma polltica de endividamento que estã inserida nesse

contexto. Quer dizer, em todo esse contexto há uma realidade

hoje. e a realidade significa que essa dlvida externa estã

colocando em xeque mate uma retomada do desenvol vimento eco

nômico brasileiro~ dentro das condições habituais em que es

tamos. acostumados a trabalhar. O Brasil~ hoje, ê um Pais que

está' com o desenvolvimento econômico negativo. uma inflação

crescente e um balanço de pagamentos estrangul ado.

O SR. PRESIDEIHr (Deputado Alelicar Furtado) 

Permita-me inter:rompê-lo, ilustre depoente, por um instante.

Apenas para dizer do enorme interesse que esta Comissão tem

quanto a essa sua exposição sobre a dívi da externa. Todavi a

também gostarTamos de ouvi r, de conhecer as suas colocações,

sobre a dívida interna brasileira.

na1 desse endividamento, geralmente ate 8 ou 9 anos. Porta!!.

to. terã que haver. necessariamente. alguma coisa mais inte

li gente M.s re lações: i nte~naci anais. A Ameri ca Lati na, que

e o nosso campo de maior contato, de maior preocupação econ~

mica. ,omarcial e política. deve hoje algo parecido com 350

bilhões de dólares. Esses países estão pagando~ de juros e!!.

tre 30 a 35 bilhões de dõlares por ano. Portanto, não vão !..

gl1entar sequer pagar os juros.. Os palses subdesenvolvidos d~

vem estar pagando 70 a 70 e poucos bilhões de dõlares~ ape

nas de jUros. E quanto ao Brasil, • não sei quanto e que aI
cançam, no momento, os juros brasileiros, juros mais spread,

essas coisas. mas estâ caminhando a1 para 12,13 bilhões de

dólares po~ ano. De modo que esses nüme~os nos mostram que,

obviamente. seja qual for o motivo.por que chegamos a esse

tipo de endividamento. seja por fator-, digamos. estrutural

próprio de pals subdesenvolvido. que vai pegan,do de todos os

recursos que encont\a pela frente; seja que a esse problema

estrutural se som~raJl os problemas de petróleo, mais o anseJô

déficit publico exage~ado, um déficit público que pode ser

decorrente tambem de um descontrole dos respectivos orçamen

tos; para alguns foi um excesso de p~esença do Governo. e o

Governo sem um controle maior de uma multiplicidade de orça

mentos, em que ,o dinheiro flui pelos dedos. e que a dívida i.!!.

terna hoje ê ~eaTimentada via uma política em que se preten

deu~ de certo modo. atraves de uma manutenção de taxa de ju

~os elevada, buscar virios objetivos ao mesmo tempo. O prim~.

ro foi. realmente. desaquecer a economia. na esperança de

que esse desaquecimento da .:.conomia seria um instrumento im

por:tante de combate ã inflação. Particulal"mente, acho que vou

dizer uma he~esia - e amanhã. provave.lmente. eu vã apanharúm

pouco mais do que costumo apanhar - acho que o problema bra

stlei\o e hoje mais de subOferta do que de aquecimento de d~

manda. E'ste Pais está chegando a um ponto em que daqui a po.!:!,

co não se come mais. Ao mesmo tempo se falava que era neces

sirio manter urna taxa de juras elevada. para forçar os i ndi

víduos~ mais as empresas. inclusive as empresas estatais, a

tomar ·recursos externos para equilibar as nossas contas. De

modo qlJ9 temos: al Ul'.1 cipoal de fatores e conseqllências c h2,

je chegamos a um ponto em que. a meu ver, i'I divida II interna

talvez seja mais delicada do que a divida exterfla~ porque a

dfvida ex-terna, de uma maneira ou de outra, serã ou poderá

ser' negociada, porque pode sempre ser levada para um campo

político ou de uma polltica internacional maior. Não conheço

nenhum país que tenha ido tecnicamente ã falência. r claro

que falidos estão todos os paises subdesenvolvidoc; do mundo.

os palses dêem um mfnimo de exemplo de coerência. Porque se

falou muito. nesta Casa. nos ültimos dias. em ,debate. r pre

ciso arrumar a casll. Realmente. para dialogarmos no exterior

ou mesmo internamente. e preciso dar um mini mo de coerência,

,de disciplina. de orientação e 'de po11tica. t preciso saber

qual a nossa poHtica? O que fi que queremos? O que somos,afl

que,Po~tanto. se somarmos os outros paises desenvolvi dos,
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Idais de desemprego. Nas ruas, o Rio de Janeiro virou, hoje,

um mafuâ. Não sei se os senhores tem ido ao Rio ~r Janeiro

ou a outras cidades. Uma das coisas mais tristes que tenho

visto' na minha vida. Chafarizes viraram banheiros de mendi ..

gos; urina-se na rua, imundície que não tem tamanho; calçâ

das, estacionamento de automóveis, as ~uas têm tres fllas de

carr:os. Quer di.zer, um negócio que dã vergonha, realmente,em

qualquer um. De Illodo que pr:eferiria que Se combatesse, por

,exelllplo, o déficit publico, antes de mais nada, via ~combate

ã sO,negação. Segundo, temo,s que fazer alguma coisa antes de

sacr,ificar: mais a sociedade, porque ao aumentar illlp.ostos, s!.

~ho~es. e aumenta~ juros, estaAlos aumentando custos, estamos

'inviabilizando elllp~eendilllentos privados, ou n1esRlo ~statais,

estamos, provavelmente, aumentando o numerr:- de desemprego 

acho que chegamos quase a UM limite máXimo.!: UlIla .sociedade

~fda agftenta UII'l ce~to volume de desemp~ego, porque tem renda

2!!: capita ele'vada e seguro sociaL Hós não temos rendl1 .E.!!

~ elevada nem seguro s.ocia1. ·De modo que o desemprega

do ê deseMpregado mesmo - ou vir.a lIIendigo, ou assaltante-. A

mfnha fnclinação se~fa mafs no sentido, primefro. de soneg3!,

çio, e, segundo, de o próprio Gove,rno ter que dar o exemplo.

llão vi medida seria alguma para reduzir os gastos publicas.

Tenho a illlpressão de que. se acabãssemos com 30 ou 40 órgãos,

no Brasil. nada. acontecer:ia. O Governo não perderia o seu PB,

der de comando~ que e total no Pais, e nós, talvez. pudesse

mos estar eliminando alguns desperdlcios. Não temos que con

fundir: a pr:esença do E$~ado~ em qualquer: filosofia ou ideolQ.

gia, COlft excesso de gente e alguns ma1and~os, com eXcesso de

õr:9ãos que não sabem o que fazer. HS' pouco. conversãvamos,D!,

put.êldo,' q.ue não ,ex.1ste UXl seto~,no 'Br:asi1, que não tenha

ou 4 órgios cuidando dOtlesllro assunto, repetfndo-se. confli

tando-se e batendo-se. eR! superposição. Tudo isso ê despesa

püb1in que obriga J. deficits püblicos ou a tOlllada de recur

sos. recursos que sio necessirios a investilllentos. que, no

fundo. levam 11 ,ullla falta relativa de recur:sos para infra-e!

tr:utu~a, que, por outro lado, também forçou o Governo, "no

pJ.ssado, ã busca de recursos externos para cobri r diHi ci ts ou

pll~a realizar: investimentos. Reabente, a meu ver, estamos

p~ecisando e de uma boa arrumaçio de cima pa~a baixo. Antes

de. qua.1Que~ tipo de concepção, p~ecisamos arrumar a econo

mia b~asileira. dar' o mínimo de coerência.. o 'mínimo de. disci

plina,. o 1I1nimo de seriedade, saber quais são as pollticas.

As pessoas. hoje. no Br.asil, não sentem mais· comando algum;

ninguém comanda coisa alguma. Então, se não acert~rmos'H:to,

difici1lllente VI!II'IOS acertar a pa~te externa e dificilmente v!.

mos acertar a dívida interna e, muito menos, o dêficH pü

blico que al estio Agora. excelências. não encontro e não V!

jo ru.neira alguma de acertarmos a nossa posição externa se

não através de um acerto. balanço de pagamentos. procurar m!

xim1zar, que i: a política do Governo que ai estã, os super!.

vits: comerciais e reduzir os chamados déficits em conta cor

~ente. Or.a, tenho duas maneiras de Maximizar superávits co

lOe~ciais. Estou tocando num assunto que me parece fmportll!!

te, que estã no bolo de uma política - a qual deve merecer

mah ãi:enção desta Casa - a chamada poHtica de comércio ex

terior, em que se discute muitas coisas certas e coisas tal

vez erradas - no meu ponto de vista, e c1a~o. Hoje, estamos

procurando maximizar o superávit comercial via redução da im" . ,.,' . . -
portação. Inclusive. quando eu estava na CACEX, fui respons.!

vel pelas medidas de controle de importação . necessárias.

Com este problema Que temos, não é possfvel dei;tar a 1Il1'port3!,

ção solta; e preciso d1sc1p1inã"la~ Todavia a importação tem

Que ser. 'seleti,va. po,:que o 'controle linear da importação, a

compressão pu~a 'e simples gera. dentro do quadro da economi a

b~asilei~a. no momento. mais deselllprego. Então, e importan

te, no Brasil. tentar fazer superivit - que ê a i ntenção do

Governo, parece..me - mais pelo crescimento da exportação do

que pela redução de importi-;ão. a não ser que Cseja de petró-'

leo. Se for de petróleo. formidãvel; se se descobrir mais

'pet~õleo, todos nós, brasileiros. ficaremos encantados. Ago

ra.não se pode pensa,: elll aumentar a exporta'çã'o - e aí chamo

'a 'atenção para o problema exportação - por dois motivos: prl

lIlei~o, sempre se afirmou que o Brasil tem um modelo exporta

dor:. O B~asi1 nunca teVe um modelo exportador; o Brasil ti

nha um modelo de capta.. dinheiro lã fora, de captar poupança

pa~a vi~ias finalidades, nio exatamente um modelo exportadCf'.

DIÁIÚO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemeoto .

A exportação no Bl"asil, sempre foi 7, 8% do PIB. Hoje um

pouco mais, No dia elt que voltarmos a ser um pa'is de econo

mia crescente~ isso vai decrescer outra vez. E. ao mesmo te!!!.

po, discute-se a tese de onde e que se deve enfatizar: se e

me~cado interno ou exportação. Quero dizer a V. Exas.. COM

toda a honestidade e 1iberdade~ Que não endosso ess-a discu!

são de gang0r.ra. O que e Que se deve enfa.tizar:exportação ou

, mercado interno? Acho que o Brasil e um pais rico. O Brasil

ê muito ~1co, tem espaço, tem ter~as agriculturíi\<f'!fs. tem I·!

cursos lIi ne~a is.-, tem cos ta, ..tem uth.a. rede fl uvi a1 ~J'ntiis ti ca,

tem gente, que ê lIe,:cado em potenc.ia1. O Brasil nã~ tem que

ficar' ni! defesa; o Brasil i um pals que se aco,vardou. o Br,!.

sil pensa em opção. Quem tem que p~nsar em opção e pars pe

queno, que não tem alternativa - o Japão pensa em opção,

,Ur:uguai talvez. El Salvador:. ou'Uganda, mas nio o Brasil,meu

Deus do ceu~ O'Brasil tem riquezas. o Brasil tem sol. o Br,!

.s11 tem âgull - ãs vezes um pouco despropo~ci on~dos. llIas COII\

Ulll pouco de inteligência ajustam-se os dois. Temos que pen

sar em escala. em benefíci~ desn massa de gente. Não tenho

que enfatizar a política de exportação em det~irnent" de um

JIlercado interno. Isto e uma tolice., Hem tenho que dizer:llBom

agora vou cuidar só ,de mercado interno e acabar com a expor

taçio". Não posso fazer isso. Vou ger.ar: um colapso na pró

pria produção interna. Tenho que pensar em escala; produzir

pa~a os dois mercados. Todo país grande tem que pensar em e,!

cala, porque ele tem uma dãdiva. t ,na China, e no 8N,sil. ê

na India - hoje, a !ndia raciocina nesses termos - são os E,!

tados Unidos; a p~õpr:ia Russia estã lIludando seus tel"mos, in-

,.clusivé t~ansfor!lando-se num país ~rescentemen'be exportador.

E nós estaRlos discutindo U\la opção do fraco, do pequeno. nu

ma briga em que se diz 2l!Ssim:-Que que eu faço? Saio corren

do? Ou dou uma canelada e saio correndo?- Hão ê isso, não ê

o p~oblema brasi1ei~o. Telllos que ter coragem, no Brasil. de

énfrertt~~'a produção. Precisamos produzir. precisamos traba-'

lha~, p~ec1samos de seriedade. O Br.asil não pode continuar

trabalhando 11 meses, 7 'meses por ano. Na Bahia, 4; na Bahia

tem carnaval e todos são mais felizes. Então, e "diferente.

Não vamos pagar a dívida. neJll inter.na. nem externa, nem ge-

rar emprego. nem acabar com a miseria, trabalhando menos

abandonando essa riqueza que aí estã, deixando.-a ao leu. Há

que mudar, tem-se que mudar um~ concepção, uma fil o~Ofi a de

vi da. Nós estamos fi cando vagabundos, acorvadados. Em maté

ria de estrategia de comércio exterior., balanço de pagamen

tos, O Brasil tem Que voltar a pensar em produzir em escala.

O Brasil não vai ace~tar a sua dlvida ou o seu desenvolvi me.!!

to pensando em produzir e exportar cafe, cacau,e soja - isso

e lIluito bom, mas tem que produzir mais. O Brasil tem uma i!!

dIJtria de bens de capital impo~tante. que está' acabando~ eo!

ti fechandó, estã deteriorando - e patrimônio nacional. Que

estã deteriorando. Tem que funcion~r" para .ti exportação. pa

ra o mercado inter.no. para o que for., mas ~em que funcionar,

po,:que estamos inclusive prostituindo o ma:'ior capital que t!:.

mos, que ê o recurso humano. De modo que, se não voltarmos a

ter: coragem, o B~asil não vai resolve~ o seu problema com a

polrtica monetãria pura, como objetiva. A polttica monetãria

e um inst~umento importante. mas e um instrumento. não uma i!.
nalidade. A finalidade nossa ê produzir bens, ê criar esco":

las, e melhor:ar a infra-estrutura, e dar dignidade ã gente

b,:asileira. que não ~ tem mais. Nós,' brasileiros, estamos per.

dendo o r:espeito. Cada dia que não sol:ucionamos, ou, pelo m,!.

nos, não equacionamos os nossos problemas de d:rvidas~ para

pe~mitir que o Pais retome o desenvolvimento, dl!ntro da con

cepção atual. vamos, cada vez mais. aviltando-nos até como

setes humanos, como postura. Portanto, acho que o problana da

dívida externa no B~asil ê um p~oblema se~io. delicado, im

po\tanto1e aí está, e fundame,ntal que s.e p~ocure ~quacionar

isso o mais rãpido possivel; não podemos ficar na duvida eterna de comO

vamos fazer e se se negociar parcialmente. vai·-se empurrando.

com a barriga. talvez ate chegar li próximo Governo. O próximo

Governo tambem nfio vai saber o que fazer. Quer dizer, tem que

haver algum tilJ,o de postura maior. Quer dizer, a sociedade. a

Nação brasileira tem que tomar posição,e obvii1mente.um caminho

importante ê o próprio Congresso, porque aqui est~o os repre

sentantes da sociedade. E internamente caminharmos parater uma

política coerente. Não se pode ter mais o comando nacional com

uma política llIonetãria Que endeusa uma taxa de juros do tipo
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que ai está, nem pode ser apenas uma política fiscal. Per si,

a política fiscal e importapte lJara o Quê? Pal'a arrecadar, p!

ra definição ideOlógica e política; estã tudo certo, mas a PE,

litica fiscal adotada nominalmente. sem que junto se adote uma

pos.tura 'seria quanto ao rendimento dessa polltica •. combatendo

sonegação e que, ao mesmo tempo. o Governo dê o exemplo atra

vés de economias maiores, senão não vamos a lugar algum,

não ser sacrificaI' mais a nossa sociedade. sem objetivo estr,!

tegicõ, ou, ideolõgico. Sa se disser que estamos fazendo i!'so

para ser capital1sta, ou para ser social ista, ou para ser c!!,

munista, tudo bem! é uma definição. Todavia, acho que não t!

mos definição alguma hoje. o Que ê ruim. Chamo a atenção de V.

EXil., se me permite. Sr. Presidente: ainda em termos de poli

tica de exportação. estamo'S muito longe de ter uma" pol'itica

.realmente num nível adequado para as nossas necessidades,

política de exportação ê importante, não só como uma pol'iti

ca captadora de divisas para garantir importadil's; ela

i importante como um segmento gerador de emprego' ~~la e mui

to importante como gerado~a de elllprego. E nisso defendo a1g.!!,

mas colocações. po~que a nossa pólltica tem al~uns defeitos

fundamentais, e um deles e a própria i ncerteza dessa políti

ca em que hoje vive o exportador. A exportação brasileira hE,

,je tem cont~a si o fator custo, que pesa. Quando falo .em CU!

to, estou refer'indo-me a ul1ta carga tr:ibutâria perversa, Que

,nio e isenta na expo~taçãQ totalmente; e uma carga' resildual

deju~os no Iller:cado inter:no, Que e pesada e incide sobre os

pr:odutos exportados e tira-nos a capacidade de competir. r
ociosidade, porque ê um equívoco pensar, COIllO muito', raCioC!

nam. que valias aumentar a exportaçi~ aumentando a ociosidade

interna. Isso não ex.iste, precisa sler urna\ e'conomfa muito bem

estrutul".ada - talvez a unica do mundo"capaz de transformar .Q.

ciosidade eM diVisa e exportaçio seja a economia japonesa.

Nós, no Bràsil,. a não ser em outro setor, em uma outra i ndu~

t~ia, quando co~tatlOS a produção par:a criar a ociosidade, p.!

r.a aumentar a exportação. na rea1idadê, o que vamos fazer e
elevar custos. Hão vamos aumentar a exportação e vamos aume.!!

tal" cu:.tos. criando pl'oblemas maiol'9s inte'rnos, inclus1ve: d!

semprego: r um e.quívoco que se está cometendo. E. por últi

mo,. a própria polltica tributãria em si, porque a: polft1ca

tributã~ia brasileira ê bastante complexa e tumultuada. Lem

braria a V. Exas. que, Quando falo nos benefícios da export~

ção, benefício fi uma isenção de IPI e uma isenção de IeM que

oS Estados hoje concedem pela metad~ - e com toda a ra;ão 

. po~que os Estados não a'gllentam mais o ônus que têm sobre ~

les e têm os seuS objetivos sociais. De m~do Que o que temos

hoje e um paradoxo. A carga tributária brasileira hoje •. , E

o IPI, ê o ICM, e o Imposto Unico sobre combustfvel. ê o Im

posto sobre Minerais. e o Impo~to sobre Energi'a, e o Imposto

sobre Comunicação, e o PIS. ê o FINSOCIAL. são resíduos de

impostos de importação, e um adicional da Marinha Mercante 

Que pouca gent~ se dã conta de Que 'é 50% do valor do frete,

que significa uma carga tributãria de 5, 6% sobre o valor

CIro Que~ dizer. ê uma ca.rga tributãri a pesada, que na e~

po~tação. hoje. na maiol' parte dos itens. e ressarcida via

crédito prêmio. que 'ê um ônuS do Gover:no,' Que e um ônus para

a'sociedade. Agora, o mais sério .. e me r:effro. porque está'

na pauta para discussão 'do Poder Executivo ~ .eventualmente vJ..
rã a esta Casa - ê o problema do IeM. O ICM ... · hoje -' diz

Constituição _Me. isento na exportação de produtos manufatur3!,

dos".·E os Estados reclamam disso e, como não têm dinheirop,!

ra ressarcir em espécie, sô aceitam o ressarcimento, ou se

ja. conceder essa insenção, via escrita fiscal. Então, vejam

bem V. Exas. o que está acontecendo de paraúoxal ~ i medi da

que o ressarcimento ou a isenção do ICM na exportação somen

te pode ser conseguida atraves da escrita fiscal, significa,

necessariaMente que a exportação de uma empresa tem que fi

car limitada a 50% do que ela produz. no mãximo~. Se ela ex

portar: ma.is do que 50%. vli ficar com crédito não aprovi!it,!

do. que antigamente ela forçava em importações de mercado

rias, inclusive produtos superfluos. para gera~ créditos pa

ra absor:ver esses beRl!ficios. Ora, o que acontece hoje? H,!!.

je ... não há mais possibilidade de impor:tar, de maneira que,

quando o mercado inte~no baixa, a demanda interna se reduz,

a ~ecessão inte,:na aumenta,..a expo~tação ,também baixa. Pouca

gente se es'tã apercebendo disso. Fala-se em aumentar a expo!.

tação de produtos Manufaturados, mas, ao mesmo· tempo, essa
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d. CACEX?

aqueles que eles acham que llle1hor se adaptam dentro de um e.!

pírito de objetivo de uma equipe. Acho que eu estava destoa!

do. Esse foi o lI1otivo.

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)

Claro. Dr. Benedito. pela exposição que V. Sa. fez aqui.

conhecend,o-se a po1Ttica do 'Governó; tem-se uma medida raz~

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Bom, Deputado, como V. Exa. salientou, fiquei na CACEX exa

tamente quinze anos e sete dias. Acho que. depois de um perI

odo tão longo. ficamos talvez um pouco indisciplinado. Sem

pre se parte do pressuposto de que o funci onãri o obedece ar.

dens .. e eu tambem acho que assim deve ser. mas, no Brasil,

temos certos vicios de subserviência ou de excessoS que não

casam muito no meu esplrito. A minha formação e uma formaçãq,

d.

Ele

operações que aí estão, o superâvit,ê ~e,!:Portanto, dadas

documento e. alem de estarem refletidas num documento

lidades h'ã de o Brasil manter eSSt; tipo de superávit?

tem possibilidade de aumentar ou deve decrescer?

O SR." DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Sr. Deputado. e·u acho que o superãvit e verdadeiro. o super!

CACEX. elas têm que ter uma cOMprovação via operações de câ.!

bio. Y. Exa. pode ate ter um documento que pos/a merecer du

vida, mas a operação de câlllbio. não. Quer di zer .. toda Opera

ção de importação e exportação estarã refletida fiO éâmbio.

portante hoje não é a minha salda, e todos nõs nos juntar

mos, para tentar realmente equacionar esse comércio exterior

brasileiro e ver COlllo e que nãs podemos solucionar os prob1,!

mas do PaTs. Por isso mesmo, eu continuo, diria. uma especie

de crltico, Mas não Ulll crltico destrutivo, pOI'que não .tenho

formação para destruir. Eu não consigo. jamais consegui s,!

quer perseguir os meus inimigos, se é que eu os tenho. Eu,

particularmente. não tenho inimigos. Algumas pessoas talvez

não gostem muito de mim; a alguma!> ate agradeço. para milil ;;

muito honroso saber que elas não gostam de mim, eu estaria

muito hUMilhado se soubesse que elas gostam de lIIim. Então.

essa e a minha formtlç"áo, Sr. Deputado. e eu dificilmente vou

Mudar.

o SR. RElATOR {Deputado Sebastião Nery}- Dl'.

Benedito, esse superivit que o Governo estã apresentando no

comercio externo "e verdadeiro? Em segundo lugar. que possibi

vit de\"e ser verdadeiro, ele tem de ser verdadeiro. Eu acho

que as operações do comércio exterior estão refletidas num

~ O SR~ DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Bom. Sr. Deputado, o FMI e: auditoria de todos os paises

dadeiro. Agora, V. Exa. pode perguntar ••• A dúvida nõo ê se

t>le 'ê verdadeiro ou não, e se devemos prosseguir nessa li

nha ou não, porque ele e um superãvit mais por compressão de

importaçãD do que por aumento de exportação. Esse super5'vit

pode !il'.;'r MantidQ, rode erE'scer. Anunci oll-se que para o ano

que vem o propósito ê chegar a nove bilhões de dõlares de s,!!

perãvit. Já me perguntaram se isso seria posslvel. Eu digo

que e. Agora. dentro do quadro da política atual ele sení Pt?!

slve1 mais ainda pela redução de importação do que aumento m
exportação. Eu tenho muito met10 da redução da impor_taçâo, a

não ser que seja por economia de petróleo, ou por substitui

ção de importação. porque um corte drãsti co e maior na impo.!

tação significa mais desemprego. Uma coisa ê V. Exa. cortar

uma im'portação, sei 1ã~ de um supérfluo, um U1SCl'f ou mesmo

uma mãquina. e outra ê cortar a importação de uma matêria

prima ou de um componente. O perfume francês. Eu defendo

perfume francês. em homenagem às mulheres. Agora, preocupa

nos se chegarmos ao ponto de ter que apertar Jlais ainda

,matéria-prima e componentes para equipamentos, seja para f.~

bricação. seja 'para a substituição de componentes. Ai ,sim,nós

poderemos estar afetando mais ainda o nlve1 de produção. po,!:

tanto, aumentandoo desemprego. E se nós não recuperarmos a pr~

dução - e e a minha opinião pessoal - nõs não vamos aumentar

mais a exportação. Isso aí e redondinho. Quer dizer nós p~

demos afetar a produção atê um ponto; alem do ponto. vai af!

tar a própria exportação. Então. nós não podemos entrar num

ciclo vicioso. quer dizer, é o cachorro louco q·uêrendo mor

der o próprio rabo. Estã certo? De modo que eu : p'referiria

realmente que a esta altura estlvêssemos exportando mais a1

guns produtos. mals máquinas sobretudo. quer dizer. empresas

voltando a funcionar, gerando empregos para esses milharp.s

de brasileiros que al estão. perdidos pelas ruas.

O sn. rELATOR (Doputado Sebastião Ncry} - 01'.

Benedito. como ê que V. Sa. está" vendo a negociação com

FHI1 E uma ••• Claro. quem ficou quinze anos na CACEX. e ev.i.

den te que tem todas as condi çõas de uma op i ni ão sob re as nft

gociações da dívida externa. Como é que V. Sa. estã vendo a

posição do Brasil fi a posição do FMI nessas negociações que

se estrangulam e que estão ~arcadas para uma decisão inicial

a 18 de novembro?

teJlt ~eg~as MUl"tO r:,gorosas. senão regr:as esdriixulas~ Eu di

ria esdruxulas. porque ela faz ,um diagni5tic~ "mais ou menos

padronizado e receita gerallllente o mesmo remedio. Ela dã

m!smo remédio se o doente ti ver pne.umonia.. esti ver: ~esfr:i ado

ou estiver com "câneel". O ~emedio ge~almente. e o Mesmo'. ~ di,!

• ciplina salarial. gasto publico .. cortar: isto, cortar: investi

âvel dessas divergências. Todavia, V. Sa. dirigia a CACEX.

que ê um õrg~o central da po1itica externa. logo fundamental

para a compreensão da dlvi da externa. gostaria que V. Sa. d!.

talhasse um pouco. mesmo resumidamente. algumas dessas dive!.

gências diante da política do Governo e seu comportamento 'na

direção da CACEX, ou aquelas politicas que V. Sa. achava que

deveriam ser seguidas diante do problema da exportação br,!

sileira.

O SR. DE"POENTE (Benedito Fonseca Moreira)

S~. Deputado, não sei se seria fácil chegarmos a um (inint!.

ligivel) exaustivo. Tambem me perdoe V. Exa .. não sei se i!.

so teria uma importância fundamental jã a esta altura dos .!

contecimentos e na Brasil, . felizmente ou infelizmente, não

sei. as coisas acontecem com muita rapidez e a memória é fr!.

ca. Nós, ·brasileiros. temos memória fraca. A memória histõri

ca do Brasil. inclusive da Jistôria do Brasillê fraca. Não

sei se ê bom ou se e: ruim, mas eu diria a V. Exa. que, em tQ.

do o tempo. aqueles que me conhecem, inclusive aqui, por ~

xemp10, na CACEX e em qualquer lugar que um dia eu vier

ocupar .. se um dia. porventura .. voltar a qualquer tipo de ati

vidade publica ... A minha atitude ê estritamente dentroj den

tro de objetivos que são determinados, delimitados pelo G~

verno ou objetivos que de1inlito ou defino, porque não Sei se"

obediente 24 hor-as por dia. E.ntão~ se vejo alguma coisa, por

exemplo. em matéria de impct"tação financiada, ou alguma coi

sa que eu não concorde. rou não fico quieto. eu ponho !lO pa

pel e mando para alguém, para a autoridade competente. Não

xingando. eu mando como sugestão e depois incomodo. parque

eu telefono e digo que não concordo com isso etc. Então, eJ!.

sas pequenas coisas do dia-a-dia que ocornm. Então· V. Exa.

me pergunta: "Como e que ficou quinze anos no cargo?" Eu fi

quei talvez por distração ou talvez por postura, porq,ue a mi

nha postura .. sempre a considerei como a de um hal1elll que est~

la servindo, digamos. a sociedade do meu País. Qt':" dher,eu

servia o Governo na momento com toda lealdade e honestidade,

mas eu se rvi a o todo, tanto que. mui tas ve zes, re ceb i alguns

pequenos puxões de orelha porque eu achava Que. por exemplo.

a CACEX. o comercio exterior. sobretudo exportação. e a ati

vidade slntese. ela tem a ver com todos os setores de Gover

no. E a CACEX. como órgão, digamos, de segundo escalão, eu

entendia que tinha que dialogar com todo mundo~ e dialogava,

com todo mundo. Quer dizer, eu prestava apoio, quando neces

sário. ao Ministro da Agricultura. ao Ministro das Relações

Exteri ores. ao Mi ni s tro dos Transportes; também bri -,ava com

esses Ministros. qoando nece~sãrio. levava puxões de orelha

deles, fazia Oficio,mal criado, enfim, um ~rbcesso normal,

porque eu achava que isso era de obrigação. Ser um provoca

dor, um agente provocado~ era mi nha função tambem, porqye a

minha atividade era uma atividade que tinha a ver com todos

os segmentos de Governo. Não existe um comércio exterior co,!!!

partimentalizado. quer dizer, não e igual a um transporte m!

rítimo ou uma política fiscal. O comercio exterior ê tudo i!.

to: fi i-'rodução, fi transporte, é poyrtica fiscal e ê pol'ítita

monetiria. Eu me batia muito. Vamos dizer, todas as vezes.

por exemplo, que se "adotava algum desvio na política cambial,

havia maxidesvalorização ou sobrevalorização de taxa e câm

bio, eu nunca agUentei, porque eu estava sempre em contato

com exportadores em seminários e reuniões, e eu sempre fala

va. A imprensa se.mpre publica' alguma coisa do que eu falo.No

dia seguinte, sempre dava algum problema inexorave1mente.Por

exemplo, acho que taxa de câmbio não pode ser manejada em n.l!,

nhum lugar do mundo; a taxa de câmbio e um instrumento neu~

tro. Toda vez que se maneja a taxa de câmbio. se sobrevalor.:!.

la ou subva10riza uma taxa de câmbio. alguem p,aga um preço.

A sociedade vai pagar um preço "em algum momento. porque terá

que ser subsidiada mais exportação, uma taxa de câmbio sobr!.

valorizada vai neutralizar li. tarifa aduaneira, portanto vai

ter-se que exe;ce.r mais controle administrativo. que ê sem

pre uma incógnita o controle administrativo. cada dia tenho

mais medo de controle no Brasil, o cont~ole tende a 'chéirar

mal quase semp~e. De modo que, tudo isso. entenda V.Exa. que

'é Im somatório de todas as coisas que .•• E no ano ~passado.

1982. foi bastante fértil o campo de pequenas desavenç.as, d!:,

clarações que eu realmente confesso que fazial pela imprensa

e qUê. "às vezes. não calam beIR. Chegou a um ponto que ate ti

natul"'al que a minha sa;da viesse a ocorrer. Agora. acho iE!

como Pode~ Executivo. as pessoas. os Ministros trabalham

vamos chamar ••• Fui tecnocrata, hoje estou brincando de e!'l

pre!;ârio. aprendendo alguma coisa. Acho que, depois de quin

ze anos. a minha presençll. estava incomodando. Eu diria que a

minha saída foi uma conseqUência, uma decorrência de uma !:,

xaustão reciproca. Eu nao sei. mas talvez, se eu fosse Mini!

tro e tivesse um subalterno como Benedito Moreira. 00 esta

ri a muito contente e conti nuaria explorando ao mãximo e ti

rando dele e de sua equipe o mãximo para o trabalho, enfim,

do Pais. ou então forçã-lo-ia realmente a pedir demhsão.po!

qu·, poderia incomodar. Incomodar ate no bom slentido. porque

divergência exces'siva pode tal'lbêm incomodar. De modo que

acho que eu. depois do tempo que (iquei .. como V~ Exa. ouviu

inclusive algumas idéias que expus aqui COm muita abertura.

com muita lealdade ••• Muitas das minhas idéias não são cflmu.!!.

gadas por pessoas do Governo, e é muito natural isso, enfim,

exportaçio não pode ser aumentada.' porque o exportador não

tem como absorver o credito. o que é absurdo. E estamos pr~

pondo. e uma an,tiga luta nossa. e que esse ICM da exporta

ção volte a ser cobrado pelos Estados, porque os Estados pr!,

cisam dessa receita. e que o Governo institua um fundo esp!.

cia1 J com o ICM da importação; por exemplo. que os Estados

concordem em trocar, mais o IPI da irnpo~tação, mai s uma par

cela do Imposto de Importaç'do e for:me um fundo para re5Sa!

ci r os tri butos na expor'tação pa ra os produtos, e quando ne-.
ces5"5ri05. Isso tem iniimeras vantagens .. e a pHmeira i 1ib~

rar a exportação da luta ou da preocupação que têm os Esta

dós hoje e 1ibertã-los desse ônus que sofrem através da Be!!

çio dess'e ICM na exportação. Isso teria um efeito extraordi

nãrio no Pafs, UIl1 efeito no mercado interno, um efeito so

cia1. que poderia permi tir ••• Conheço mai s de uma centena de

indiistrias que voltariam a in,vestir. por exemplo, no Nordes

te bràsileiro, montando empreendimentos para exportar 100%

da produção e gerando empregos novos. sem em nada afetar

lIIercado interno. Quer dizer. estaríamos permitindo que

Pais buscasse e encontrasse toda a sua potencialidade. Pod~

ríamos ter urna pollt1cll. de exportação sem estarmos preocup..'!

dos em produzir coisas para a exportação em detrime-nto do

dias. quase a ofender o nosso Relator. Desculpe-me. Sr. Reli!.

toro Tem a palavra o nobre D~putado Sebastiãol Nery~ ilustre

Relator desta CPI.

O SR. RE.LATOR (Deputado Sebastião Nery) - Dl".

Benedito Moreirn .. durante quinze anos. desde 1968 ata 1983.

Y. Sa. foi Diretor da CACEX, atravessando quatro Governos;

era uma das unanimidades nacionais. com uma larga cobertl.lT3 re
aplausôs da imprensa pelo seu comportamento na CACEX. De r!.

pente, V. Sa. pediu dt.missão. Por que V. 5ti. pediu dehiir.sâu

llIercado interno e. ao mesmo tempo, termos, normalmente, uma

produção e uma polltica de desenvolvimento do mercado inte,!:

no. Isso. obviamente, Sr. Pl·esidente. implica uft,a reforma tr!

butâria, que sei que e uma pl",eocupação do País. !, .. 'B geral,

e. a meu ver. serâ necessária não só para ajustar a receita

dos Estados. mas também para viabilizar a própria pol1tica

de comércio exterior do País. Sr. Presidetne, tenho a impre.!.

são de que falei mais do que o necessário, Rias a preocupação

,foi apenas tocar em alguns pontos. para que pudessemos dia1Q

gar. Mui to obri'gado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Não, em absoluto. V. Sa. vai agora ser inquerido pelos 5rs.

Deputados. Concedo a palavra ao Deputado Jose Fogaça. Des-

culpe-me. e reitero as desculpas. porque estou. to '05 os
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ce.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

o SR. OEPUTAOO JOS~ FOGAÇA - V. Sa. desconh!!.

Eu desconheço. Seria leviandade de minha parte afirmar qual

quer coisa que tenha ocorri do sem conhecer rea'lmente os f,!.

tos.

exposição,foi a sua posição? Porque. veja bem, pela sua

o SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - Continuando na

meSma linha de ,racinc'fnio e de argumentação, e me valendo da

sua frase. que considero uma frase da maior importância.quaE.

do V. 5a. disse: npara aumentar ti exportação, só aumentando

a produção ll
• Essa frase. acredito que sintetiza muito bem

toda a proposta que V. Sa. trouxe a esta Comissão. V.Sa. foi

contra ou a favor da maxidesvalorização? t verdade que some!!,

te soube depois, mas quando ela foi levada a efEdto, "lqual

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

SI". Deputado. eu li também, na época, a denuncia e, infeliz

mente. não posso acrescentar nada ao que li nos jornais, por.

que desconheço detalhes. Comprar petróleo a prazo e sempre

uma tentativa que se faz. O petróleo, no 'passado, era pago

E!!ll; depois de um certo tempo, conseguia-se de alguns forll~

ao Fundo Monetário Internacional - que nós temos folgada va.!!

tagem nas nossas relaçoes comercia.is. O que V. Sa. tem a di

zer 50bre iss07 POI'que essa denuncia foi feita pelos jornais

do Centro do Pais e nunca foi desmentida pelas: autoridarm: bri!.

sileiras.

cedores trinta, sessenta, noventa dias de prazo. Ate ai estã

bem pagar~, pois ganhamos alguma coisa de ,capital de gi

ro. Eu sei que de quando em vez fazer o que se chama de

cross trade, quer dizer, uma venda ••• Isto 'ocorre e me par~

ce que e normal no setor de petróleo. Muitas vezes compra-se

um aarregamento de um navio que sai, digamos. do Oriente Me
dio e tem um comprador urgente que precisa. então faz-se uma

venda!.EE!. Isto podem ser operações normais. Agora são Op!

rações que não são registradas, a.o que eu saiba, na balança

cc,ercial brasileira, a não ser que tenh'a mudado tudo. Por

que a balança comercial, normalmente - e aí é.. ulna regr~ in

clUsive internacional ••• A importa?ão ê registrada somente

quando a mercadoria chega ~ ê desembaraçada. Quer dizer, s.2

menteopõs o desembaraço peta Alfândega fi que essa mercadoria

ê registrada na estatística como rea.lmente importada. Tanto

que existe i!. figura da mercadoria entrepostada. A mercadoria

entrepostada não é registrada como importada. porque ela é

estrangeira para todos os efeitos legais. E a mercadoria, no

Bnsil, só e exportada quando ela, no Pals ... E ela e de!õem

baraçada peTa ,Aduana e fiá um contrato de câmbio até dez dias

após o embarque4 Esse é o procedimento. Fora disso. essas 2

perações não podem. não devem ser registradas, porque aí

norma que nós somos obrigados a obedecer. Pode ar ter havido

uma outra opel"ação financeira ate em torno disso. via reven

da de carregamento. Agora não posso •••

quando V. Sa. diz que 'para aumentar a exportação, sõ aumen

tando a produção. a ilação que faço e de que V. Sa. tem que

seI" necessariamente contra a maxidesvalorização. porque e!

se é um recurso monetarista para visar a aUmentar a competi

t1vidad'e dos nossos produtos e. na verdade. isso e muito dE.

vi doso e. às vezes. ate ineficaz. Então, par isso faço esta

pergunta. Porque tirei como ilação da suas palavart'ls Que V.

Sa. e contra, foi contl"a essa jogada do GOVer~no brasileiro.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Eu sou contra as maxidêsvalor·izações. todas e qualquer uma.

parque a maxidesvalori:zação gera um raciocínio defeituoso.

Ela, por si S9, jã e um subproduto de uma politica • errônea,

que e 11 polltica de manter a taxa, de câmbiO supervalorizada.

Aliãs, países em desenVolvimento fazem muito isto - e o Bra

si I comumente o faz - ou seja. geralmente mantêm sua taxa

de câmbiO reprimi da para não encarc::er p'C'odutos ..~ importa

ção, às vezes produtos essenciais. Porque a taxa de câmbio

tem que acompanhar a inflação. Níio tem jeito. ,não tem solu

ção. Porque toda vez que a taxa de câmbio fica defasada em

relação ã inflação vai chegar a um ponto em que O Governo

,vai ter que fazer maxi. Por quê'? Porque, ã medida que: defa

sa, vai tendo dificuldade de exportar. Então o Governo e E.

,brigado a inventar os subsidios para corrigir. E este aefas!

menta ao mesmo tempo em que ê per.verso em relação export!.

ção ele incentiva 11 import~ção. porque neutraliza o imposto

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado} 

Concedo a palavra ao Deputade: José Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOst: FOGAÇA - Sr. Presidente,

Sr. Benedito Moreira, acredito que a parte, Zl meu ver, mais

importante da sua exposição ê aquela em que V. Sa. trata da

questão importação e expnrtação e diz que, para aumentar

exportação neste Pars. sô aumentando a produção. E condena."'"

forma veemente. as restrições que têm si do impostas ã impor

taçãn, que geram ociosidade e isso. ociosidade industrial.

jamais pode significar aumento da exportação. Realmente. com

isso V. Sa. toca, a meu ver. numa questão central. hoje. do

País.

O SR. DEPOENTE (Bene,di to Fonseca Morei ra)

Peltmita-me só lima observação. E clar"'t0 que eu fale:, ~'a impor-

tação. Eu condeno a compressão linear da importação. Seleti

va tem que haver, inclusive porque nós somos um país pobre.

nãn podemns •••

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Mu!

to obriga.do.

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

~ isso, demite-se para cima. Então. isso ê importante, às v!.

zes como medida, psicolõgica diante de uma sociedade. O que

não se pode realmente ter ê uma sociedade inteira contra aI

guma coisa e não acontecer nada. Então. o regime democrãtico

iJnplica necessariamente uma certa hll:bitação. Não adianta eu

dize:r que estou num cargo há anos e tenho que ficar, porque

eu sou menos careca ou mais careca. Não ê isso:, êhegou ti. um

ponto que talvez tenha que mudar mesmo. Esse e um fenõmeno

norma l das coisas. iZu acho que é isto.

Demite-s~ para cima. como dizia Getúlio.

Pais estã precisando de uma nova equipe para executar e:!:sas

revisões das quais V. Sa. falou aqui?

SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca. Moreira)

~r. Oeputado. V. Exa. estã ••• Primeit'o, eu jamais - graças a

Deus - vou chegar a coisa alguma. Todavia. o sentido da

pergunta de V. Exa., se o captei bem, me permitiria respon

der quase que afirmativamente. independentemente de pessoa.

porque eu enten~o - e estou falando como cidadão comum - que

o comando da coisa pública tem uma parcela importante de r~

aTizações práticas e tem uma parcela importante de expecta

tiva. Hã uma coisa na vida chamada confitrnça. t: a mesma coi

sa que se refere ã inflação. A inflação tem vários componen

te~. e tem um componente chamado psicol~gic0'4,que -é decisivo.

Se a sociedade inteira. a comunidade não estiver convencida

de que a inflação vai baixar, porq~e confia nas medidas dos

dirigentes. dos líderes. a infhção não baixa. Hoje. neste

momentn. todo mundo estã fazendo um prognõsticô de inflação

acima de 200% em 1984. Não sou seu que estou dizendo isto,

pela amor de Deus, senhores da imprensa; é comum isso, e no!

mal; fi claro que a pessoa diz não. Mas não hã, por exemplo,

empresâ1"io ou indivíduo que não esteja calculando 200%. Por

que? Porqne não está confiando em alguma coisa. Não sei se

são os hor.u~ns, se ê o clima, estã chovendo muito, estã cho

vendo pouco. De mo'do qu~. quando existem problemas e os pro

blemas se, agudizam, ou 05 problemas demoram mais tempo do

que o necessãl'io papa os solucionarmos, uma das fórmulas

normais na democracia. porque tem conteudo muito forte psir.:~

lógico, é o livre trato com o povo. e que se dê uma satisf.!,

ção mudando, ãs vezes, a equipe. mesmo que se tenha que pro

mover a equipe. Nem sempre se tem qUe muda\ para punir. Mu

da-se para dar um outro alento.

O SR. OEPUTAOO JOSõ FOGAÇA - Obvio, perfeito.

'Bem a tempo V. ,Sa. fez o reparo. Neste ano de 1983. o nosso

País começou a obter. de um momento para outro, ,um superãvit

-acima de quinhentos milhões de dõlares na balança comercial,

se não me engano, de, abril de 1983. Quando começamos a obter

esse superãvit acima de quinhentos mi lhões de dõlares na no~

sa balança comercial ao mês, os jornais do centro do Pats

notictaram fatos que a mim me pareC'E!ram escandalosos. senão

alarmantes, de que o Brasil estaria compranrlo petróleo a pr,!

zo e ven1endo no. mercado de Roterdã ã vista. V. Si!!. tem alg.!!.

ma informação de que esse procedimento tenha sido posto em

prãtica pelas autoridades brasileira, no sentido de cdar

um falso superãvit na nossa balança comercial e tentar incl.!!.

sive l1udi~ - a tática ilusionfsta: que se tenta hoje trazer

o SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Nery)

'esforço.

o SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Nery) - p~

ra terminar, Dr. Benedito, se Y. 5a. fosse. amanhi, posto na

P~esidência da Rep'úblícll(Mrlterna iiJ equipe econômica.ou acha que o

lIlento. aquele negócio todo. E' claro que essa receita. esse

remédio dã certo em certos organismos. em certos tipos de ••.

O Estado em economia desenvolvida normalmente faz pequenos

ajustamentos monetários e a ecanomi a pode rtcuperar-se com

facilidade. O probl~[l\a de um país subdesenvolvido - e: meu r!

ceito - e que a questão ê muito maÍ!> g\ave. São.,países que

não têm nenhuma capacidade de recuperação. Se nós pararmos ou

deteriorarmos um investimento que cutou muito dinheiro num

pais desses, esse investimento estará praticamente perdido.

E lU!l investtmento num país subdesenvolvido ê um negócio que

geralmente custou muito sacrifício. muito sangue. muito e~

forço. Eu não acredito muito em disciplina orçamentária, di!

cipl1na fiscal. disciplina de gastos públicos. Tudo isso

perfeitamente natural. porque a nossa vida privada inclusive

tem tamb'êm que ser disciplinada. Todo mundo estã de acordo.

Excesso de rigidez ê que me parece um pouco complicado. Eu,

ate hoje, não vi bem - a não ser que eu tenha memória fra

ca. que tenho um pouco - da exata apl icação do modelo do ruE.

do Monetãrio em um pais subdesenvo lvido que tenha: dado cer.

to. Em.todos os pa'lses que nós temos acompanhado, inclusive

na América Latina. houve problemas bastantes graves para e~

ses paises. De modo que o receio que" tenho hoje ê que, obVi!

Illente, o que o Fundo Monetãrio estã receitando para nós foi

o que receitou para o Chile. E vivemos mais ou menos o que

aconteceu no Chile, na Argentina n'uM certo momento. no Ur.!!.

guai, enfim. Eu acho que a receita vai ser amar e continu,!

rã sendo amar. f\gora, o diãlogo com o Fundo Monetã'rio ê aqui

10 a que nos estamos sujeitando para empurrar um pouco mais

li. divida brasileira. Não é para resolver a dtvida brasi1ei~'"

ra, porque 100 bilhoes de dõ1ares nem o Fundo Monetârio baE.

carnais. E eu acho que não adianta, nesta altura, nem o aval

do Funda Monetãrio. Eu tenho impressão de q~, a posição 011

o aval do Fundo no momento, de certo modo. ê importante para

se ganhar um pouco .,ais de tempo de negociação, querdi.~er,

dar um pouco mais de tranqüilidade a esse!; banqueiros. De

fu'tuto, a negociação terã que ser poHtica mais do qu~ banc!

~h. Eu 'tenho impressão, hoje. de que os banqueiros sio 05

p~imei~os a estar mais interessados que se transforme tudo ~

so numa negociaçÃo entre palses e não entre o Banco Central

do Brasil e bancos privados, porque eles estão preocupados.

O banqueiro, na ~ealidade. não quer. nem receber o principal;

o banqueiro quer ter a garantia de receber os juros. E o

pior é que estamos chegando a uma situação em que nem os j.!!.

ros podemos pagai'. Nem nós nem nenhum país subdesenvolvido.lE

modo que. independentemente de negociação, que vai ser uma n~

gociação obviamente palfat1va. Sr. Deputado. o que eu acho é

que nós, brasileiros, temos que tornaI" consciência e ter uma

postura diante de tudo isso. Não podemos e ficar parados. eE.

titicos aguardando ••• Hoje o Brasi1 todo aguarda a negDci~

ção com o Fundo Monetãrio, a negocia.5ão com os :'~-nqueiros.

Que diabo~ Nôs não estamos nUJIla ilha isolada, nós 'estamos em

cima de um imenso patrimônio. Serã que nós não temos capaci

dade de: transformar esse patrimônio imenso que ê este país,

esse patrimônio potencial, pelo menos, essa potencialidad! em

'realidade? Ser~ que nós não temos jei,!:o de:~f-àlar: flSenl1ol"es,

vamos traba1ha r. Todo mundo va i trabalha r um po uco mai 5 11 • E

acabar com essa timidez de aguardar que o Fundo Monetário di

ga o que nós temos que fa~er. Eu acho que o fundo Monetãrio

- salvo equívoco de minha parte, porque nosso setor' sempre

foi outro - quer resultados. Eu não sei. p,o <Ju~ me lembre. o

Fundo não dizia: "Voce tem que faze·r isto ou aquiTo lJ
• O fun-

do quer menor inflaçio. E claro qu.e, se perr,untar a ele se

ele quer menor inflação, ele' dirã':"Você tem que cortar nos

investimentos, fazer isto ou aquilo". Acho que cada Pais telll

que ••• Está bom, quer menOr inflação. O Brasil tambem qUEt'm~

nor inflação; eu quero. porque eu não agUento a inflacão que

ar estão Eu sou classe média, classe media boa. Imagine

pessoal que está !I1l1is em baixo. Esse estã gritando de deses

pero. De modo que todos nós querernÇls menos inflação; todos

, nós queremos mais desenvolvimento. Parque fazer desenvolvi

mento negativo num país rico como este. tem' que fnzer muito
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de importação. Entio e uma medida temporária. O sen,',or ~e

lembra, há anos, quando não havia a~ minid'~sva10rizações, o

Brasil desvalorizav~ sua ",oeda em prazo anuais. Então era"",!

ções" - mas também contrãrio às mini desvalorizações. quando

são desajustadàs em relação ã inflação.

SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Morei ra)

Sim, sou favorãvel às minis.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - ~s minis ,mas de~

dI' que ajustadas ã inflação. Hoje o processo que temos no

Br:asil e de minidesvalorizações .. mas assim mesmo correndo na

frente da i nfl ação.

o SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - TalVez seja po~

s;vel tirar uma conclusão dessa sua anãlise. ~ambêm, de que

Y. Sa. não ê sô contrãrio ã ma3d como tal - e essa sua frase

i bllsti!l.nte elucidativa: MDeus nos livre das maxidesvaloriza-

sersa que e a colocação política. A negociação deixar de

é política.

o Si. DEPOENTE (Benedito Fonseca Morei ra)

t política. Agora. a dificuldade e a decisão da moratória .!:!.

nilateral. porque nessa todo mundo suspende o fornecimento.

Então, o Brasil se veria. de repente .. um pais isolado do mu.!!.

do, sem abastecimento de coi:;a alguma. E levaria a atividade

econômica brasileira ao colapso. I: claro que V. EXil. pode r!.

compo~ isso em 3. 4, 5 meses, mas e UII impacto 'liolento. Uma

medida dessa ordem tem de vir COI!. condiçno política. Y. Exa.

pode dizer: 'lHas o~:exico fez alguma coisa parecida". O Mexi

co acumulou reservas e fez. Segundo, o México estã muito pr.[

ximo aos Estados Unidos. Ali se trata até de um problema e!.

tratêgico .. de segurança. Terceiro. tem petróleo para se a.!!,

to-abastecer e tinha reservas pllra agUentar importações, de

coisas menores. Nós não temos petróleo. a metade da import.!.

ção e petróleo, estam'Os longe ~e t'Odo mundo e não temos r!,

servas nenhuma, estamos negativos, temos um burat!Co que :1 não,

tem tamanho.

faz a empresà quando pede sua concordata. Vai e compõe com o

indivicluo: "Eu posso pagar em 20. 30 anos. porque eu decompE..

nho isso em 20. 30 anos e consolido. e mais tanto de juros.

desde que o juro seja fixo. Se o juro for variãvel, eu tam

bém não sei quando vou pagar". Mas esse tipo de postura

uma postura política. Os banqueiros podem ate aceitar isso,

mas eles nio vão aceitar totalmente. Eles querem e que os g~

vernos dos respectivos paises aceitem a posição. Então, e e.!

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Alem disso, para

declarar a mor:atória, o México fez isso com um Presidente !

leito pelo povo .. que e uma. situação que permite que aconteça

essa declaração de mo~atõrfa como um ato de soberania. A

'última pe~gunta. O tema é bastante complexo, então vou desd.!!.

brã-lo em vãrias perguntas. A questão das polonetas. Alguns

'jornais informaram que, entre os motivos da demissão de V.

Sa., estava p~incipalmente,o fato de que, na medida em que

V. Sa. tomasse conhecimento de todos os números e todos os

contratos e missões especiais de carãt..er sigiloso em re'lação

ao come~cio com o. Polônia, V. Sa. p'oderia criar problemas e,

portanto, teria de ser substituldo. Então ... primeira pergu.!!.

ta se~ia esta: Y. Sa. foi demitido porque se oporia frontal

mente ã fo~ma como estavam sendo conduzidas as nossas neg~

ções com a P01ônia?

entre bancos para ser uma negociaçio de composição entre pai

ses. Isso jã ocor~eu no passado, ~ão e novidade algu!:la. As

composições e negociações entre pafses ocorrem no mundo dez!.

nas de vezes. Inclusive agora, recentelllente, virias países

do mundo estão negociando de governo a gove~no.

(Intervenção fora do microfone - Inaudfvel.)

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Mo~e1ra)

Jã, mas i a forllta de fazer

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Então a questão

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Não; na realidade .. não. Veja bem.. o problema do comercio com

a Polônia e todo esse desdobramento .. inclusive estou para

ir ã CPI info~mal la no Senado •.• O p~ob1ellla da minha saída

- eu jã disse a V. E~as., - foi um somatõ~io de coisas.

p~oblema do comercio com o leste europeu, embora na CACEX

sempre tivéssemos algumas opiniões prõprias a t:espeito. foi

um come~cio sempre orientado principalmente em dois ou três

nlveis. Primeiro, adotou-se no Brasil uma preocupação ou uma

conformação de natureza política em ~elaçio ao comercio com o

leste europeu. Acho que. pessoalmente. houve ate um exagero.

Comercio ê comercio e as regras se pratica. norma:lmente

não tem de fazer... Foi um resfduo~,\do passado. tanto que

foi criada uma Comissão do leste Eupoupeu no aamaraty,

COlESTE. Aquela preocupação co~ as conotações 'polfticas e as

negociações de governo li. governo. De modo geral .. nós particl

pamos da COlESTE num nível técnico, havia Ulll funcionãrio te.f.

nico que partic.ipava da COlESTE. A COlESTE teve um momento

de força de orientação e, no Ilomento seguinte - li. coisa que

ocorre no Brasil - o comando passa ,para on~e tem gente mais

forte no momento. Nesse certo momento, comandou a COlESTE.

depois houve mais ingerência· ou menos ingerência do Planeja

mento, depois do prõprio Hinisteriq da Fazenda. Agora.. sem

pre houve uma coordenação do Italllaraty em matéria d~ o~ient.!

çio geral do relacionallento COIll o leste europeu, e· o prQbl!.

comprara:VARIG ji enfrenta problemas li fora. Se V. Exa.

que r~sulta de uma verdadeira inadimplência .. ou seja, da i.!!.

capacidade de pagar .. por incompetência, enquanto a moratória

que se discute, hoje, que a sociedade brasileira discute - e

acredito atê que majoritariamente - e uma moratória ,como ato

de soberania de" um país se impondo à comunidade internacio

nal? V~ Sa~ não vê uma diferença niss:01 Acho que essa moratI

ria em que nos encontramos realmente ê degradante e nos col~

ca nessa condição humilhante.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Mor'1ira)

A situação atual não e boa, ~ uma sit~ação em que as partes

estão buscando alguma coisa de cima'. A moratõria individual

veja bem - tem um pr·eço. Não ê 'Que o pais não possa. sobera

namente, adotã-la. E preciso que a sociedade toda saiba q~e

haverã um preço. preço dUro. Não vamos ter matéria-prima,po!.

sivelmente vão suspender a venda de petróleo. vamos ter que

ter racionamento. E uma decisão que .. se eu fosse governo. di

r,ia que não cabe nem a governo. A conseqüência dessa decisão

ê tão <:eria. e tão sel"io o seu desdobramento. pelo menCl~ por

um período ela deixa tanta sequela·que a sociedade toda t~

ria de participar de uma. decisão dessa ordem. A (leu v€!r~

solução que hoje parece que t~nderia li: se encaminhar. que

a uni ca poss lve1. fi a chamada so1ução negoci ada .Nõs ~ es tamos.

por enquanto. na fase de negociação entre autoridades mon,et:[

t:fas brasileiras e bancos lã fora. Os banqueiros lã fora têm

muito medo também de que" o Brasil declare uma moratõria uni

lateral. Para eles ê péssimo. Ninguém quer que o Brasil de

clare mo~atõria, nem se p~ejudique. O problema. hoje, desse

J;teSsQal ••• Estã todo mundo buscando ~. Quando eu falo Mpolí-

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Permit~-me V. Exa. conceituar o termo "politico" que usei.Um

país e livre pa~a fazer o que beM entende~. Obviamente.o 'Br.!!.

sil fi um país de porte. uma êconomia impo~tante e não esta

ria sujeito a ameaças. lodavia, uma Iloratôria unilatera1 tem

uma conseqllência séria. Hoje. por exemplo. ji estamos come

çando a enfrentar dificuldades. Aquelas Tinhas de credito de

banqueiros normais que os exportadores usam estão minguadas;

uma passagem da VARIG e tiver que endossa~ num trecho maior

lã fora .. possivelmente... Estou dizendo o que estou ouvin

do. Ontem mllsmo me disseram que .. se, o indivíduo. na Europa,

pedi~ pa~a ligar para o Brasil a pagar, ninguem aceita mais.

Por quê? Porque o Brasil nio tem divisa para honrar de imedi

ato essas coisas. Então, se declararmos uma moratõria unila

teral, no dia seguinte.. e claro que a VARIG não vai pode- m!Ís

viajar. os navios brasileiros não se abastecerão no· exterior.

o Brasil ficarã isolado.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Mas não parece a

V. Sa. que li. moratõt:ia em que nos encontramos agora não

uma moratõri a como um ato de soberania e sim uma moratória

canismos do come,,:cio exterior .. conhecedor: profundo. pela pr~

funda vivenda que teve, que seria possível uma política de

represãlia contra o Brasil. uma põlitica de represãlias de

extrema violência. de estrangulamento da nossa economia. c!,.

so o Brasil dec:retasse uma moratõria1 A pergunta: V. Sa. ê ao

favor ou contra essa salda política da questão da dívida ex

terna?

tica" e que não adianta ••• Deixe-me corrigir minhas pala

vras: adianta .. a curto praz~, como ganhar tempD, uma negoci!.

ção de dívidi1. Y. Exa. pega a d"lvida que vai pagar este ano

e a reescalona por 7.8 anos; pega a do ano que vem e joga um

pouco mais de p.razo. Mas esse p~azo vai continuar rolando. E

V. Exa. tem embutido nisso o juro, que, hoje, alelll de ser p!.

sado para o Brasil, V. Exa. não sabe o que vai acontecer.C~

mo a maior parte ,da dívida brasileira. como vimos aqui - es-.:

tão no boletim do Banco Central - é uma dlvida de empréstimo

em moeda~ para esse tipo de empr-estimo a taxa de juro e
chamada prime-rate.· ou a llBOR .. que são as taxas de mercado

livre. Se os juros voltam il subir":, como ãs vezes há comentl

rio na imprensa, inclusive de autoridade!> amer:icanas - entáõ.

a nossa sit~llção, a nossa e a de todo o mundo subdesenvolvi

do, e gravlssill\a. Nós não podemos honrar realmente. Então, o

que se discute hoje ê que o Brasil pode honrar a sua dívida.

Em princípio, todo mundo deve honrar a 'divida. O Brasil tal

vez possa hon~ar j) sua dívida. E como V. Exa. pegar 100 bi

lhoes de dõlares e dizer: "Bom. eu ganho tanto por mês. Pos-'

so pagar essa dívida em quanto anos? ,E aquele cãlculo que

a1quela gangorra infernal, uma especulação desenfreada,

de câmbio. E quando havia uma 'maxdesl1alo~ização todo mundo

ganhava dinheiro de todas as maneiras. O sujeito descobria i!!.

tes, fazia a tacada. A exploração c,rescia durante três, ql!i1

t~o,~'cinco meses. Al a exportação começava a baixar porque a

taxa de câmbio era corroída pela inflação. Ora. esse tipo de

politit.a não fi mais possível. O qu~ a sociedade deseja,

que os indivíduos, o que os em.presarios desejam ê poder ca1

cular. E a taxa de câmbio ê uma mercadoria como outra qua1

quer. V. Exa. não vai esconder o sol com a peneira. Não adi

anta nada. Então, e preferível ter UllI.a taxa ajustada à infT!,

ção, permanentellente. O que estimu~a a expor:tação não ê a m,!

xidesvalo~ização. Isso aí e'sti.mula Ulll., dois meses, ou às v!:.

zes nem estimula, porque' o exp0t:hdor baixa o preço. O sujei

to lã fora sabe. força a baixar o preço aqui. O exportador

ganha um pouco mais de cruzeiros e .0 Pais perde receita cal!!

bial .. na realidade. O que estimula e li ess~ncia da economia.

como um todo, ê a, melhoria de ~rodutiv1dade, ti o pleno empr,!

go das indústrias, e a redução de custos, são os juros compl

tiveis e rezoãveis, e Ullla carga tributãria menoS leonina.São

esses os fator~s importantes, a medio e a longo prazos, na

exportaçãO. Há um equivoco na exportação. Todo mundo jã fala

na exportação em 84 e 85. Todavia, o homem que produz - V.

Exa. nio tenha dúvida - ~ão sabe o que vai acontecer em 84.

A exportação de 84 ja deveriA estar acon,tecendo agora. Nin

gue'm vende produto de prateleira .. a não ser 'uma commodity ..

um produto priraario·. No indi"íduo que fabrica sapatos,' nor

malmente, o comprador .. lã fora, quer confillr .. jã quer colo

ca~ na sua pt:0g~amação Ulll: 'certo tipo de compromisso. Um ho

mem que compra parafusos .. mãquinas ou componentes. quer sa

ber com UI:I ano de antecedência. E que, no Brasil. pode assu

mir um compromisso com um ano de antecedência de venda. se

quer de produto primârio? Eu duvido que um homem de cacau.

cafe, algodão .. soja, venda com um ano de antecedência. Por

que não sabe qual vai ser a polltica do Governo; não ~ sabe

qua 1 'Ia i ser a taxa de câmbi o.. se es ta rã aj us tada ã i nfl ação;

não sabe qUill vai ser a polftica tributãria e não sabe se

vai ter quota ou não vai ter quota. V. EXil. entendeu? Repi

to: que Deus nos livre das maxide,svalorizações. O que ê mais

'sadio. para a economia ê uma taxa de câmbio ajustada ã infl,!.

ção .. perml'.nentemente. E vamoS dar incentivos à exportação

por outros meios e não por taxa de câmbio. Porque nós acab!.

mos sempre subsidiando a importação mais do que estimulando

a exporto.ção. E esse o ponto.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

HojQ;, eu nem sei como que estã isso nos calculos. Eu confes

so que jã me perdi. O importante é que não podemos usar t~

xa de câmbio, não devemos usar taxa de cÂmbio como grande eE.

tímulo ã exportação, nem como elemento ou fator de polftica

de combate ã inflação. Nõs temos de buscar outros mecanismos

c nlio t taxa de câmbio. A taxt de câmbio tem de sel~ um 'fator

neutro em relação ao comercio exterior. Esta ê a minha opi

nião.

o SR. DEPUTADO JOSE 'FOGAÇA - Perfeito. Deu p!

ra entender perfei tamente. Eu gostaria também de tocar numa

questão que V. Sa. fez menção na sua palestra. ~ a respeito

da questão de uma atitude política diante dos compromissos

da dfvida do Brasil. V. Sa. disse que essa divida externa é

imensa. e brutal. mas com ela temos sempre uma salda polfti

ca. V. Sa. acha que seria posslvel. conhecedó1" que ê dos mo!
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1e?

que são muito reputadas. hã o equipamento da,RDA que ê muito

bom. Por favo~, imprensa, nio estou fazendo cO]llerc1al de niE.

guêm. Ji há muita dúvi da sobre °a maior parte dos equipamen

tos russos, porque eles se adaptam muito bem para eles, mas

t-em uma conotaçio especial para nós, a meu ver. t a minha p,2

sição de defesa. Acho que nãs estaMOS esquecen'do da América

Latina. que e uma ãrea importante e potenciallllente rica. Não

ê poder praticar Ulll comercio dentro do siste..a que quer ',;0

Fundo Monetãrio. 1ivres pag'al1entos. Então, tell de ser ullla

postura especial. O nosso comercio com a ~frica cresceu.

Af~ica ent~ou em crise. E claro que, no momento, nós a~risc!

mos mais no comercio COM a ';frica, inclusive com pafses que

nio têm o que fornecer ao Brasil, porque o Brasil tinha que,

de qualquer lIlaneira, ter uma pre~ença naquela ãrea e ',;:;'terã

p~ia. São pahes qL:e têm petróleo e poderhmos ter caminhado

mais rapidamente talvez para uma moeda-convenci o com eles.

A ·moeda-convênio, que vi~u tabu no Brasil, é palav~ão . para

algumas pessoas. não tel'll lIill algum. E um instrumento que Se

usa em certo Iilomento. Se UIII dh pudermos fazer todo o comer

cio multilateral elR maior nível de conversibilidade, serã

lindo, formidãvel, mas nio podelllos deixar de fazer comercio,

porque. somos Uni pa'is pobre. porque não queremos usar a mOf;!

da-convêni o em nenhullla ci rcuns tincia.. Não pode, também; isso

não e inteligente. f: claro que o Fundo Monetãrio combate;não

quer a moeda-convênio de maneira algUMa.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Faz seu contro-

O SR. DEPUTADO JOsE FOGAÇA - t que, ..O ~caso

da Polônia, parece-me que esses bancos teriam ganha. ·cerca de

440 milhões de dõlar!!s em desãgio.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

~u não sei quanto ê hoje. Na êpoca, o desãgio que os banquei

ros cobravam era 6%, depois passou para 8% e hoje ouvi falar

em 10%.

.0 SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Quanto?

quer dizer. ele vendia e podia ser que o banco japonês, ou

o governo japonês, ou frantês, ou americano se interessasse,

por esses credi tos. Então. a opção seria ou fi car com o cre

dito até poder recebê-lo via importação, ou o governo que

não quer ficar com o credito. quer fazer dívisas, dã um de~

gio e vende esses creditos. Esse' desagio sem"pre se fez.

E~am operações do Banco Central e sempre variou um pouco.

Foi 5%, 8%. 10% de desãgio, como Se se tivesse dado um des

conto na mercado~ia. Recentemente. com o acumulo de super!.

v1t com a Polônia. surgiu a preocupação. houve' interesse da

parte do Gàverno em acelerar a ab~orção dessas divisas, que

eram, afinal de contas, reservas brasilei~as. saldos brasi

leiros que tínhamos ociosos no exterio~ sem nenhuma possibi'"

lidade de receber a curto prazo, porque esses países não ti

nham condições de pagar, a não ser atraves da venda de merc!,

darias. Mesmo assim, uma parte da venda de mercadorias eles

querem sempre receber em moeda, alguns bancos no exterior •.

inclusive isso foi da minha época, pa~a ser correto, se in

teressa~am em fazer switch. oper,ações de triangUlação. Para

o Governo brasileit"o, com o problema, da escassez de :dí.vidas

que se aprofundava, a triangulação surgiu espontaneamente.Ao,
inves de se faze~ a triangulação ou a venda em moeda, podia

fazer-se em mercadorias. Então, o que se fazia, e que deve

estar sendo feito ate hoje? ,\ uma empresa, no Brasil, sobr,!

tudo Uma multinacional, a uma empresa francesa ou americana.

no Brasil, que queira importa,', importar normalmente. dizia-

se:"Não temos dividas para deixar você importar tudo o que

p~ecisa. Uma parte da sua importação nôs autorizamos, você

pode importar de onde quiser. mas o pagamento que vamos fa

zer e sobre o saldo que temos na Polônia. ou na RDA. Vamos

pagar com aquelas divisas que temos "lã bloqueadas. Verifique

se algum banqueiro seu Quer"fazer um acerto com os polone

ses, com os alemães orientais." No fundo e essa a operação. E

uma opção' entre'1tei-xar,essas divisas acumuladas ou pagar em

importações assenciais, qU~~estamos precisando pera fazer fu.!l

cionar o parque industrial, com ess~s reservas. r ~ lüro que

nisso vai um desagio, porque tem O, banqueiro q'Ue vai ter que

compenur isso, vai revender essas divisas, o próprio impor

tador aqui vai ficar com uma defas!!gem. Tem, entã'o, um desá

gio. Paga-se um preço.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Ai' eu não posso •••

listas para descomprimir as importações. Seriam selecionados

2 bilhões e 200 milhões 'de dõlares de titulos emitidos por

aqueles p·aises a favor do Brasi 1 e todas as importações que o

fossem pagas com os mesmos obteriam gu;"as preferenciais, gE.

zariam de um desãgio do Banco Central, no mfnimo de 10%. pr!

vendo-se ainda uma comissão para os bancos estrangeiros que

fizessem a intermediação tambê~ de 10%. Desse modo, os proJII..!!

tores de tais operações poderiam contar com um lucro aproxi

mado de 440 mil.hões de dõlil;res. Os" bancos designados para i.!!.

termediar essa operação. o Banco Francês de Comercio Exte

rior, o Share BanI< Bishop Limitad, representante da Bremel

Holding da Inglaterra e o Marel Bi!lnk Coporation dos Estados

Unidos. O Banco Francês de Comercio Exterior tinha como seu

rel"'resentante no Brasil o Sr. Jose Pinto Ramos. hoje' sabid,!.

mente ligado ã SEPLAN, por amizade dom elementos ligados

SEPlAN. Tem V. 5a. conhecimento de~sa operação?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

renho conhecimento de vãrias operações. Normalmente, qu~ndo

se acumula credito em moeda-convênio, e sempre se acumulou

no Orasil, desde o reatamento de relações diplomãticas e P,2

liticas com esses países, esses créditos chegam a certo nf

vel que interessa aos bancos centrais que detêm esses credi

tos, no caso o Banco Central do Brasil, inclusive, vender e!

ses creditas. O Banco Central fazia operações de

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Qual foi a data

que V. Sa. saiu da CACEX1

O SR. DEPOENTE (Beriedi to Fonseca Morei ra)

Vinte e oito de fevereiro.

O SR. DEPUTADO JOS[ GOGAÇA - Em 12 de maio

passado, aj,u~ciava-se que o Sr. Carlos Viacava pretendia uti.

lizar os nossos c~êditos com a Polônia e demais paises soci]!.

a curto prazo.

O SR. DEPUTADO JDSt FOGAÇA - O problema todo

e a forma de fazer, a partir de interesses legitiMamente n!

cionais.

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Eu acho que be",: administrado, sim. Não hã por que não fazê

10.

O SR. DEPOEf\ rE (Benedito Fonseca Moreira)

Exatamente. Eu diria'mais a V. Exa., e preciso que se che

gue, neste Pais, um dia, a pessoas responsáveis, ou seja,tem

que haver um õrgão respons.ãvel pelo comercio exterior.

CACE X? Então que ela assuma tudo e responda perante a soei!:,

dade, perante os Ministros, perante as autoridades. Se não

querem que seja a CACEX, vão criar outro órgão, que criem

outro órgio, mas e preciso que as coisas ...

O SR. DEPUTADO JOS( FOGAÇA - Havia missões e~

pedaís e sigilosas para tratar do ~roblema do comercio do

Brasil êom a Polônia e que a CACEX desconhecia?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Eu não diria que havia missões. Parece-me que todas as liIis

sões da Polônia foram conhecidas. publicamente. Não me parece

que tenham sido sigilosas. Pelo menos, eu não tenh04 conheci.

mento disso. Pode ter havido conversas paralelas. mas não ~

sões sigilosas. O problema e que a Polônia. espertamente, .!!.

sou tudo que o Brasil pôde dar de credito. Hoje se pergunta:

lPQde. ser pagJ'l Não sei. Acho que grande parte vaI' ~ ter que

maneja~ hoje com a Polônia para recebe~ em mercadorias, por

que a Polônia e um país em dificu,ldades, com s,ua dfvida e!

terna relativamen;te muito pior que. o Brasil, porque f nosso

País tem a crescer, tem potencial, tem riauezas. A Polõnia ê

-um paTs estrangulado, um pais COIII problemas internos serios,

problemas polTticos e com uma produção também estrangulada. t
,um pafs que vai ter muitas dificuldades. Agora. parece-ne que

o Clube de Pat'ís estã discutindo a composição da sua dfv1da.

A Polônia. tem algumas coisas que nos interessa. Tem o car

vão. por exemplo •.tem..o ..enxeffre. Estamos importandl enxofre

do Canadá e da Alemanha Ocidental. A Polõnia parece-me que

não pode fornecer quantidade maior do que está fo~necendo ao

B~asi1, no momento. Talvez, no futuro possa vir a fornecer.

El a pode ter outros produtos, i ncl usive no campos de ferti li.

untes, produtos químicos. De qualquer maneira, a dívida

tem que ser composta, porque ninguêl'll paga uma dtvida assim

jã tivemos problemas aqui. Há outras lIãquinas russas que são

boas. Enfim, existe todo esse contexto que ê empresarial. E!

ses paises precisam exportar e não conseguem .geralmente ve!!.

der seus"equipamentos, seus bens de capital, bens de consu

mo durãvel para os pa;ses desenvolvidos da Europa, onde o i.!!.

tr ....câmbio com eles e maior. A. EuroPll compra deles materias

primas, prddutos qu'ftnf cos " enxofre. carvão etc. Então,. o que

fazeR!: eles? Forçam um déficit grande com os paises subdesen

volvidos e tentam vender para eles 05 seus equipamentos, iE.

clusive usinas hidrelétricas. r uma posição tãtica. ou estr!

tegica. de negociação e que estã muito bem no conceito deles.

Da nossa parte, na CACEX, embora a nossa interferência fosse

muito pequena, porque a CACEX não ti nha, de uns tempos para

cã, a partir do ano passado .•• A partir do momento que com!

çou a surgir o problema, COllleçiJram a trarlsferir o leste para

a CACE>.: tanlbém. Inclusive conversei cOm todos os adidos des

ses paises e disse a eles: lIVai mudar a regra'. A parti r do

momento que passar para a CACEX~ muda a regra. Queremos mais

matérias-primas e menos equipamentos. O problema de equiparmE.

to e um problema do empresãrio e ele vai buscã-lo onde ti

ver mais confiança na tecnologia, porque existe tambem o prE.

blema da assistência técnica etc. Queremos materias-primas. H

O SR. DEPUTADO JOS[ FONSECA - Acha V. Sal que

os negócios do Brasil com os pafses do mundo socialista,

caso da PolEnia especificamente, são recomendãveis, ou IR!

lhor, ê impo~tante fazer negócios com eSSeS países porque t!

IIIOS a ganhar.prõ-

latina

tchecas

que ter, cedo ou tarde .. Temos que buscar uma fôrmc1a

memllos muito bons. Por exemplo, hâ ,certas mãquinas

do. Tem gente mais pendurada do que nós. A Ameri ca

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreirà)

Isso e problema do Fundo ~'onetãrio e não temos nada com isso.

A ~frica nos interessa. Ela tem países, hoje, pobrt'!s, fali

dos, e, obviamente. um pais' co,"o o ...Brasil tem ql.~ t(!r cuid!

do ao fazer o comercio, sobretudo quanto a exportar. porque

sio pàí5eS que não têm como pagar o Brasil, a' não ser que

desenvolvallos. inteligentemente, produtos para que' eles nos

paguem nossas vendas via produtos. No Leste europeu há 2 ti.

'pos de paises: .os países com os quais negociamos em moeda de

livre convensibilidade e os paises de moeda-convênio. Livre

conversibilidade me parece que são paises como a Rússia e

Tchecoeslovãqula, os outros são moeda-convênio. Moeda-convê

nio, quando se negocia, tem que ser bem administrada, sobre

tudo em se tratando dos pais~ do Le'Ste europeu, po~que eles

têm um objetivo de política. Eles têm polltica - e estou fa

lando em termos come.rciais. O objetivo clart) dos: pa;ses s,2

cialistas, na sua o~ientação de comercio - e isso ê conheci

do, meu. Deus do ceu - e tentar impo~tar o máximo de matérias

-primas e alimentos. sobretudo quando hã acordos de moeda-1::1:!!.

vênio. forçar URl déficit. Eles, por exemplo. sempre tiveram

um defi ci t com o Brasi 1. Este era o ponto com o qual eu, de

ce~to m~do, discordava, porque para muitos parecia glorioso

o Brasil ter superãvit cora os pillses socialistas, e eu di

zia: ItE pessimo". Se tenho moeda-convênio e tenho superãvit.

significa que estou dando UM financialllento para esses paises

e qualquer coisa que. eu venda estou vendendo financiado

não ê preciso nem dar credito especial. E claro, porque te

nho um prazo para pagar e vou rolando em cima disso. Quando

eles formam um superãvit. ou um dêf.ic1t grande conosco, a teE.

nica de negociação fi tentar compensar isso vendendo equipa

mentos. Os países do Leste europeu, alguns deles têm equipa-

ma de pagamento sempre foi atribuiÇão do Banco Central·· do

Brasil, COlll a participação ou não dos outros órgãos e Minis

térios, sobretudo da Fazenda e do Planejamento. Vejam bem,

eu diria a V. Eus. que o comercio com o Leste europeu pode

ria e poderá ser um comercio interessante, como e o comêrcio

e foi o comércio de modo geral com os palses em desenvolvine!!.

to. Pouca' gente se dã conta de que as exportações' brasilei

ras para os paTses subdesenvolvidos e em desenvolvimento

zonas especiais como o Leste representou, ate o ano passlldo.

cerca· de 40% do mercado Rara o Brasil. Uma coisa é explorar

esse mercado e outra e como fazê-lo. O que tem acontecido ·ê

que, COM o Leste europeu ••• Por exemplo, nós fazfamos neg-ª.

cio~ com a America latina, demos creditas ã America latina.

Alguns pagam em dia, outros não pagam, outros atrasam, a geE.

te compõe a dívida. r o mesllo processo que hã em todo o mun-
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O SR. DEPUTADO JQi'(Q CUNHA - Data veni a, quero

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Bom, SI". Deputado. antes de mal!; na.da. eu queria apenas f2.

zer uma observação: não propus aqui. pelo amor de Deus ..•

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - Entendi.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Obviamente~ não sou nada para propor mudança alguma. Q pro-

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Agrad'êço multo

'no; ~spostas que V. Sa, deu as minhas perguntas. Cumprimento

Y. Sa, não sõ pelo seu comparecimento, lIlas pelo alto grau de

esclarecimentos e informações que troüxe para esta COJllissão.

Muito obrigado.

não

a dfvi da e,!

dade. Quer dizer. se nõs, hoje, e os outros devedores

tiramos fora; fica p outro fator negativo:

O SR. DEPUTADO JOJ;O CUNHA - E por que nio se-,

ria uma alternàtiva para o Brasil? PriMeiro. dentro do co.!!.

texto da proposta de enterrar o petrõ1eo como energia alter

nativa, passamos a viver segundo as nossas posSibilidades.V.

Sa. fala, no curso da sua palavra, em que o Brasil. no caso

dr. uma moratória unilateral. sentiria o peso do problema do

petrõ1eo. dos seus .derivados entre nõs. Agora. segundo. as i..!!.

formações de que disponho e podem até não ser tão corretas.

o Brasil. em 1973. tinha um consumo de petrõleo-dia de 500

mil barris; o Brasil produzia menos de 200 mil barris. Hoje

produz quase 450 mil barris-dia e mais uns 150 mil barris de

ãlcoo1 hidratado. Por qu~ a insistência. dentro do modelo,de

todos os que analisam. em Manter o processa de desenvol vime~

to agora estagnado na dependência do petróleo. quando pode

mos. atraves do álcool. por ex~mplo. carvão l: de outras ene,!.:

gias alternativas, promover o desenvolvimento brasileiro? Pi:E..

so que seja um equivoco ou quase que uma acomodação do pensa

mento nacional essa insistência em manter a política econôm!

ca do Brasil vinculada ao dõlar. se o dõ1ar ê sem lastro.cE.

mo ãcabei de afirmar, porquanto ele não expressa o que foi

definido no acordo de Bretton WoodS; ele nio tem a garantia

do outo na sua emiss'âo e capta recursos nossos, de todos os

países subdesenvo1vi dos, a preços aviltados. quer no nosso

trabalho. nas nossas riquezas. na nossa produção. Por que

não enterrar o dolar a emitir dõlar. a receber dõlar. a cal!.

tal" dõ1ar. a buscar dólar, que ê ura dinheiro de divisas in
ternacional1 Po~ que não trabalhar, com o cruzeiro na emissão

do cruzeir01 Papel por papel, vale o nosso. A nivel interna

'cional. V. Sa. colocou que o Brasil jã telll dificuldades ate

para fazer telefoneraas a cobrar. Um amigo meu. chegado dos

Estados Unidos há dois dias. nio conseguiu falar com o Br~

s11 a cobrar. Poderemos passar dificuldades externas. Agora.

por que não a energia a1ternativa1 Por que não o questiona-;

menta dessa dlvida - parte dela ou grande parte de.a consti

tuida. e V. Sa. o coloca. no desserviço do interesse brasi

leiro - e voltarmos ,ao processo do desenvolvimento interno.

do como podemos~ e voltarmos. nesse s·entido. para proteção ã

nossa indüstria e ã nossa agri~u1tura? Penso que,.' se pudess~

mos fazer o enterro do dõlar e do pet~õ1eo como energia fu!!

damental e a volta ao processo do desenvolvimento interno,

dentro das nossas rea.lidades. do Que nós temos ••• r claro

'que, para fazer isso, teríamos que assumir compromis~os ao

riu ao petrõleo e fez uso de uma expressão:"precisamos sair

disso". Agora. eu me pergunto: a crise ê do sistema finance!

1"0 internacional. e do acumulo de equfvocos e erros pratica

dos a nível internacional. O Brasil centrou o seu desenvol

vimento no petrôleo. embora ele tenha na biolllassa e em o.!!,

tras alternativas energeticas a posS'ibilidade de sair disso.

V. 5a •• inclusive leio na sua biografia. pertenceu ao Insti

tuto do Açúcar e do ~lcool.

O SR. DEPOEN.TE (Benedito Fonseca Moreira)

Fui do Conselho. há muitos anos.

e lançamento de titulas ao püblico. Sõ que nos Estados Uni

dos existe um mercado realmente impo~tante, um mercado mone

tãrio. de poupança e. no Brasil. não h[ UIl1 lIlercado de poupa,!!.

ça. Então, levamos. a1em do ponta-a-pe, o coice; levamos

ponta-a-pe no preço do petróleo e levaMOS o coice da taxa de

juros. Quer dizer. levamos uma imprensada de dois lados. o

que torna um pouco comp1icada a nossa vida e dos outros cen

to e poucos subdesenvolvidos do mundo que dependem do petrõ

leo' ou de dinheiro. Então. na rea1idade, veja ~em. temos que

procurar um lIleio para sair disso. ~ claro que. se descobri.!,

mL"ls petróleo. seri lindo~ Aí. pelo menos, tlm fator negativo

terna. que temas que pagar o juro. ou a nossa dependência de

tomada de recursos externos para promover o desenvolvimento

econômico ou pa~a cobrir mesmo investimentos publicos. O Br,!

sil fez muito investimento publico cora poupança externa que

hoje estamos pagando a um preço. E isso que houve, em reali-

pagarmos os banqueiros. provavelmente também os banqueiros

não vilo devolver a poupança: do:" ãrabes. ou de quem quer que

tenha colocado ell mãos deles, e tereMOS ai uma bellssima cri

se internacional. sem precedentes. para a frente. que pega

todo mundo.

o SR. OEPUTADO JOM CUNHA - V. Sa. se refe-

setor

fossem

árabes.

cateal'lento. como vem ocorrendo hoje. Veja V. Sa: no

aos irabes, nós e boa parte do mundo. Se os árabes

e uma parte viria inclusive para nós. Mas como os

do ã1cool. o Grupo METO. q...e entrou com um pedido de.concor

data. que talvez seja o maior "sheik.ll da produção de '5:lcoôl

do mundo hoje. O Grupo METO foi' a concordata em função. por

eles denunciada, dessa tODlada de empréstimos externos •••

Toda empresa •.•

~randes consumidores. se fossem um pais voltado para o dese!!

volvi menta econômico permanen~e. haveria uma t:eciclagem des

sas divisas. porque elas r~tornariam ao Mercado via produto.

de um modo geral. não são investidores. eles sio aplicado

res. mas isso não e ,nenhuma critica. é a formação deles, ê

sabido ••• Quer dizer. tanto. por exemplo. que as nossas ven

das de exportações para os ãrabes ou são bens de consumo. ou

de serviços. porque eles resolveram construir hoteis e tudo

o mais. Eles gostam de aplicação. E.ntão, repassaram esse5 r!

cursos para o mercado financeiro internacional. que. de r!

pente. ficou com uma massa imensa de poupança disponível pa

ra apllcar. Os subdesenvolvidos, l?ucos atrás de poupança P2.

1"11 fazer as suas coisas, captaram isso com a maior simplici

dade e rapidez, e estamos hoje diante realmente de uma crise

mundial sem precedente, porque em cima desse problema de pr~

ço de petróleo veio li própria taxa de juros decorrente de

uma política do Governo americano. que ê uma po1ftica de fe

char os seus dêricits - mais ou menos e a polltica brasile!

ra. copiar - fechar eis: s'eus déficits com emissão de títulos

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

das. Acllo que uma parte desse endi~idamento talvez fosse di!

pensãvel. Talvez tenhamos buscado recursos mais no exterior

porque era fãcil. Eu diria mesmo, já" que estamos aqui numa

CPI. nUIll Congresso, que. em um certo momento. se induziu. e

fetivamente. a que se buscasse recu~so lã fora. A empresa

brasileira fêi induzida a busca~ dinheiro apenas para acer

~'ar a balança de pagamentos. Hoje. estamos vendo muitas eE!.

presas querendo concordata. porque foram obrigadas a pegar

dinheiro no exterior e. com a desvalorização da moeda. que

telll desvalorizado. tem que acompanhar a inflaç,io. realmente

as empresas, empresas norllalmente 'sadhs, são obrigadas a r!.

querer concordata como unica saída para •••

O SR. DEPUTADO JOXO CUNHA - Eu abriria um p,!

rêntese: eu não deixaria fora de cogitaçio que toda essa p~

Títica foi traçada justamente para determinar essa penali

zação da empresa brasileira e ate a possibilidade do seu sE.

blema que V. Exa. coloca ê a captação. digamos, sem lastro.

Enfim. não sei bem qual seria a conceituação de lastro. No

inicio da nossa exposição, Sr. Deputado. chamei atenção para

o fato de que há dois ~roblemas de indutor e de endividamen

to externo. um. ob';i alllente. ê o est-rutura1; e o outro .opera

ciona1. O estrutural - que aqui analisamos - ê o problema do

prõprio nível de desenvolvimento do País •. Quer dizer. as sE.

ciedades mais pobres Bão querem esperar, enfim, ou promover

seu desenvolviMento com a sua prõp~1a poupança; e1 as. querem

dar passos mais largos e captam a poupança externa. Isso

foi. mais ou menos, o que houve .no Brasil. ~ claro, se V.

Exa. me pergunta: -Toda a massa de recu~sos que o Brasil cal!.

tou de poupança externa foi ap I i cada di retamente ou em ben!!

fieio do seu desenvolviment01" Não sei. também tenho dúvi-

O SR. DEPUTADO JOXO CUNHA - E precisamos hm-

brat' daí que quase 80% da produção automobi lísti ca no Bra-

511. hoje, passa a depender do álcool. Essa politica. i~

teressante observarlilos, pode ter sido traçada dolosameTlte.ao

longo do tempo, induzindo a ellpresa brasileira a se comprom!

ter. de tal sorte a que viesse ser pasto fãci 1 da tomada por

interesses internacionais. A Kestlé. por exemplo. estã adqui.

rindo uma das grandes indüstrias da agroindústria açucareira

da minha região. uma usina de açúcar e ãlcool; nesses dias

estão negociando a compra da Usina Santa Bãrbara do Grupo

Harquese, que também captou dólares no exterior e está em e,!

trema dificuldade. Só fiz um parêntese para anotnr.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fons.eca ,.~ d ra)

Na realidade, Sr. Deputado. para um pars como o Brasil. no

caso particular do Brasil. o petrõ1eo passando de 2.3 dóla

res para 8. depois 11. 12, e. depois. para 3D. realmente nos

.1evou, num prazo razoãve1. a uma exaustão. Quer dizer. pas

·sarnas a fazer um esforço de exportação para entregar divisas

eu

mudança

o SR. DEPUTADO JOst-FOGAÇA - Quer dizer,

uma brincadeira que se realizov neste pa.ís. em que algulõ 9!

nharam para fazer mal o negócio e. depois. para corrigir

negócio mal feito. também ganharam.

O SR. IJEPOENTE (Ben~ditD Fonseca Moreira)

Não deve Ser tanto. Acredito que isso o próprio Banco Ce,!l

traI e a CACEX poderiam fornecer ã Comissio, mas, se tenho

idéia, COm a Polônia haviam sido absorvidos 60.70 milhões de

dõlares sõ de operações dessa ordem. Pode ter cresci do nos

'últimos meses em que estou fora. ma,5 o volume que tinha sido

absorvido era muito pequeno diante da dIvida. Essa a informo!

ção que tenho.

crer que possa ate ter laborado em equivoco. porquanto

ouvi que V. Sa. sugí:r1rh. ou teria sugerido uma

de ••.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com a ausência do Deputado Eduardo Hatarazzo Suplicy, conce

do a palavra aô Sr. Deputado João Cunha.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Sr. Presidente,n!!.

bre depoente Benedi to Fonseca Morei ra, i nfel1z!"ente, não pu

de assistir no conjunto o de'poimento de V. Sa •• mas pude d~

preender. de pouco que ouvi. que V. Sa. tem uma posição cri

tica em relação ã p.oTítica eCDnôm~ca que vem sendo orientada

pe10s Ministros da área especifica. Não sou um tecnico. mas.

como brasileiro, gostaria de fazer' uma pergunta com relação

I. uma Quel>tão que me preocupa. e creio que e1a também seja

preocupaçio dos Deputados brasileiros e da Nação brasileira.

Todo o nosso raciocinio. quando se trata do problema da polI

tica econômica. assim como' quando se trata da dívida externa

brasileira. movimenta-se dentro dos parâmetros que o modelo ~

conêMico que ar estã nos suger').. Não há nenht'm raciocínio f.Q.

ra do modelo. Toda a anilise ê feita em função dele e as so

luções são propostas dentro dele. V. 5a., por exemplo. ;'numa

das pu!>agens do depoimento. sugere a mudança dos Ministros

da área econômica. ou acena com essa possibilidade. salvo e~

gano meu, para o restabelecimento da confiança popular. Go~

taria de propor uma questão inicial para V. Sa •• para que os

Meus dados de informação possam sugerir-me uma linha de ra

cioclnio bem clara. Primeiramente. penso que a dívida exter

na brasileira. que hoje aflige a Nação. no que se refere ao

;eu principal. foi toda ela constituida atravês da captação

de dinheiro fãcil. do chamado eurodõ1ar, que n'ada mais e do

que papel verde pintado sem hstr~ competente por parte do

país que o emite. Tenho informação de que, 'eÍl 1973. Richard

Nixon rompeu o Acordo de Bretton Woods e emitiu alguns tri

lhões de dõlares na per.seguição do petrõleo, cuja crise se

anunciava depois da guerra de setembro de 1973. no Oriente.

e esse dinheiro. entregue aos ãrabes atraves da comunidaoo de

banqueiros internacionais. foi captado pelo Brasil através

de uma polltiça irresponsável. porque penso assim sobre aqu~

les que. detendo o poder ã revelia'·do povo, ao longo desses

an?s todos. compron:eteram a Nação com papel verde sem las-

tro. Gostaria de saber de V. Sa.~ como primeiro passo, se

cOl"I"esponde a um dado de realidade a afirmação Que fiz. de

que captamos dinheiro sem lastro e enviamos, em contraparti

da. os recursos do trabalho ~ as riquezas. ao londo de anos

inteiros do povo brasileiro. atraves de uma po1ftica de l!!

portação.

OSI' DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Não. eu apenas respondi a uma colocação do Sr. Del'utado S~

bMtião Nery quanto ã presença dos M~nistros dent~'6 de um

contexto de sociedade que não concorda com as coisas. Quer

dizer, para a forma da colocação de pergunta. e que eu dei

uma resposta.
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de equlvoco e'coloca essas posições a nivel nacional, hoje,

numa caminhada que, pelo que tenho visto, sensibiliza os se

tores mais importantes das Forças Armadas, que. unidas cono1

co. certamente em breves tempos, poderão determinar que, na

prãtica. encontremos essas ponderações feitas por V.Sa. ago

ra, promovendo o desenvolvimento deste imenso e belo pals

que e nosso. Senti~me muito honrado em ter podido interpelã

10 e ouvi-lo hoje.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Deputado Fernando Santana, temos a honra da stia palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Infel izme!!

te, não tive a oportunid~de de assistir a t.oda a exposição

do depoente, Dr. Benedito Moreira. porque esta Casa uma m,[

quina dt> triturar. Ao mesmo tempo, devemos estar na Comis-

são de Relações Exteriores. na CPI ôe Recursos Hídricos e na,
CPI da Olvida Externa. Como diz o malandro, tive que dar je!

to no corpo, para não faltar ã ,responsabilidade de ir a ne-.

a visão do objetivo, do desenvolvimento do trabalho serio,hE.

nesto. O brasileiro ,estã virando especulador, cheio de tac!.

das. Estã certo. Isso ai talvez e um subproduto da inf1ação~

a inflação chega a Um ponto que distorce a consciência,pro~

titui a mentalidade dos indivíduos. ~ preciso combatê-la r!

almente, e mais sacrificados são as- classes menos favoreci

das, empregados. gente pobre. Agora, se não voltarmos a es

sas coisas. não adianta. Estamos de acordo. Acho que. parti

qualquer pessoa que raciocine um Ppuco. a grande solução br!

sileira e voltar para dentro. e produzir. Isso "não têm nada

a ver com comércio exterior. O comercio exteri~r ê importa.!!.

te po~que e uma vãlvula. Ela dã escala. Se pudermos produzir

ilcool para atender a todo o Brasil e exportar alguma coisa

para os Estados Unidos. ótimo.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - I. Sa. sabe que

há condições para isso.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Sei que hão Então. nós estamos geriJndo mais empregos aqui. via

exportação. A expo~tação que sempre defendi não ê sã recei ta

cambial. Não. exportação e emprego. e conhecimento. ê tecno

logia que se pega. Isso ê importalÍte para o individuo. QuaE.

do se fala em exportação. pensa-se geralmente em receita ca!,

bial. Este e u':! aspecto. De l'Raneira que acho que. na realid.!!,

de. temos que ter coragem de voltar a ser um país preocupadp

com a produção. Acho que. hoje, todo brasileiro estã pensan

do no open market. vinte e quatro horas por dia. como defe

sa. Mas isso e ruim para a sochdade. porque não temos pou

pança real. Quem poupa. no Brasi17 A poupança brasileira

pequena e tem que ser toda voltada para a produção. Se não

for. ficarã especulando em torno de si mesma e vai acabar

nas mãos dos setores que ag~entam pagar o preç .. da especul,!

ção, que gera1Rlente são os setores marginais da sociedade.

E quando queremos algum recurso maior, para tocar os empree.!!.

dimentos serias. temos que buscar poupança lã fora, endivlda.!!.

do-nos mais. Estamos num clrculo vicioso. Alguém precisa di

zer: "Vamos recolocar as coisas nUM trilho ll • Não sei quem,

quando. nem como, mas hoje isso não e posição minha, dos

senhores tambem e de quase toda a sociedade. Sobretudo os e.!!!,

presãrios nacionais. pequenos e medias. estão em pânico. po.!:,

que não sabem como sobreviver. Há pessoas fechando empresas

e colocando o dinheiro no ~, para sobreviver. inclusive

com suas familias. Acho que o ~émuito importanfe, mas e
uma sofisticação de sociedades mais desenvolvidas. Estamos !.

inda na fase de deixar o couro no trabalho, não de pensar em

sofisticação. em ser gigolõ de dinheiro.

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Muito ~';m. Sr.B!.

nedito Fonseca Moreira. Tenho sempre a impressão de que esta

Comis·são e todos os Deputados pensam assim. Honrou-nos mui

to a anãlise feita por V. Sa. e a's ponderações aqui coloc,!

das. E a postura de um patriota, de um técnico com currículo

dos mais serio~ de quantos chegaram aqui e.evidentemente go~

taria de ressaltar que a postura. particularmente esta 'últi

ma anãlise, esta 'última manifestação de V.Sa •• 'tem sido moti

vo de manifestações tambel)l dos setores mais importantes da

Oposição brasileira. Gostaria de destacar, entre que

al inham hoje com a Oposição brasileira, a figura do General

Antô-n'io ·Carlos de Andrada Serpa, que vem pregando justamente

essa posição. Tendo ,participado de todo urn- ~squema de poder

coisas

pagam, sobretudo os ricos. O pobre pa~

de pagar. Então, a sonegação, realmente, é uma das

50% do imposto não

forte pOr natureza; ere e um homem inteligente, por estrut.~

ra, mas não estã treinad;e-in nada. O que ele v~i ser? Apenas

um homem que vai carregar tijolos em obras. Acho que este

um problema grave. porque repito: não há: d~senvolvim'ento ~.

conômico nem so'lução econômica se os indivíduos não têm trei

namento. Quando falo em treinamento, não e ser doutor. No

Brasil. temos ainda nosso complexo de pais subdesenvolvido,

li natural. Ou deixamos grandes levas de analfabetos, ou pre

paramos doutores semi -ana1fabetos.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - r o caso de

va pena, às vezes. porque quem tem mai.,; chance de entrar para

uma universidade gratuita. federal, e gente que tem dinheiro,

que tem oportunidade de estudar, de fazer cursinhos~, de ter

nhuma delas. mas, ao mesmo tempo, não sendo eficiente em n!:

nhuma, e tinha que dar cobertura a todas.

,(Aparteante não identificado) - Apoiado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - A parte que

assisti da sua exposição começa quando V. Sa. ·faz uma criti

ca dura aos juros altíssimos. o que e uma coisa que todos se!!

timos hoje. A sonegação: quem paga imposto no ~rasil e sõ o

assalariado. O Imposto de Renda e so quase sobre o assalari~

do. O Imposto sobre Capital, os grandes fazendeiros., esses

têm cédulas ã vontade, para acabar'recebendo ainda, ell) vez

ciso, realmente, arrumar a casa. Falou na superposição de e!!

tidades cuidando da mesma coisa. vã Ver, no tlordeste, o Deal

World Bank, o banco mundial que estã int~ressado no problema

do Nordeste, resumidamente, relacionanesse documento, que c
chamado confidencial, 5'6 agências federais trabalhando sõ no

Nordeste. muitas delas tratando das mesmas coisas, com um

gasto extraordinário. com um custo terrível. Poder-se~ia,
realmente reduzir tudo isso a pouca coisa. O problema do No!:.

deste poderia ser um trinênio: terra, ãgua de beber e ãgua

de plantar. Vamos montar toda a estrutura em cima dssas três

coisas. Mas não é o caso. O que quero formular a V. Sa. e o

seguinte: dentr.o da concepção geral que foi aqui exposta,

quais os pontos de estrangulamento que V. Sa. considera mais

graves,'hoje, na vida brasileira?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

se perguntar a um advogado: "Você sabe escrever?" Ou melhor:

"Você sabe ler?"

mais avantajadas no Brasil. Chego mesmo a admitir que mais de

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

r o que esta acontecendo. O Brasil não precisa de doutores

nem de gênios. O Brasil precisa de gente que seja treinada,

que lenha oportunidade. porque este. Sr. Deputado. a meu ver,

e o inl"cio da verdadeira democracia. O individuo tem que ter

igual oportunidade. Participei das lides universitárias. En

tão, dizia-se: a universidade tem que ser de graça. E me da-

ga ? pulso, porque na folha não pode sonegar coisn algumn.

Aproveitando sua visão de 360 graus deste Pais, pelos cargos

que ocupou e por sua formação mesma, gostaria de formular • .!
nieialmente, porque, se estamos nesta crise, e verdade que

temos que examinar o que é que estã falhando no Brüsil. V.

Sa. falou na arrumação da Casa. t muito importante e ã pre M

Em termos estruturais, repito que ê a educação. A cada dia,

o brasileiro estã sendo menos treinado. A escola no Brasil.

em que pese o esforço feito pelo Mini~têrio etc .•• Dou im

portância tão grande. ao treinamento de recursos humanos - di

go treinamento no sentido generico, desde a prortssional ila

ção. a escola técnica - que, para mim, é extremamente grave.

Hoje. o menino termina o primeiro ciclo, ele sabe nada; no

segundo, ele sabe pouca coisa; te.rmina uma universid.ade

tem que reestudar tudo e. para fazer um vestibular, tem que

fazer um cursinho. O homem brasileiro. o seu despreparo

tão grande, que se o senhor pegar ~m homem numa fãbrica - um

torneiro, um mecânico - ele ê incapaz de ler uma planta. Ele

aprende vendo. t um homem inteligente, mas não tem treiname.!!.

to sério. As coisas estão fluindo, no Brasil. Isto, para mim,

Sr. Deutado, ê bãsico, porque, se não treinamos, se não ti-

vermos atenção com recursos humanos, com o ser humano, não

resolveremos os demais p.roblemas. Vi, num jornal, que temos

doze ou quinze milhões de crianças nas ruas. O que vamos fa

zer com doze ou quinze milhões de adultos no futuro nessa b~

se? O que o homem do Nordeste tem ·de treinamento? e~.le"··ê um

a tempo opol'tuno, o gran~nefasto ã Nação, percebeu cedo,

O SR. DEPUTADO J01W CUNHA - As pessoas estão

,blema de que a sociedade precisa participar disso e, para

participar, atraves de um Governo legitimo. de ,um Governo que

Geja 'claro. que se defina clarámente quanto aos objetivos e

que ate consulte ã Nação plesbiscitariamente. depois de aEl

plos debates sobre o comportamento a ser adotado com a muda.!!.

ça do modelo econômico. Porque penso que. se insistirmos ne,!.

sa progressão capitalista ou neocapitalista. se insistirmos

nessas relações internacionais que nos aviltam. se insistir.

mos na politica de manutenção do dõlar como o centro das no~

Si.; preocupações. do petróleo como energia fundamental e de,!.

conhecermos os nossos potenciais ou nossa capacidade. ~ tenho

a impressão que o Brasil vai terminar como HermannKhan di

zia. perto do ano 2000. nós batendo a boca em torno de uma

lâmpada elétrica. COITiO os 1'ndios no tempo das' caravelas. Per

Qunto a V. Sa •• sõ para ouvir uma opinião: Não acha V.Sa. qle

chegou a hora de esta Nação começar a pensar num modelo eco,,:

nôm'lco al'ternativo7 Ou acha que devamos insistir nos cami

nhos atuai s ••udando Hi ni stros para restabel ecer confi ança,

mas lI1antendo os mesmos parâmeti'os. as mesmas fi 1os ofi as?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca r'loreira)

S~. Deputado. quanto ao modelo econômico, eu acho que o Bra

sil, na fase elll que estamos. só tem um modelo plauslvel:

trabalhar, treinar gente e produzir.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Eu tambem .cllo_

o SR. DEPOE~TE (Benedito Fonseca Moreira)

Então, hã Um problema de nervosismo no Brasil. O Brasil e,!

tã perdendo ·'e para mim ê preocupante. na minha fi losofia -

não ê esse o que está' sendo aplicado. estamos entrando em r!.

cessão. não estamos trabalhando.

lado dos países devedores do mundo: Temos hoje. penso eu, e

ao final gostaria da opinião de V. Sa., realmente e que qu~

brar esse ciclo do sistema financeiro internacional, que n05

avilta, que mantêm nos quadros da pobreza a maior parte da

população do planeta, em função da garantia dos grandes pod!

rosas do mundo. Por que não assumirmos ao lado dos devedores

do mundo, que devem coisa de quase um trilhão de dõlares, c,

com esse clube de devedores estabelecermos 11. exigência de

urna nova ordem econômica internaciona17 Evidentemente •. para

fazer isso. estou de acordo com V. "S1I.. quando. coloca o pro-

afli tas.

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Como e que vamos querer ser um pais grande produtor ngric~

la. COMO V. Eu. conhece. de grande produtividade agricola,

se não prepararmos o homeM para isso? V. Exa. 'vai ao Nordes

te hoje e dã pena ver o que acont~ceu com o algodão do Nor

deste. t: a mais baixa produtividade. ou. como se chama. rendi

mento agr'icola ·do mundo. estã abaixo de Bangladesh ou de

qualquer outro;~ deve estar colhendo 200 Kg por hectare ou

por al, quando o menor pais do mundo colhe um mil e tantos.

Então, hi Um erro de enfoque. Concordo com um ponto. não sei

se isso e critica ou não. e poS'ição minha. sempre foi. Acho

que o objetivo de um pais. repito o que jã disse aqui. fi

indivíduo. fi a p~odução. nio ê o dinheiro; os juros. os tri

butos são instrUlller,tos que se utilizam para o objetivo maior

que e o desenvolvimento econêndco. Se nos esquecemos o obje

tivo maior. então. realmente. o negocio complfca. Vamos e~

tal" fazendo ai o juro pelo jur:o, a política pela politica,

enfim. Quer dizer. estamos esquecendo a visão maior. Estou

falando Il po lltica", não e nada contra o Congresso. porque p~

demos ,chegar i1 um ponto de o politico fazer política para SUl

satisfação pessoal. e não e isso a que V. Exa. faz; faz

política em funçio de objetivos da Nação. da representação

que exerce etc. Como eu dizia hã pouco. conversando com o

Deputado Alencar Furtado. no Brasil que eu tenho visto hoje,

por exemplo, estã acabando a figura do servidor piib~1ico, tem

a figura do funcionãrio publico; ele trabalha para si mesmo,

a visão fi ele. o interesse e dele. O sujeito vai falar com

um funcionãrio alguma cois~ e ti mal recebido. ê um favor que

ele faz. ele esquece que e empregado da coletividade. Quer.

dizer, estou achando que nO,Brasil'"hoje •. o pr:Ob\~.) e de

reeducar o País de algum modo. Não sei. Hoje, confesso que

fico tonto andando pelas ruas das grandes cida,des. Os indiv!

duos estão agressivos. perdeu-se aquele mínimo de educação c~

letiva. Aquilo e uma convivência normal. um não ofender

·outro.
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SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Ou nenhum.

fosse governo neste Pais, proibiria, antes de mais nada, f!:,.

professor particular. O pobre acabará mesmo sendo indicado

para uma escola paga, que ele não pode cursar. Então, há a1.

gUma coisa errada. Esta é. realmente, minha preocupacão bãsi

ca. A segunda preocupacão e que acho que o Brasil tem que

ser lIIobi1izado. Tem que haver uma mobilização do Pais, uma

conscientização em torno de trabalho", Talvez seja erro de

raciocinio de minha parte, mas acho que o brasileiro está t~

rRando horror ao trabalho. Quando tem que cumpr.ir um horário

diálogo entre o ex-Presidente Costa e Silva e o Vice-Presi

dente,Pedro A1eixo. Parece que é fato históric~. O Deputado

Sebastião Nery conhece muito história. O Vice-Presidente p!

dro Aleixo teria feito vãrias ponderações ao Presidente CO!

,ta e Silva sobre o AI-S, muito preocupado. Aquilo daria ao

Presidente um i~enso, d.íscricionãrio poder de vida e mo!.

te sobre as pessoas. O Presidente teria dito: "Mas, DI'. P~

dro A1eixo, o senhor não fique preocupado. porque vou ap1 i

car.o Al-S com muito discernimento, com muito critério. 11 Ele

qU!

DeputadoEstá reaberta a sessão. Continua COftl a palavra o

Fernando Santana.

fossem salvar. De que vale produzir mais, ou 'produzir

trocentos mil barris de petróleo, 'produzir o equivalente

cento e oitenta mil barris de petróleo em ã1cool ,ou seja.dez

realmente de estrutura, mas ela não polJe ser estrutural se

não na medida em que simultaneamente se modifique a estrut,!!

ra fundiária, se modifique a estrutura da distribuição de

renda. Porque, do contrãrio, nós não vamos educar ninguem.

O SR. PRESiDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Srs. Deputados, suspenderei por cincp min1.1tos nossa reunião.

(Suspende-se a. sessão)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

te, não só nas dist~ncias'·', corno nas cidades. Falou-se aqui

na ociosidade da grande indústria, da industria pesada bras.!

1eira. Essa ociosidade e no setor também de equipamentos ,fe~

roviãrios, de trilhos etc. A essa altura, se houvesse UlJ\a po

litica realmente correta de redução do consumo de petróleo,

'já deverlamos ter uletrificado todos os nossos meios de tran!

portes nas cidades, porque, o qU,e ~os sobra ê energia elétrica

e não petróleo. Outro ponto de estrangulamento, a meu ver, ê

a alienação que as classes dirigentes brasileiras sempre fiz,!

ram das nossas riquezas. Nã-c valeu nada a exploração do ouro

de Minas Gerais para o Brasil. Não está vaÚlndo nada a expor

tação do quadrilãtero ferrTfel"o de Minas Gerais para o Brasil.

porque, inclusive, o transporte que se dã a essa multinacialal

e subsidiado. Ela paga, ta1ve~ 25% do custo do transporte na

Central do Brasil. Segundo depoimento aqui, em berilo, tungs

tênio e outros minerios não ferroso~, só ne~sa pauta e Brasil

perde, anualmente, cinco bilhões e quinhentos milhões de dõl!

res, entre o preço do mercado nacional e,o subfaturamento que as

multinacionais fazem daqui. Esse e um outro ponto do'estrangu1!

menta que está' a merecer a nossa atenção. Basta dizer a V. Sa, que ~ Bri

tish Petro1eum. que foi uma gra~de empres,a especializada n' pesquisa e ~a

bilhões e duzentos milhões de litros em 1985, se continuanlOs

no processo de esbanjamento energético no setor de transpor-

problema fundamental. Tanto assim que a educa,cão só pode ser

possive1 ••• Quando se fala em país educado, o que os senho

res entendem do mundo? Japão) Estados Unidos, União Soviéti

ca, Inglaterra, Canadá, França, Alemanha. P,or que são educ!,

dos? Porque eles têm uma ecohomia, têm uma estrutura econ-ª.

mica. A educac~o e a saúde vão depender exclusivamãnte de2.

sa estrutura. País pobre nunca tem educação, nem cu1tura,nem

coisa alguma. Ele tem uma tradição cultural, mas ele nem gua!:

eLa sua própria memória histórica, como nós não estamos gua!.,

,t11111d.o. Se V. Exas. demorarem muito, ...não poderão v>l mais nem

Porto Seguro, lugar onde foi descoberto o Brasil e que i um

marco histórico de quatrocentos anos, mas o Goyerno neM tem

o cuidado de conservar esses marcos. Por outro lado, conco!.

do COIR o que Eucl ides da Cunha disse: nO sertanejo ê • antes

de tudo, um forte, n~o tell1 o raquitisllo exaustivo dos neura.!

tênicos habitan·tes do litoral. 1I E jã não ê mais verdade.

Sertanejo hoje e um nanico. Ele, rea1.ente, é um heme. inte

ligente, mas pela fone hereditária que vem atravessando há

anos, hoje temo~, no Nordest~, uma grande população que vai

se' inútil, isto e, tem lesões cerebrais profundas, porque

não se alimentou do'nascimento ao sétimo ano. Então, estamos

formando, no Nordeste, Ulll~ populac~o de incapazes, de débeis

mentais. Até a estatura é- de nanico. Também consideraria co-. ,
mo ponto de estrangulamento o problema energético brasile.ira,

que Y. Sa. aqui exalllinou muito bem. Todo mundo falou nq pr~

blema energético. falou no petrõ1eo, falou no álcool, mas se

esqueceu de que a estrutura consumidora da energia brasi1el

ra, ou melhor, o plano nacional de viação e um plano distor

cido, ê um plano cOlllpletamente inadequado par.. o Brasil. In!

dequado porque adotou a matriz rodoviãria como a principal

Maneira de transporte: Enquanto não reelaborarmos essp pla

no, dando preferência a longa distância, ao mar, que e bom,

às estradas de ferro e reduzindo a inf1 uência capital que o

caminhão tem hoje, transportando- 86% da economia nacional ,e!

se seri! um ponto também de estrangulamento da economia.

não nos poderemos 1ibertar do petróleo sem antes fazermos .!:I.

ma revisão completa do nosso sistema de viaç~o. E' um ponto

gravissimo. E todo mundo só fala em gasolina, em álcool,

mo se a gasolina e o álcool fossem as únicas coisas que nos

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Esse e um

com

vendoum pouco encabu"lado, não queria ••• Ele disse': "Está

ter educação alguma. porque hoje - posso afirmar isso

tranqOi1idade - se os Governos qui~essem investir na educa

ção toda a economia nacional e construissem. em todo o Pais,

um número de salas d~ aula correspondente a toda a população

infantil de sete a doze anos, posso dizer a v. Sa. que gra!!.

de" parte dessas escolas ficariam vazias, porque a famT1ia no!.

destina - e, em geral, a familia de muitas partes do Brasi1

não tem condições de manter a criança na escola. Então,

nosso ver. a estrutura tinha que ser não sõ educação, mas,ta!!!,

bem, simultaneamente. para o No~deste. reforma agrãria. Até

E verdade.

o SR. DEPoENtE (Benedito Fonseca I' .,'eira)

respeito no País. Então, teremos, realmente, talvez, ate de

COrl"er o risco de descentral izar este Pais. de e1 iminar uma

série de coisas, deixar acontecer, deixar que o pequeno sQ.

breviva, porque isso é a base. Caso contrário, mergulharemos

com extrema rapidez na chamada economia subterr~n,ea, que já"

existe no Brasil e está crescendo com velocidade incrivel. r
o mundo subterrâneo da economia. a ai vale tudo, o que é um

negócio terrível. r o conceito italiano. A Itália sobrfJvive

às crises. mas tem um mundo subterrâneo.' Farei um parágra-

"como voces são incnapetentes? .Vocês vão ter crise sempre. !!.
qui nós sonegamos 70';' e V/MOS aUJllentar a sonegação, porque

aqui ninguém agllenh paga.r para o governo para o govern,o e!

banjar ~ nosso dinheiro. Nós e que apl icamos nosso dinhei

ro." Então, nós podereMOS ch~gar, numa caricatura dessas, a

amanhã ter uma economia subterrânea imensa. e toca todo mun

do a aumentar impostos, inventar isso e inventar ~qui1o e as

coisas passando por baixo com todos os desvios, descaminhos. e

efeito moral que essas coisas t~lII; essas coisas não acont~

cem de graca, são geralmente corruptivas.

o Ministro Danilo Venturini acha que a estrutura do Nordes

te, sem modificar a reforma agrária, não vai a'diante. E não

e uma medida revo1uci.onãria. Só nô Brasil ê que se considera

reforma agrária uma ideia revolucionária. Isto e uma estup,i

dezl Reforma ag.rária e uma ideia capitalista. de altos inte

resses capitalistas! Jí que V. Sa. enfrentou o problema da

educação. eu queria considerar a educaç~o como um pro~lema

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA _ Sr. Dr. B!'.

nedito, fiz ulRa pergunta. talvez com a minha natural deform~

cão profissional. que seriam os (Jontos de estrangulamento ne!

se contexto geral que se chama Brasil. V. Sa. respondeu que,

estruturalmente, é a educação. Creio que a resposta é par

cial.

fo: certa feita, eu estava em Milão, num trabalho oficial, e

houve lã uma reunião e depois houve um contato com empres~

rios italianos. Conversando com um italiano daqueles, muito

simpático, ele começou a fazer perguntas sobre o Brasil e di!

se:H~as por que vocês estão numa cr\se louca no Brasil 1" Eu

disse: "t, temos alguns problemas. Aqui na Itália também hã

problemas, n~o é?" Ele disse: IITemos, mas os problemas da 1.
tã1ia não têm efeito algum. lI Eu disse: "Como não têm efei

to?1l Ele disse: "Não, o problema do Brasil é que acho que vE.

c~s estão muito incompetentes." Eu disse: "Como incompeten

tes? O senhor estã colocando nUMa posição UIII pouco dura."

Ele disse: OlQuer ver? Quanto e que vocês sonegam no Brasil?"

Eu fiquei UM pouco encabulado e disse: "Não sei. sou UM ho

me. do governo, não sei de sonegaç~o. 1\5 vezes. faz-se um

cãlculo em economia ocidental, 20%, 30% de sonegaç~o.NAssim,

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Parcial, i,!!,

c1usive no que se refere ã educaçã~, porque, em 1'958, fiz

parte da Comissão de Diretrizes e Bases, que, aliás. era um

,projeto extrao~dinãrio do grande educador brasileiro. que se

chamou Anisio Teixeira e que foi desvirtuado com a conivên

,cia do Presidente Juscelino, dando maior prioridade ã escola

particular em vez da escola pública. Pois bem, naquela épo

ca, fui obrigado a estudar essas coisas e vi o seguinte,

só vou dar três dados: em São Paulo, de cada cem ai,Jnos que

se matriculavam no primeiro ano pri:rnãrio, sessenta e oito

conc1uTam o curso primãrio. Na Bahia, apenas dezoito; no. .
piaui, cinco e, no Amazonas, t"rês. Isto se refere ao curso

primário. Ora, a educaç~o, acredito seja também um problema

que deve ser incluTdo entre os problemas estruturais do Pais,

mas, se enfocarmos unicamen.te o pro,blema educacional sem si

multaneamente modificarmos algumas estruturas, nós não vamos

por

Estou

Se eunormal de trabalho, a pessoa se co.nsidera ofendida.

dados por tr~s ou quatro anos. Haveria três feriados

ano, e olhe lá:

teria respondido: OlNão estou preocupado com V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

No Natal e no Ano Novo. O resto, vamos trabalhar o ano todo.

Diminuiria ate o número de dias de férias: de trinta dias

passaria a vint~ e cinco, porque temos que conscientizar

Pa'is em torno de que. ou produzimos, ou n~o seremos nada. S~

mos os fel izes herdeiros de um pat"rimônio imenso, que se ch!

ma, Brasil, e o estamos dilapidando. SomQs como o sujeito que

ganha a Loteria Esportiva sozinho, não sabe o que fazer

queima o dinheiro. Recebemos como herança um patrim~nio imeE.

so, chamado Brasil, e não sabemos o que fazer com ele. Est!,

1ll0S jogando fora. estaMOS queimando. Alguém disse que "estâ

taindo pelo esgoto. r mais ou menos isso. Estamos abast rdaE.

do-nos, elJlpobrecendo cada vez mais,'eJn cillla de u-ma fortUna.

O que estã errado? Acho que somos nós. Quando digo "nós",r!

firo-me ã sociedade, aos dirigentes, a V.Exa., a mim, que d!

vo ter cometido uma infinidade de erros. T~mos que enfrentar,

de cara. Precisamos cOlleçar explicando às crianças,. quando

nascem, desde a escola, no inicio. que e preciso traba1har,ê

preciso seriedade, honestidade. O sujeito ê hoje apontado na

rua por ser honesto: fulano ê honesto. não leva gorjeta, não

se corrompe. Ouvi, outro dia, a citação do que t('. ia sido um'

preocupado com o guarda da esquinal1~ Parece-me que é uma fr!

se histórica. E' o c~.so do Brasil. Preocupamo-nos e não vemos

e guarda da esquina, que ê. uma figura poderosa. Ele ê que

terá que ap1 icar alei, e ttão respeita a' lei, por que não

foi treinado para respeitã-la. Então, temos uma sociedade em

cima de um patrim?nio e tumultuada. Os valores humanos, pe!

soais, morais, não são preservados. A1guêm o encontra e o tr!.

ta com desrespeito. V. Exa., independentemente de ser um D~

putado l 'merece respei Lo como ser humano, como pessoa que não

e mais criança, que viveu uma vida. O antagonismo e a diver

gência não significam desrespeito. Posso divergir de V.Exa.

e Y. Exa. de mim. mas respeitando-nos.Essas coisas estão de

saparecendo. E sem voltar a cultivar esses valores, acho que

serã complicado fazermos deste Pais uma sociedade dE!senvo1v.:!.

da e ,livre, como queremos. Porque liberdade pressupõe educ,!

ção, respeito, discernim'ento, conduti!. O desenvolvimento ec!:!..

nômico, material, acho que é o mais fãcil. Porque este, com

lIIe1a dúzia de medidas e um pouco de, conscientização, um mTn!

mo de programação, em que a gente veja o horizonte ••• O ind.!

v'iduo brasileiro é ativo. As in.iciativas voltam a aparecer.

Todo Mundo investe no Brasil. Hoje o investimento parou por

quê? Porque o individuo que pode investir - e não estou fa

lando do mil ionãrio, estou falando inclusive do individuo P!

queno, que pode ter o seu pequeno sitio e produzir, ter

seu pequeno botequim na esquina, o seu caminhão para vender

a coisa - hoje, está preocupado, porque ele ê ~gredido. Pn-!,

que se ele tiver uma pequena produção, colocar no caminhão e

, for vender. ele ser~ preso. Preso mesmo, porque v~o dizer que

ele não tes licença. Ele vai ser checado. Ent~o. e1,e n~o coE.

fia· elll ninguem. Nós podemos não confiar na autoridade maior...
mas aquele homeM tem que confiar no guarda, no fiscal. Ele

não confia;"ele tem medo, porque há um clima de p~nico e de!
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ouro, a cruzeiros, que não valem nada, e reter esse ouro do

que pe:nlitir que a Anglo América seja detentora da explora

ção, hoje, da mina de ~;orro Vel ho~ que foi eternamente de

empresa inglesa, cujo no.me <!stã aqLli na minha memória, a

tantes, fizermos integral esse trabalho em 70% para os ou

tros e não para nós, c,ontinuaremos.lsempre sendo um pais po

bre, porque a classe dirigente bruileira não realizou o pr2,

jeto nac'ional, que era fa'Zer UM país capital ista. Que as ou

tras gerações mudassem inclusive ate d@ regime~ 'mas a inde

pendência nacional, a soberania nacional, a economia nacio

nal, depois de cento e sessenta anos de ind~pendência~ estão

mais dependentes hoje do que no tempo da colõnia de Portu

gal. Geralmente, não ,uso tempo nenhulIl das Comissões para as

minhas inquirições, mas o Or. Benedito é um homem que me de.:!.

xou uma magnífica impressão e gostaria de formular ••• S.Sa.

disse, há POUCO'i instantes, respondendo ao nobre Deputado João

Cunha, que estãvamos imprensados de dois lados: o petróleo

lavra de petrõleo~ e como sabe que o petróleo é um bem pr, 111; 'vel a curto

prazo - há quem diga~ no balanço energético mundial, que lã

pela decada de 2.020~ 2.030, jã não teremos ma.is petróleo

ela estã voltando a sua atividade para o setor mineral. Vou

aqtli ~ agora, fazer uma denuncia grave. Essa empresa, em pou

co tempo, já obteve duas mil ~ trezentas e dezoito concessões

para exploração mineira no Brasil. Sõ no ultimo mês,

Bahia, no Estado da Bahia, que não é o Governo estadual que

fornece essas concessões, a British, a BB, como chamam, ,obt..!:,

ve trezentas e dezóito concessões, de uma só vez •.Então~acho

me~hor sentarmos em cima das minas de ouro do que dar a sua

exploração il empresas internacionais, porque o imposto min~

ral que aqui se falou que se cobra ,em re1ação~ por exemplo,

ao ouro~ o que é? Não vale nada. Então, fi melhor que o Pais

mantenha Serra Pelada com' oitenta '~il garimpeiros e coloque

St. John Del Rey Hining Com'pany~ que depois passou o contro

le para Hanna e a HarlOa, C0'll10 tinha os testas-de-ferro~ e,!!.

tregou eS7ia mina ao Sr. Fernando Melo Viana Filho. Instala

ram a escritura pelo preço simbólico ..de um dõlar~ e isso con~

ta de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Por apenas um

dólar ele obteve a mina~ e mais vinte milhões de dólares de

emprestimos para reequipar a exploração da mina e aproveitar

outros subprodutos que não esta vam sendo aproveitados, a ju

ros zero, porque o que interessava ã Hanna era o quadri1ãt~

ro ferrífero, que afinal ela veio a tomar conta. Então,

mim me parece que esses s~o, grosso modo~ os pbntos de e!

trangu1amento da economia nacional', porque n~o teremos educ!

ç~o, não teremos saúde, não teremos cultura, não teremos ai..!

iI1entação, mantendo este País como uma fábrica com seus cento

. e vinte milhões de habitantes trabalhando para os outr,os.Não

ê o nacional ismo xenófobo. Quero dizer simplesmente o segui!!.

te: podemos ter as maiores riquezas - e como temos! - mas o

que produz realmente, o que torna essa riqueza estãtica em

dinâmica é o trabalho. E, se não somos donos do nosso traba

lho; se, no Brasil, com seus cento e vinte milhões de habi-

eles

seguinte:

nho para o Brasil seria a declaração de moratória~ e

a mor"tõria ê ti supressão do pagamento de uma divida. Como

Deputado, permita-me uma intervenção. Gostaria de incluir-me

que estamos pagando, ela _ como disse aqui o Nogueira, de

Silo Paulo, aliás, um jovem de trinta anos - é impagável. E.!!,

tão, eu ate gozei a expressão, dizendo que ela é impagãvel

nos dois sentidos, tanto no que V. Sa. quer explicar, como

tambem no sentido humoristico da p.a1avra, porque~ col1\o está

aí~ Sr. Benedito Moreira, eu 'não vejo como pagar.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

apontam uma serie de implementações pal'a essa moratõria~ que

seriam~ naturalmente~ essas com que, sendo tomadas em'tempo,

e por negociação~ chegarTamos, realmente, a um ponto final,

porque, a meu ver~ com a dívida que está' aí ~ com OS" juros

r uma decisão de sociedade como um'todo. t claro que a nego

ciação que se faz hoje com os ba~queir05 e uma negociação de

que~ aqui, nesta Comissão, já' ouvimos alguns economistas de

- podeMOS dizer - autoridade, no s~ntido não só moral, como

po11t i co, como tambem do pon to de vi5 ta huma no. como Ce1so

Furtado~ Lessa e muitos outros, que acham que o unico cami-

acerto a curto prazo, porque .nenhum banquei ro tem cond ições

falta de peças. Vamos ter dificuldades de fazer os aviões se

movimentarem dentro do Pais. Isso, na suposição dura,porque~

no jogo comercial~ V. Exas. sabem que ninguém faz caridade.

Hoje, o Brasil já começa a ter dificuldades para importar pro~

'dutos essenciai.s. Há muita gente lã fora que não quer forne

cer para empresa brasileira. Não que a empresa não mereça cr!

,dito, mas porque sabe q~e o empresário brasileiro vai pegar

os seus cruzeiros e entregar ao Banco Central e o Banc;o Cen

tral não vai remeter divisas, porque não tem. Hã um burac~

de caixa, ou seja~ as reservas são negativas, hoje~ no Bra

sil. Quer dizer, esse é o problema que existe hoje no Bra

sil. Se diz apenas '~não pago~ declaro moratória, vamos rene

gociar tudo isso num prazo mais lon90"~ talvez se chegue

isso via entendimentos bilaterais pol1ticos, para evitar que
•

paralise o fluxo de comercio,· e paralise o Pais. Esse é o

prob1ema del icado.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA ~ Mas ocorre

de, de repente, dizer para o Brasil: "Eu concordo em reesca~

lonar a dTvlda por vinte anos"_ Porque esse dinheiro todo que

anda por ai, que sai emprestado~ isso e um dinheiro de depó

sito a curto prazo. r um dinheiro emprestado a longo prazo~

mas que e depositado a curto prazo. O banqueiro toma um di

nheiro quente agora,.ele empresta ali~ a seis, sete~ oitO!

nos. Fica giri>ndo com isso. Na hora q,ue alguem interrompe,

diz "não pago mais", hã um estouro. Então~ o diãlogo de go

verno a governo, entre as altas cúpulas, terã que haver

um momento qualquel"~ talvez agora ou no futuro. Talvez não

haja~ no momento, condições para isso, razão por que se pro

c~ra negociação meramente financeira de ganhar tempo e razão

por que não se faz 11 moratória unilateral. Essa tem um peso

violento. Provavelmente o computador" do Congresso pare~ por

,um pouquinho nesta discU5São~ só para colocar a

Sa. que a declaração da moratõria seria a saída para que os

governos centrais desses palses fossem realmente ('invocado;

para a sustentação do sistema financeiro internacional e

nossa discussão deixasse de ser com dois mil e seiscentos ou

três mil bancos e passasse a ser com cinco, seis ou oito g~

vernos?

tamos sofrendo as conseq(lencias. Estamos tendo as desvanta

gens da moratória sem nenhuma das vantagens. Um economista 2

mericano, cujo nome me parece ser Michae1 Moffit, deu uma e.!!,

trevista~ há urnas tr~s semanas, ã revista "Veja". Ele dir!

tor de uma grande empresa de financiamento e advoga a tese

de que a única saida que podemos ter ê realmente a morató

ria. E n~o só ele~ jã ouvi a opinião de muitos outros, não

só economistas~ como tambem.ate banqueiros internacionais. Por.

que acho que ai seria a única maneira de se salvar o siste.:

o SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA _ Não acha V.

o SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Srs. Deputados, achb que jã abordamos o assunto. O problema

inflação de 15% para zero, no plano interno~ enquanto os j!!

ros, que, no início do Gov&rno Reagan, eram de 5'; ou 6% ao !

no, elevaram-Se a 22%. Esses juros do mercado interno americl!,

no transferiram-se para o plano internacional e, então, temos

vinte a trinta bilhões de juro..s acumulados, pagando a corre~

ç'âo inf1.acionãria dos Estados Unidos. Esta é uma questão poli.

tica. Dêclarada a ~oratória~ muitos desses bancos iriam 'ii fa-.

lência~ evidentemente. Eu defenderia que a America Latina, ' o

que o Governo brasileiro não quis ••• 1\ ultima reunião de Car!,

cas, dizem que mandou um funcionário de terceira categoria~

mas i~so não o desmerece, porque di,zem que e um sujeito de al

ta qual idade, sem capacidade~ porem, de tomar decisão pol1ti

ca alguma~ justamente pOI'que os países latino-americanos, principal

mente os grandes devedores, estavam interessados em uma negociação co,!!.

junta da America Latina, o que daria muito mais peso. O que

ac1la V. Sa. da convanie/lcia desse relaciollamentâ do Brasil

com os demais paTses da América Latina ou, pelo menos com

os principais devedores~ ~lexico~ Venezuela, Arguntina e C!:!.

lombia? Não digo que se fizesse uma negociaçã., ~~horta de sal

da, mas~ pelo mcnos~ uma negociação altamente (.~, 'idcncio11~de

ma financeiro internacional, sem que eu tenha por ele nenhum

amor. E, na medida em que nós estamos, rea1mtmte, impossibil.:!.

tados de pagar a divida~ porque só os juros, se'gundo o Dr. E!,

nane Galvêas, no ano de 84, ainda um número não definitivo,al

cançarão 11~2 ~ilhões de dólares, dentro dessas taxas flutua.!!.

tes, se mantidas, porque não sabemos se vã-o ser ••• Consideroe2

sas taxas absurdas, porque a flutuação desses juros dependeu

de urna polÍtica monetarista americana, que quis reduzir a sua

SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Mais ou menos setecentos bilhões de dólares.

modo que nos pudéssemos colocar frente aos banqueiros jã co-

um,bloco 1atino-americano~ que deve mais ou menos a meta

de da dívida do Terceiro Mundo - trezentos e tant.os bilhões

de dólares, e n~o trilhões~ como disse o companheiro João C,!:!.

,nha.

esselã os órgãos federais para fiscal izar e para comprar

por um e os juros pelo outro. Creio que hã um terceiro da moratória - podemos dizer que estamos numa especie de advogado, nobre depoente, requeri muitas con~ordatas, qu~

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA ~ Tnmbem foi

De fato, a relação de troca, mas ela,: de certo mn '" é uma

prensarnento: a relação de trocas. O que acha V. Sa. disto?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca '·l':'l·(dra)

aqui alentada a discussão sobre a moratõria~ e gostariü de

colocaI" para V. Sa. a seguinte questno: queir.:.rr,os ou nãCl, e~

Era

são uma suspensão, por prazo certo, das dívidas do comercia.,!!.

te. Pois bem~ o que aconteceu sempr·e com o concordatário

que os credores, ao,invés de fugirem dele, o procuravam ai,!!

da mais~ para zelar pelos seus creditos e até porque ele t.!

nha uma folga maior para pagar., muito maior,do que os' comer~

ciantes comuns~' que tinham quarenta e cinco dias para pagar

as suas duplicatas. Aliado a isso, ainda~ terialnos, por exe!!!

plo, um outro argumento, que refugiria um pouco do terra-ã~

terra das transações comerciais. Mas seria talvez atê mais

relevante, qu~ e ~ de natureza estratégica. Hoje, enterl-ados

bilhões de dólares na América Central, por razões estratêgi

cas~ dificilmente poderia ser cortado o credito~ levantadas

barreiras contra nós~ países devedores, quando h5' uma razão

de carãter estratégico~ que poderia trazer influ~ncia dt~ b~

nefício aos países que se postam, hoje~ ao lado, por exem-

plo, da polltica americana~ como é o caso do Brasil.

apenas essa intervencão Que Queria fazer ..

para um plano internacional. Permito-me tambem não acredi

tar nessa retaliação. r Lomo disse Samuel~ que, estava muito

preocupado com a divida com outro judeu. Sua mulher, às tan~

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA _ Muito opor

tuna, porque e apenas uma transposição de um plano, interno

Mesmo

economia

te, posso gerar um estl"angulamento para a economia.

que isso venha a ser superado, não sei em quanto tempo, três

meses~ quatro, cinco ou seis. Como não temos reserva nenhu

ma para. importar, ninguem venderia ao Brasil. Quer dizer, o

sistema de comunicação pararia, o sistema de transporte par~

ria. Aquilo que eu ~isse antes: essa seria uma decisão, rep.:!.

to, que eu. se fosse governo, não procuraria tomar sozinho.

pre~moratória, como geralmente estão os pa 'lses subdesenvol ~

vidos c o da moratõ .... ia unilateral. O problema d;) mor<:.tcria

unilateral c que o Brasil não tem ;eserva monetãria nenhuma.

V. EXa. lembra que, se houvesse uma moratória unilateral, i2

so caminharia para uma negociação governo il governo no

po político. Claro que caminharia para isso, mas tudo· isso

le.\.'a .!emp~. O probl~ma seria que~ ne-ss.e-tempo~·méno'~·ou maíor

que 1evasse, estaríamos parados, iríamos parar a

dente de petrôleo. Possa dize!'": "Não importo trigo. Vou co~

mer broa de milho~ fazer pão de. milho".' Todavi'i1~ vou preci

sar de um componente~ de um fertilizante para a agricultura,

vou precisar de uma peça para uma mãquina não parar. Realme.!!,

brasileira. Se eu não tenho l"eSerVa para importar o essen

cial, posso dizer: "Não pago o principal, não pago os juros.1I

Tudo benl~ mas, quer queira, quer nã?~ no momento. sou depen-

mun-te' de alta tecnologia subia~ acompanhando a inflação

decorrência do problema de petróleo. A crise internacional

levou a que todos os países procurassem defend,er-se. Um país

desenvol vido tem como se defender, porque e uma economia 11
der. 'Ele simplesmente pegou os !>êUS produtos manufaturados e

alterou os preços em função da sua inflação, uma inflação d~

corrente do pet'rõleo. E o· país subdesenvolvido, em que uma

das características e a concentração de exportação de produ

to primário, não tem como se defender. E~ num p'eríodo~ ocor

reu um fato extremamente curioso: enquanto o preço do produ-

dial, os preços dos, produtos primários se deterioraram: R!

zão por que sempre defendi, como política base do Brasil:llV~

mos continuar vendendo~ mas vamos exportar produtos com maior

conteudo de mão-de-,Çlbra~ que e~o' que nos intel"es5a, porque

gera emprego. Vender produtos~ e cair na mão dos i,!!

tenledi hios i nternaci ona i s.
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conversa com o banqueiro:"O que o senhor acha?" "Acho isso

que ele não sabe se vai receber. ou sabe que o Brasil,

gum dia, vai pagar, mas está' precisando de receber o dele n!.

quele momento. Ou aquele que, lã fora, vai aba,stecer uma e,!!!.

presa brasileira de aviação e d'iz: IINão, voc~s não vão pa

gar". Então, o que eu estava argÜindo ê que, independente da

decisão politica - esta ê soberana - pode haver o fato co

mercial de efeÚos econômicOS internos de impacto forte

curto prazo. Quer dizer, essa ê uma decisão politica e de s~

ciedade. O Governo, o Estado faz o que acha que tem que f~

zer, mas pode haver, no curto prazo, por medo. Quer dizer, o

f(' "necedor diz: "Não, ao Brasil não forneço. Antes que meu

sendo pagos mah, porque não temos como pagar. Quer dizer,e!

tamos chegil~do ã realidade, com a diferença que, hoje se es

tã faz"'ndo. digamos, I·m arrel:ledo de negociação. Se, de r2peE.

te, disser assim:-não vou pagar mais, sem que se negocie

prazo. E aquele negócio. Hão vou pagar. Vou pagar em vinte

anos, trinta anos etc. Não e que vai haver retaliação. r que

o sistema, como funciona, ele funciona no ,?ercado. Então, ok

viamente, num primeiro momento, a tendênci; seria haver uma

suspensão de fornecimentos ao Brasil. Não como retaliacãó, mas

por medo. t a mesma c-Ois'a a pessoa que vai lã fora e não ~

ceita que alguem ligue para o Brasil a cobrar. Por que? Po.!:

deve

muito

.tri;leJt, teria havido uma queda violenta na poupan',:

guma coisa parecida. A poupança nacional sempre foi

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA ~ Em resumo.

Sr. Presidente. vou terminar dizendo o seguinte: o nosso d~

poente disse que praticamente não hã comando em coisa alguma

neste Pa1's, e eu concordo. E se tivéssemos feito um planeja

mento racional, dando priol'idades realmente ãs coisas essen

ciaiS; se nós n~o esbanjássemos em Transamazônicas, em Pon

tes Rio-Niterói, em indústria nuc:tear •• , Não sou contra

O juro interno maior do que o juro externo, ele fazia um

cãlculo e passava a ser interessarl'te. Mudou, mudaram as r~

gras, vieram as maxis e hoje quem pegou dinheiro lã fora e,!

tã tonto, não sabe o que fazer.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Eleva os j!'.

ros internos, da modo que ele pode buscar lã fOI'a •••

'O SR. DEPOENTE (Benedito FOnseca Moreira)

mais forte do que a captação de ppupança externa. Aliãs,

poupança externa, no Bras i 1, rea 1mente sempre foi complemen~

dõlares, para ter uma moeda estãvel, como poupança ã disposi

ção da sociedad~ para investir. Digamos que, nos 'lI momentos

mais eufõricos, se trazia mais 10%, 12% de poupança externa,

norma1mente, ou a1guma coisa parecida com isso .. como com?le

mentação para atender todos os programas de investimentos e

ne-essidades de recursos externos que o Pais €'xigia~ Era al-

o SR. 'DEPUTADO FERNMWd SANTANA - UH ima pe!

gunta: falou-se aqui que a poupança interna era realmente i!!,

suficiente. Nesse caso, eu perguntaria: qual a contribuição

percentual no capital estrangeiro na formaç&,o da poupan .. a1

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

para os anseios dessa populacão. Concorda V. Exa. comigo? p~

ra' os anseios. ~ claro que poupança, qualquer uma. pode ser

suficiente. No Brasil. as estatístici\s oficiais re9istravam

uma poupança brasileira em torno de 20% e tendo chegado até

23% do PIB. Hoje caiu a 13%, 15%, não tenho o dado exato. Quer

buscavam recursos de poupança externa para investir, para .:!.

moLil izat', para construir POI't s e hidreletrLas, pal"a tr~

zer um equipamento para uma indústria; depois se passou

buscar recursos externos para capital de giro. Quer dizer, iE.

duzia-se o individuo a buscar capital de giro lã fora, ale

ia pedir um dinheiro no Banco do Brasil e eles diziam:" tlâo

tem. Tem que buscar dinheiro lã foral!. Então ele tinha que

buscar pela 63, 4,131 etc. Então, é o endividamento induz,.!.

do.

tar, O desenvol vimento bras il ei ro deve-se graças, sobretudo,,
ã r,Joupança da gente brasileira. Agora. num certo momento que

nõs discutimos aqui, a facil idade foi tão grande que se pas

sou a buscar recursos talvez acima do necessário, porque se

ter caído porque com o desemprego que ai está, fechando in

dustrias, não há poupança mesmo. Mas, vamos supor que, no m!

lhor periodo, poupava-se 20% no· PIB - um PIB perto de duzen

tos bilhões de dólares - algo em torno de quarenta bilhõesde

Nós falamos, em tese, que a poupança é sempre insuficiente

nos paises em desenvolvimento, certo? Agora, é insuficiente

vi-

Mandacio? Não tem ne,nhuma CACEX ai fora. ê por telefone.

um produto, e mais fácil, porque a pessoa pode ver, ê

pequenas variações. que são normais no comercio. E a alf.ind~

ga, depois, tem que fazer a complementação, tem que verifi

car se aquilo que chagou ê realmente aquilo declarado. Pode

se dizer "estou importando um copo de vidro, que '.'1 ~e dez d.[

lillres" e mandarem um copo de plástico... que vale cin fo, !lta cc!!.

tavos. Então. são dois controles que tem que haver. Portarto,

e o documenta 1, que é feito pel a CACEX •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Permita-me, sõ para me orientar aqui. Temos um depoimento,

não nesta CPI, ,mas em outra, em que se estereotipa coisa da

maior gravidade. Não se tem. no Brasil, nem controle da qu!.

lidade quanto a remedios, que ê algo vital para a saude do

povo, como ê que temos controle para essas operações todas?

O SR .. DEPOENTE (Benedito Fonseca More'ira)

Eu ia c'hegar lã. Existe esse tipo de controle formal.

alfândega cabe verificar. cabe compatibil izar, na verifica-

ção) se aquilo que o importador declarou CO~,10 sendo o que

queria importar. portanto~ que faz ba'se para fazer os pag!

mentos, e aquilo qUe ,está chegando no Pais. r~a prática. às

vezes, ocorrem problemas. Por exemplo, as alfândegas, no Br2,

sil, são desaparelhadas. Eu mesmo, numa certa época. tentei

lutar para reaparelhamento de alfândegas, porque, quando

embarcar, chegando lã, o sujeito vê o que e. Olhou, não co

nhece a empresa, tira a amostra, põe no laboratõrio e checa.

São a1fãndegas organizadas. ]!:s nossa Alfândegas _ e há um e~

forço grande de um pessoal da Fazenda - falta infra-estrutu-

sual. Mas nem sempre o visual indica se é verdadeiro. Posso

estar importando, por exemplo, uma máquina. Dizem que é aqu..:!.

lo e pode vir uma máquina de muito menor tecnologia. O pro

blema mais grave realmente é no setor de produtos químicos,

farmacêuticos etc., porque quem diz que um põ. que é declara

do num documento da CACEX como um sal qualquer, e o que e!

tã chegando? Pode ser até um tõxico, pode ser qualquer coi

sa. Mas o que a CACE X autorizou foi o sal, classificação tal,

nomenclatura, pela empresa tal, tudo direitinho. O que está

tllD documento geralmente o sujeito rião falseia muito. Agora,o,
que estã desembarcando? E a Alfândega, ai, coitada, não e !

xatamente responsãvel, porque essas coi sas só .podem ser d!

tectadas tendo laboratório. Tirar a amostra. como faz a maior

parte dos países do mundo ••• O senhor quer trazer um negõ-

ra. De vez em quando se p~ga alguma coisa por acaso, por d~

nuncia. Essa é uma real idade da indigência da nossa infra-e~

t)'utura. Não há subfaturamento ou ?obrefaturamento, deve ha

ver o comercio exterior. Quer dizer. um produto que tem uma

ali';tlJota alta. geralmente o sujeito não· sobrefatura. porque

senão pagará um imposto maior. A tendência ti sobrefaturar na

importação, quando se trata de produtos ...i5entos ou quando a

empresa consegue insenções fiscais, o que. para mim, é

cal umidade no Brasil, Quase tudo, no Brasil, tem isenç.ão ou

redução fiscal. a tarifa aduanl.!ira e nominal. No ano piJssa

do, eu tanho a impressão de que 14% da importaç~o pagaram

para

estãoporque o principal não se paga. Acho que. nem juros

mesmo. Estamos da acordo em jogar a divida do Brasil

vinte anos, trinta, o que for.

governo avalise esses fornecimentos, eu não forneço co~sa aI

guma, porque eles não ,"e vão pagar N
• A mesma coisa' acontece

com o Brasil, em relação a alguns países mais subdesenvolv.!.

dos do que nõs, da quem éramos slJfridores d~ uma pOl"çâo de

coisas. Chegou a um ponto que os exportadores disseram: liA

não ser que o Governo banque a operação, não bancamos, por

que não vão pagar. Não térll dinheiro para pagar". Hã todo um

processo, por trás disso. de negociação política. Está certo

ú que V. Exa. diz, mas num prLeit'o impacto p"úe ser Uhld d~.

cisão unilateral nossa que para o seu receptor represente p!

nil~o. A não ser que. 'previamente, se acerte com os governos.

politicam:-nte, uma decisão. Essa, tenho a impressdo, aqui e!!,

tre nõs, atê os banqueiros querem. Os banqueiros lã fora e~

tão loucos para haver uma decisão pol1tica em torno do pro

blema bl"asile'iro, O que eles não querem é ficar com, .• V.Exa.

tas horas da noite. ele não dormia. muito preocupado. porque

:0 titulo vencia no dia seguinte. disse: "Simplesmente. tele

fone para o Jose e diga que você não vai pagar. A preocup!

ção passa para ele". E assim Samuel fez. Ligou: "Olha. José.

não posso pagar amanhã o teU título". Pronto. acabou-se. En

tão. o Jose foi quem passoú a não dormir. No caso de um dev!.

dor como o Brasil. de cem bilhões de dólares. creio que

lIluito dificil que eles entrem no caminho da retaliação. por

que antes de tudos eles querem receber.

O SR. DEPOENTE (B,e~edito Fonseca Moreira)

Perdoe V. Exa., eu não di'ria retaliação pura e simples. Est!

mos sõ especulando. Hoje. realmente. estamos n0'1m$.moratõria,

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

l~as, Deputado Fernando Santana, não leve como 'abuso. E: que

eu queria incluir mais uma pergunta no seu tempo. Permita

me. O depoente passou quinze anos e sete dias na CACEX. Achei

interessante o ,detalha dos "sete dias N
• Sabemos que há

sangria permanente neste Pais, ao longo de sua vida, com e~

sa chamada remessa de lucros. porque há uma remessa de lu-

cros regular, vamos dizer. no Sentido legal. Quer dizer, le

galmente expedida, emitida, mas há uma outra, a nosso ver,

muito maior, ã base da fraude. E a sua ãrej. de atividade p.!!.

der ia trazer algum esclarecimento para esta CPI sobre a pe!,

guntiJ que objetivan:~nte vou fazer: o subfaturamento e o su

perfaturamento, de alguma forma', sujeitam-se, neste Pais, a

algum controle efetivo. eficaz? Pcfdem-se constatar medidas

eficazes para conter os sub e os sUlJerfaturamentos?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Há controle. O controle, na parte de mercadoria, e exercido

p!'!la CACEX, e complcmcnta-se pelas alfândegas, pela autorid~

de aduaneira. São os dois organismos. A CACEX age mais docu

mentalmente. Aprova. num pedido de importação, aquilo que e~

tã consignado pelo importador. O sujeito diz que quer impor-

tar um copo, por exemplo. Mais ou menos estã registrado na

CACEX o preço do copo. NUllca se tem dois preços iguais. hã

imposto totillmente e 18% pagaram algum imposto. O resto

isento de fato. Entio, é outro problema que afeta tudo isso

que estamos discutindo, porque, se eu posso conseguir um be

nefrcio fiscal, eu não vou comprar o produto nacional, vou

brigar para ter o produto importado, porque o importado é i
sento e com o nacional estarei pagando toda essa carga de t!,

xas que estã embutida, estarei paganto ICM, estarei pagando

IPI. A empresa estatal. não vamos criticá-la. quando força a

importação e que, primeiro, ela tem isenc~o por lei na impor

taçâo.; segundo, consegue financiamento lã fora, a prazo lon

go e, internamente, o sujeito vai ,comprar uma máquina e não

conségue financiamento, hoje, nem no BNDE, porque não tem d.!

nheiro. Então, o empresãrio busca a importação, porque para

ele ê mais conv'eniente. O nosso sistema. portanto, Sr. Presi

dente, é um sistema que induz ã importação em um país que d!

ve muito. Quando se tinha que mexer nessa legislação e virã~

la toda. Propus várias vezes: "Temos que virã-la, temos que

ter um mecanismo que induz< o sujeito a comprar produto na

cional e não importado". Nosso sistema fi indutor de import!

cão, não é indutor de comprar material nacional. Agora, exe.!:

clta)' um controle perfeito sobre isso ti extremamente compli-,
cada, sobretudo dentro do desaparelhamento que nõs temos por

ai.

energia nuclear, ao contrário. acho que o Pars deve caminhar

para essa energia de ponta. mas não da maneira como o fez.

Então. chegamos ã conclusão de que, sê as coisas fossem bem

oricntadiJs ••. Vamos aCll.bar de construir Itaipu e não telnos

nem a quem dar a energia de Itaipu, porque o Paraguai não

vai consumir coisissima alguma, nem um lllilesimo, e nós não

temos nem para onde mandar eSSiJ energia, porque esta sllbra!l.

do no Centro-Sul. Outro planejamento errado que forçaram pa

ra poder tomar dinheiro. Fizeram um cálculo de taxa de cres

cimento de consumo de energia muito além do que a real idade

poderia supor o, por outro lado. se subestimou muito a quaE.

tidade e a disponibil idade de energia hidrelétrica que

Pars tinha. Foi muito subestimado. Isso tudo foi feito. par!

ce que del iberadamente, para forçar um programa nuclear ant!

cipado. Que nós entrássemos na pesquisa nuclear com, digamo::.

'lS>::I.im, a comunidade cientifica bras'ileira, no ser. ~IO de te.!:

mos no mãximo possivel uma tecnologia própria, ate mesmo com

auxilio da Alemanha, no cas:), porque os Estado,s Unidos nunca

nos quiseram auxil iar nisso, e ,a História o demonstra. Há'

1 ivro do Alipio Guilherme, "História da Energia Atômica no

,Brasill<.,em que ele cqnta isso desde os primórdios. E aquele

Almirante ~lvar'o Alberto foi um grande patriota, podemos ate

homenageá-lo em qualquer ocasião, a despeito de não sermos
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busca de um investimento estrangeiro, dentro do aspecto do

bens nacionais e que o equipamento que. tenha que vir da e:<.t~

rior, por não ter sflnilar nacional, venha, de preferência,sem

cobertura cambial, como investimento estrangeiro. Como a le-

ãrea, queria perguntar-lhe o se'guinte: que privilegias as e!:

presas multinadonais tQm recebido nessa dívida brasileira1't

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)

Acho, Sr. presi'dente, que o privilégio está embutido numa e!

de~envolvimento econ~mico, ê. antes de mais nada, que seja

u~ investimento para setores em que somos carentes em tecno

logia; que seja um investimento que aporte coisa, aporte co

nhecimento; enfim. de preferência, que venha ao PilTs trazen-

de

Achopre, quando necessãrio, e baixar as regras gerais •••

moS hoje o depoimento do Sr. General Antônio Carlos

Depoente: ANTONIO CARLOS DE ANDRADA SERPA
General

cenca ao Governo. Va.i lã. a autorizaç.ão não vemj repete,

viagem, e lobby, são todas essas coisaS que V. Exas. conhe

cem bem. Isso fi ruim. Se se disser que está fazendo aquilo

porque há um grande propósito, um objetivo nacional extrema

mente impol·tante, tlldo bem. Mas, às vezes, não ê, 'i a buro

cracia pela burocracia. A burocracia pela burocracia em e!

cesso ê corruptiva, por definição. Então. acho que, no dia

que pudermos simplificar tudo isto. e quando dilJo simplifi

car tudo isto, não significa dizer que o Estado deva abrir

mão do seu direito de orientar, de fiscalizar ,e de PUl\\r se!!,

23' REUNIÃO, REALIZADA EM 08-11-83

que a pessoa deve saber quais são as regras de conduta. Para

quem sair fora das regras tem que haver uma conseqüência. ~

go'ra, não pode e se exigir demais antes. tolhendo a socieda

de, armando um custo que não tem tamanho, custo esse que tE.

?oS os consumidores pagam- estã ai embutido em tudo, ê uma

ingenuidade pensar que não' estamos pagando essas coisas ~ e,

quando há qualquer desvio, qualQ.uer problema, qual ,uer coisa

séria, não há nenhuma conseqllência .no Brasil.

S~. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Ilustre depoente, o depoimento de \l. Sil. foi ey.celente, e \l.

Sa. pôde constatar pelas manifestações dos Srs. Deputados.Eu

o tenho mesmo com'o de consul ta permanente para os nossos tr.!.

balhos. 1\ Comissão ficou mUlto honrada com a sua. prescnçt\ e

agradecida pela contribuição- que trouxe a ela. Muito obri!JaR

do. Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Hiivendo número legal, declaro abertos oS trabalhos desta re.!:!,

nião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada i1 apurar

~s causas e conseql.lel'\cias do el~yadQ end'iv'idamento ex.terno

brasileiro, tendo em vista as negociações com o FMI. Ouvire-

tero que é preciso e importante talvez, Sr. Presidente,

e o Governo tem a obrigação de im90r a regra que melhor co!!.

venha ao País, ou globalmente ou em' cada caso. E ela·s nunca

deixaram de se enqua,drar. Obviamente, se o Governo ,permite,e

fácil. Isso e inexorãvel. Essas empresas ou qualquer outra

sas não se podem detectar, a n~o ser que, de futuro, a legi!

lação vã comprimindo, obriga.ndo a que, nesses casos, a entr.!!,

da de investimento estringeiro, de modo geral, tenha que ser

ou sob a forma de equipamento sem cobertura cambial, desde

que n~o haja similar nacional. ou ingresso de .recursos pró

prios da empresa investidora no' seu capital para comprar no

Pais os bens que necessita para ativo fixo. Com isto. obvia

mente, o !>enhor amarra um pouco este tipo de problema. Fora

disso, hoje é d'ifl'cil dizer se há alguma burla maior ou me

nor. A 9~H\te sente que a empresa .... a i buscando os buracos que

a legislação ou as normas deixam no meio do caqlinho. Agora.

pmpresa.

o SR. PRESIDENTE (Deput...ado Alencar Furtado) 

V. Sa. entende Que parte da divida brasileira pertencente a

essas empresas externas, ou essas empresas transnacionais,

não e apenas uma divida travestida, n~o é capita,1 das prõ

prias empresas aqui atuando para efeito de uma competi.ção com

a empresa nacional - elas se tornando privilegiadas com este

chamado endividamento e a nossa empresa sem condiç.ões nenhu

ma para faze~ frente. Como V. Sa. vê este quadro?

O SR. DEPOENTE (Benedito Fonseca Moreira)~

Uma parte dess~s recursos pone ser delas mesmas repassados

através do sistema bancário. A dificuldade e que essas coi-

empréstimo financeiro o juro é de mercado, é variado. Agora

são práticas que se adotaram. Hoje. 'confesso que não sei, ~

xatamente neste momento, como estão adotando, mas foram per

mitidas pelas autoridades brasileiras. Quero dizer a V. Exa..

'não sendo contr.a nem tâmpouco a favor de coisa alguma, essas

coisas a gente tem que analisar friamente, que e o nosso ob

jetivo aQui, que nunca tive maior dificuldade de enquadrar

essas empresas naqui.lo que,.exigíamos. t: clJlro que uma ou 0!!O

tra reclamava, esse é um direito que cada um tem, reclamar ..

na

se

meu

também

Quando

ã nossa CPI,E em razão de ser versado, t~o qua.lificado

do recursos para investimento em dinheiro, compre

trutura de legislaç~o que devia ter sido orientada, a

ver, de um modo um pouco diferente. Por exemplQ, o que

militaristas, mas ele foi um homem extraordinãrio.

cansou de discutir com o americano, passou para a Alemanha,

conseguiu até uma centrifugadora, naquele tempo, qu,' viria

para o Brasil com outro nome, mas. no Porto de Bremen, a tr~

pa americana ainda estava controlando a Alemanha e impediu

que saísse. Só depois que já estavam enferrujadas, inúteis e

tecnicamente ultrapassadas foi que eles deixaram que viesse

para o Brasil. Ent~o, do ponto de vistp da América do Norte.

nós não ter'lamos nunca nenhuma coop~raç~o no sentido do de

senvolvimento nuclear, Então, acho que foi bom o Governo br~

sileiro romper e abrir urna outra estrada no sentido da Alem~

nha, m_~,S não da maneira como o fez. Em conclusão, Sr. Presi~

dente, acho que o nobre depoente noS prestou uma grande con

tribuição e felicito V. Exa., Sr. Presidente, por esta ses

são tão tranqüila de hoje, tão calma, tão amena e tão produ~

tiva.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

f,las eu não gostaria que encerrássemos esta sessão sem formu~

1ar a inda uma pergunta ao depoente. ~ que o depoente é uma

das autoridades do Brasil sobre dTvida brasileira, haja vis

ta o fluxo de informações que troux~ aos nossos trabalhos e

ças a um trabalho da CACEX, mas estava fora do nosso contro

le. Então, se eu pegasse empréstimo em moeda, ·pagava juros

de .mercado, o que é muito píor. 90rque, quando il importa cão

de equipamentos e importaçno financiada, esses juros geral

mente são fixos. porque ninguem compra equipamentos com juro

va,riado ôe mercado. ~ uma prãtica internacional. í~ .\avia, no'

.. ,
aceitamos que os empresários decidam, desde que não seja

conluio contra o interesse maior. De modo que, num certo

momento, como disse aqui, tambél'll muitas empresas passaram a

optürpelo endividamento em moeda, pegar o empréstimo e,;! mo!!,

da e, com esse empréstimo em moeda. faziam a importação do

equipamento ã vista. 'Fugiam, desse !lodo, ã similaridade. Quer

dizer, o empréstimo em moeda, hoje, está sob controle, gra-

cios, e algun:;; setol"eS são lirui'.o abel"tos I)es$l.. cunee itú. tl':!

nha a impressíio de que, sê V. Exa. fizer uma verificacão,vai

descobrir que praticamente ê residual a entrada. no Brasil,

de bens de capital como investimentos estrangeiros. Quer di

zer, houve uma passagem de fluxo de bens selll cobertura como

investimento pal'a ã fórmula de importação coberta por finan-,
ciamento. Está' certo? Há uma d iferenca importante. Pelo

nos, em vãrias oportunidades, o discuti. Prefiro, sé e para

admitir o capital estrangeiro, que o recurso entre comO in

vestimento, como capital de risco. Se tiver lucro? Sim,

lei o pel~mitindo, remete-se o lucro'"Oele. Se tiver assistê~

ch tecnica e os órgãos do Governo próprios acharem que ê •••

Paga~se a assistência técnica. Todavia, pagar juros sobre o

investimento dele mesmo, eu não go.sto. E isso se praticou mui

to; se pratica até hoje. ao que parece. Nós resistimos baE.

tante, num certo momento, na CACEX, mas, enfim, como isso ti

assunto do Banco Central, nós não tivelllos maiores ingerên

cias. E, num certo momento ••• Porque, obviamente, quando vem

o equipamento, mesmo com financiamento, com ou sem benefício

fiscal, tem apuraç~o de similaridade. E eu confesso que, re

almente, na CACEX, éramos l TI pouco chatos, em matéria de simi

laridade. ApanhiJ.mos um pouco pela aplicação de uma legisla

ção. Isto ê lei, tem~se qu~ aplicar a lei. A similaridade é

um processo de apur~cão qtle manda a .lei. que pode ser supel'~

do via acordo do inve!'itidor com a indústria nacional, atr~

vés da e·ntidade de classe~ sob a coordenaçiio da CACEX. Nós

o SR. DEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY - Pe

investiméntos,c1 eares, a Ferrovi a do l\.ço e tantos outrOs

ço a palavra pela ordem. Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Y. Exa. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO EOUAROO MATAR~ZZO 5UPLICY - Al

gumas reuniões atrás, eu havia sugerido ã CPI.que formulasse

um ofício dirigido ao SOro Diretor do Banque de Crédit Coml11e!

ciale de Fri;lnce. Sr. Jacques de IJroissiard, a respeito da

possibilidade de ele enviar um testemunho por escrito sobre

os diversos assuntos aqui tratados. Acredito que alguns dos

Parhmentares qu'e tenham facilfdade para escrever em inglês

ou francês talvez possam, depois, colaborar c,!-m V. Exa., no

sentido de que seja elaborado esse,-o·f;c10. que poderia ser !.

'preciado pela C,omissão antes de ser remetido, ou como j.ulgar

Y. Exa. conveniente. Em segundo lugar, Sr. Presidente, na

ültima reunião da CPI, propusemos fosse convidado a depor o

e'x-Presidente General Ernesto Geisel .. a fim de que S. Exa.

n05 desse sua visão dos problemas do endividamento externo,

que vem desde a época em que S. Exa. aSSUmiu o tO'rerno, ou

seja, sua visão de como aconteceram. os problemas. Isto por

que tem havido um importante debate econômico a respeito de

como, durante o Governo Geisel, houve uma serie de investi

Mentos utilizandp-se recursos externos, tais como us_inas nu-

alguns dos quais foram julgados prioritarios, como os me

trôs, e outros· menos prioritários. Obviamente, teremos a

qui a exposição de alguns dos seus Ministros - o próprio

Ministro Mãrio Henrique SiI'1onsen ~starã aqui na prÓXima· qui~

ta-feira e, certamente, contrHluirã com sua visão ~ara o de

bate sobre o assunto. De qualquer maneira, ainda acredito

vãl.ida a c01!vo~ação do Presidente Ernesto Geisel para que dê

a sua opinião, inclusive sob o ponto de vista político, so

bre as condicionantes' do endividamento externo, dõs proble

mas que estamos tendo hoje, até que~tões politicas da maior

importância e que resultam das pre.ssões que Q~ credores eX.-

Andrada Serpa. Antes, a Sra. Secr~tãria procederá ã leitura

da ata da reunião anteri OI".

Cf lida e aprovada, sem restricões. ti. a~

reunião anterior.)

que .. obviamente, o Brasil, no passado, n~o tinha muita expe

riência, a experiência internacional foi acumulando, maS o

Brasil, hoje, tem uma vasta experiência intern'acional que é

capaz de lhe permitir definir as ;egras bâsicas, pelo manos.

Não no dia-a-diaj isso se telIl que confiar ao executi .... o 

executivo que t}U digo ê! o homem executivo, não é o poder - e

responsabilizá-lo ou puni-lo. Isso fi que tem que haver no

Brasil, porque, hoje, o que temos, no Brasil, e muito contr~

le pre .... io, não se faz nada sem pedir licença ao Governo. p~

ra tudo se tem que pedir 1icença ao Governo, não há nenhuma

conseqüência ~ posteriori. Repare, nenhuma conseqÜência ~

posterior i há no Brasil mais.

O sr~. RElATOR (Deputado Sebastião Nery) - GE.

o SR. DEPOENTE (Qenedito Fonseca Moreira)

Governo de menos. Preferiria ate testar, um dia, o negócio ao

contrãrio. Testar ter I':lenos pedido de autorização prévia

mais respon~abilidade a posteriori. Tâlvez a s.ociedade se

abrisse mais, melhorasse a produtividade geral, a eficiência,

porque hoje o indiv1duo vai fazer uma coisa tem que pedir 'i

vernantes demais e Governo de menos.

que se corre, porque, toda vez que se tenha poder demais sem

que haja pal'ãmetros definidos. pode exercer-se o poder para

um lado ou para outro, para o mal ou para o bem, coletiva

mente ou até em termos pessoais. Então essas coisas.,. Acho

UF," regra definida, uma regra inclusive que seja razoavelme!!.

te permanente; uma regra de preferência até de legisla~ão ou

de decisão de õrg~os de nTvel maior. O que ocorre, {juando e~

sas regras não são bem definidas em lei. ê que elas acabam

sendo regras alteráveis pelos setores executivos. Uma regra

pode ser feita por portaria de Ministro, ou por ato dI:'

Diretoria do Banco Central, ou mesmo por um comunicado da

CACCX. Eu mesmo fiz muita regra por comunicado público, coi

sas importantes que baixei por comunicado, porque tinha o p~

dEr de lei. ou delegado, Cru nu lei! ningu&m me .:.ob"ou nüd"

eu exerc·j um poder de fato. Estou sendo honesto. Então, ~

)terei um poder dI? fato que eU tinha ã mão. Não sei se o exe!.

ci bem ou mal. Rogo a Deus que não tenha cometido muitos er

ros. mas \'econheço tambem que isso, ao mesmo tempo que dã

muita velocidade e flexibilidade administrativa. ê um risco

benefl-gislacão brasileira ê muito pródiga em m<lteria de
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Presidente. Deputado Alencar Furtado, IlmQs membros desta C.I?

lIissão Parlamentar de Inquel Ho, minhas senhoras, meus serah.2,

res. constitui para mim uma grande honra. nos. ul timos qua

tro anos, pela terceirll vez, .ser abrigado pelo Congresso H.!,

ternos vêm exercendo sobre o Brni 1. Por causa da votação

de decretos-leis, estamos Com o Distrito federal sob o Esta

do de Emergênc~a. Tudo isso são implicações poll'ticas,

uma coisa será' a exposição de natureza econômica que os Mi

nistros da irea econômica do se'u Governo farâ'Q; outra serã

& exposição, Com maior provisã~. q(.ie o ex-Presidente poderã

dar. Talabem hã outros problemas que examinamos nesta Comis

sio e que ocorreral! durante o seu 'Governo. Acredi to que es

tI. CP 1, no interesse publico, tem o dever e o direito

de interrogar o ex-Presid~ttte da República, para que tudo fi.

que esclarecido, até llIesmo no que tange ao relatório. ou ao

1nforJle elaborado pelo Coronel Raimundo 'Saraiva Martins. Is

SD nio implica qualquer desrespeito ou provocação, seja ao

Governo Geisel, seja ao Governo Fi~ueiredo. (simplesmente

ulla questio do interesse pübltco que Os parlalllentares têm o

direito e o dever de esclarecer e de sereM esclarecidos. T!,

nho perfeita c~nsciência de que esta CPI pode rã aval iar. .
lIIelhor data de convocação. dada a programação que temos para

este ano; quem sabe, talvez seja lIelhor ficar para o próximo

Ino, np início do próxiMO semestre, ou algo assim. A CPI

$aberi~ no seu conjunto. ava'';ar a melhor daiâ·. Mas ll.credi .. ·

to que já possaMOS ter aprovada a idéia de convidar o ex-Pro!

$idente Ernesto Geisel para depor na CPI.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Vou resp"Onder a Y. Exa. No que diz respeito ao Ofício sug!

rido para ser e~camfnhado ao Sr. Jacques de Broissfard, en

tendemos que a longa IUlnus ~o al cance da CPl não chega a suÉ,

aeter nenhum estrangeiro ""OS nossos interesses legais ou po

ltticos. No entanto, a sugestão de Y. Exa. poderia. ser aco

lhida para UM gestionallento de carãter particular. No que

cencerne i sugestão oferecida por' v. Exa. da convocação do

ex-Presidente Ernesto Geisel, ; cpf ji tOlAOU posição, enten

dendo COMO vilida a proposição de 'Y. E~•• POrell, tendo ell

yista o cronograma já' estalíelec.ido, e sendo que atingelll

trinta e cinco, ou ao redor disso, os convocados para prest,!

reM depoimento ~ esta CPI, entende~ jã tambem que só oportu

namente é que poderia aprecfar a sugestão. quanto ã data de

convocação etc. Esta foi uma posição adotada na ü1tima reu~

niio, e ainda ontem,numa reuniio tambêm privada. quer dizer~

lntima. da CPI. quando est·ãvamos procurando cuidar do!. arrumo!

ção dos nossos t.rabalhos, do reajus'tamento dos nossos traba

lhos. Então. eram E!ssas as duas satisfações que· queria pre,!.

tal" a V. Exa. Srs. Deputados. esta CPl tem a honra de rece

ber, hoje·. em seu meio, para prestar depoimento. o General

António· Carlos Andrada Serpa, figura de homem ~{jblico, de m,i

lHar, que tem prestigiado este País nas tarefas ao ~eu en

cargo; homem de posição política definida, sobretudo de pos."!.

çóes naçfonalfstas consagradas i figura de relevo na vida n!

cional, . pois. na pregação que faz Brasil afora desse seu i

deirio nacionalista. face ã realidade brasileira. tem semea

do KlUitO bem no sentido de promover a conscientização pollt..:!.

ca destaPars •. Então, o depoente e homem ilustre e qualific,!

do culturalmente, tendo muito a dizer a esta CPI no que diz

respeito "às tarefas pertinentes ã n'ossa investigação, pela

visão que tem dos problemas brasileiros. Honra-nos bastante

S. Exa. o Sr. General Ser~a, por estilr aqui para prestar es

te sel'"viço ã Nação. 05 nossos trabalhos são discipl inados

por ·ull1a legislação própria, pelo Código Penal e pelo Código

de Processo Penal brasileiros. Antes dos depoimento.s, aler

tamos os depoentes, todos eles, sobre a responsabilidade le

gal que contraem prestando depoiMento ã CP!. E, por fsso,p!

ço aos presentes que se levantelll juntlllente com o depoente

para prestar S.'Exa o cOllpromisso 1l!!:gal.

O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Faço, sob

palavra de honra e sob as penas da lei, a p~ollessa de dizer

a' verdade do que souber e. me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

E praxe, nos nosSOs trabalhos.J concederMOS a palavra ao dep,2,

ente para UNa ~~posição primeira, finda a qual se submeterã

• argUição dos Srs. Deputados. Tem a palavra V. Exa.para as

c?nsiderações que entender necessárias no âmbito desta CPI.

sentantes das nações ricas para acelerar o co'ntro1e da n~ta

lidade nos parses·perifêricos. E, por isso, malfadada asso-o

. cil\'Ção, com o nome de Bem-.Estar Familiar dn Fam'ilias 'Brasi-

deJre brasileiro do Presidente Medici; outros, no lago

tranqUilidade do Presidente Geise1. Essa classe e' hipócrita

em relação ao sofrimento de quarenta milhões de brasileiros

que vivem abaixo da situação de pobreza. Essa c1asse diris:Je!!,

te mostra não conhecer o País, a sua riqueza, as suas poten

cialidades; e. pior do que isso. desconhece o 'homem brasilei

ro, a sua capacidade de 1uta e de real ização. Um pequeno e

xemplo: quem expandiu a fronteira agrrcola deste pa'is, sem

nenhulJI auxílio, COM infra-estrutura formada por governos eS

taduais fracos? Quem? Os brasileir~s,. mineiros, criando e!

se pólo de desenvolvimento do norte do Paranã. depois da Re

volução .~e 1930, quando descobriram que aquelas terras eram

riquíssimas e Que a zona metalúrgica de Minas Gerais era po

bre; mineiros. levando as fronteíras agrícolas de Goiãs, na

década de cinqQenta, ao chamado Mato Grosso de Gofãs. Teste

.unhei isso, e agora, há um Mês, falando na A!'selftbléía legi!

lativa de Goiãs, dava esse testeMunho: "Como vocês. goianos•
gohnos, que. se. o auxílio de ninguem, fizeram avançar essa.'

fronteira I.g r1co 11 , quando n~o havia ainda máqUinas, e multi

plicara. os povoados· - que eles challlavam de corrutelas. E

agon, coa esse engodo fãcil que e a comunicaç.ão social, so

bretudo a grande imprensa, que ,só da espaço ã defesa do ca..

pital internacional e ã defesa da polrtica desses Ministros

suicidas, não dàndo espaço ã defesa do interesse nacional •••

Encontrei esses goianos, cujos pais tiM esse aCervo de luta,

de progresso. de geraçio qe riquezas, sendo enganados miser.!,

vellllente COlA Ull Projeto JICA, que visa a criar UM novo corr,!.

dor de exportação, em benefrcto do Japão. Três graves allrea

ças geopo1l'ticas estão sobre o nosso País nestes dias. A'

prilWeira, das nilções ricas. reunidas nesses foros internaci,!!,

nais que se destinam a cUllprir as ordens da Trilateral e do

Clube de ROMa; na.ções ricas que não querem. de forma alguma,

-perder o seu alto padrão de vida, transferindo os seus pro

blemas para cento e tantas nações periféricas: E qt!~l fi es

sa illleaça?...···Des'd.e o Acordo de Bretton Woods, em 1944. novO c~

10n1alislllo vicejou no mundo, ",uito ",ais cômodo de que o anti

go, "oiS não exigia os poderosos gastos com os exercitas de'

ocupação, a ostentaçio dos vice-reis; o novo colonialismo

representado era pela de'gradação das relações de troca: Ma

téria-prima do .Terceiro Mundo nada vale. não acompanha nem a

inflação.dos·países ricos. E agora. UM novo passo é dado.

ESSQ Clube de Roma intensifica a esteriliZação das mulher~s

dos pa'ises perifericos. Por quê? Sabendo do dinamismo des

sas populações. cuja taxa de nascimento oscila- entre dois e

Ileio e três é pouco. não tolera que essas populaçóes pobres
sejam' dinâmicas. Os estudos do Clube de Roma ",ostral! que o

hOlllem de 1980 destrói a ecologi.a quarenta. e sete vezes mais

do que o do princípio do século. Logo, e preciso restrin

gir controlar a natalidade nas nações .pobres •. Todavi.a,quais

sio os polui dores? São justaMente os hOlllens das nações ri

cas. As nações, pobres conservam a natureza., Para que a A

mérfca consiga consumir 60% ou mais da energia do Mundo, Com

Ullla pequena popul ação de 4% dos vi ventes, evi dentemente e e

h quelll telft de destruir a ecologia no Planeta •. t a maior d~

truidora, depois vêm llapão e Europa Ocidental. E o que que

rem, então? Q~al·essa ameaça geopol'itica das nações ricas?

Transformar os povos periféricos em servos da gleba, pacien

tes e conformados. E preciso impedi r que a mehde dessas p,2,

pulações tenha menos de vinte e quatro anos. porque, conve!:

tida a taxa de nascimento a n, essa idade subi rã ·para trin

ta e seis anos. As populações pobres perderio. o seu dinil-ll1i!

mo; a Sua inquietação social, a busca da melhoria das cond."!.

ções de vida desaparecerã. E li .segunda ameaça geopolrtica ê

il alllea~a geopo11tica a~ericana., porquQ nãolh!!s ir.te1'"e~,s~ ter

lO sul do Equador um grande pars, pal's francamente viável,

cujas dificuldades atuais são sobretudo' dificuldades conju.!!.

turah, resultantes da incapacidade. da incompetência, da c!,

gueira. 'do imobilismo, da corrupção do atual Governo. E c,!!,

. JIO se aanit"esta esse ':A0viraento geopol'ítico? Parti~cipandoJhã

pouco mais de dois Il!eses, de uma mesa-redonda do "O Estado

de S. Paulo". sobre controle da natalidade, a_demógrafa D.

~lza BercofL (?), vindo' de foro internac'ionallo a~sinalou que

notou. pela primeira vez, um açodiflftento diferente dos repre-

cional " falando aos representantes ·da Nação. Agradeço

V. Exa., Sr. Presidente, as generosas r~ferencias feitas

minha luta. Esta ê uma luta dos ultimos cinco anos. Primei

ro, como. Chefe do Departamento-Geral de Pessoal do Exercito,

fazendo cerca de dez pronunciamentos publ icos, tod~.s publ i c!,

dos na hprensa do Pais. em defesa da Nação ameaçada na sua

intngridade, na sua soberania e, digo mais, na sua sobrevi

vência. Esse,s pronunciamentos jamais foram contra qualquer

pessoa. Foram pronunciamentos fei,tos em defesa da pãtria.

Jamais tivemos questões pessoais contra quem quer que seja.

O que procuramos foi mostrar! desde hi cinco anos, que o mo

delo adotado pelo Presidente Jüscelino ••• Faço uma ressalva

dizendo que S. Exa. que trouxe às multinacionais para o Pals

e taMbéM, COM a poupança nacional, '{e~-Furnas, Três Marias,

Brasi'1 ia, ·as gr~ndes rodovias Srasn ia/Sele., Sruíl ia/Porto

Velho, São Paulo/Curitiba e Belo Horizonte/São Paulo, para

• ostrar que há poup.ança nacional, embora hoje tenha. COM es

se modelo perverso, decrescido de 2I para 161., E. seguida,

esse lIodel0, COII a crise do petróleo, tendo as condições mu.!!.

IJiais mudado ••• Mesllo antes da crise do petrõleo, as nações

ricas, desde o 'in'icio da década de setenta. jã se tinham'

transforlllado todas ell nações proteçionistas e vendedoras .COIl1

crise de recessio. deseaprego e inflaçãoi inflação que. na

Europa - Itãlia e Inglaterra - chegou aos l4~i a guerra

do Vietnã, sobretudo, desorganizando as finanças americanas,

e a América transferindo innação para o mundo. Então. m~s

110 antes da crise do petróleo, o ..undo jã se havia tranSfor

mado. e o capitalislWo enfrentava a sua primeira grande crise

depois 'da II GUerra Mundial. Julgo que os Srs. Deputados,

nesta COtllissão, podelll,prestar um auxílio extraordinário ã N!,

ção, 1l10strando as, verdadeiras causas da origem dessa imensa·

divida ex,terna. Acentuo que vai ocorrendo. nos nossos ·dias,

uma grave omissão de certos se-tores sochis: omissão da

'classe lWêdia, que vai 'send'~ destr'urda na base e qu~. hoje,

nio consegue nem ao menos empregar os. filhos formados COJlt di

ficuldade - entre duzentos e cinqaenta mil en-genheiros. te

lias cinqUenta mil engenheiros desempregados; entre cento e

trinta mil medicos, temos trinta mil deselllpregados, ou

subempr.!gados; e o que dizer de_ advogados. economistas, adlll

nistradores de ewipresa, psicólogos ê sociólogos? Então,

Classe lWédia vai sendo destruída. fI(..a~,._sendo a maior benefi

ciiria desse modelo que se torno~ crescenteJ.llente perverso a

partir de 1973,'não assume a sua função fiscal. Correlltos t,!!,

dos um grave risco. cada dia perdido - Tenho-o repetido por

todo o Pa'ls - ii mais um passo em direção ao c~os social. V!

jam os senhores, não ·falo em subversão, não falo em revo1u~

ção, falo.em caos social. Hão hã facções organizadas. não

hã lideranças. O risco e de ~oda a sociedade. E hã um ou-o

tro risco maior: e o de a classe média voltar-se eontra

povo. O que ocorre éom o povo? O· povo b~asi1eiro, histori

camente sendo um dos mais espoliados e sangrados da histõria

do Jlundo, nos ultimas quatro anos acumula quatro milhões de

desempregados e cerca de nove mi1hões de moços' e moças que,

cOlllpletando duenove anos. não foram integrados ã força do

trabalho. O que ocorre? Muitas familias brasileiras estão

comendo uma vez por dia e outr~s não estão comendo. ON.ate

quando irâ a paciincia do povo brasileiro? (necessãrio.

pois, que a classe media. interprete o q~e vai ocorrendo

niô julgue que os saques. o aumento da violência nas grandes

cidades, .sejam fruto de qualquer movimento de subversão.

preciso considerar que isso e u~ fator social do povo em de

sespero. e ~ saída seria que a cla.sse media~ colocando-se ã

frente do desespero desse povo, e não, por ins~gurança, vol

tando-se con~ra ele batendo panelas, exigiue do Governo a

defesa da soberania nacional e a defesa da mudança dos seUS

rumos, luta em que me empenhei hi cinco anos, como Diretor

Geral do Pessoal do Ex.ército; luta que não ê pessoal, contra

ninguém,. luta em defesa do Brasil. E quais serialll as verda

deiras causa: dessa d'ivida exte'r~a? Julgo serem causas in

ternas e externas. Internamente, julgo-que o principal está

na classe dirigente brasileira, a nossa classe dirigente. na

qual me incluo,' e que julgo ser representada por todo.s aque

les que atingiram o n'ive1 universitãrio e que, historicamen

te, se mostra colonizada - sõ o que e estrang~iro e bom

certo - omissa, esclerosada no tempo; uns, esclerosaram no

"'esenvo1vil:1entiSmo do Presidente Juscelfnoi outros, no m1la-

Exmo Sr.O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) -
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1ei'ras, ·recebendo dinheiro das Fundações Fard.e Rockfeller lo

atraves de Londres, incentiva, de todas as formas, essa res

trição da natalidade no Brasil ,impatrioticamente, matando

a vida no seio das brasileiras, ~ o fazendo de mane.ira crimi

flosa. com a cumplicidade de outros órgãos públicos. como

1I1gueiros humanos da };sia. E" a prova disso fi que se supôs

que o grupo executi vo de Carajãs, que. em setembro do ano

passado, teve o seu poder amplamente ·aumentatlo. tivesse talll

bem uma legislação de imigração diferente de toda legislação

de imigração brasileira. E quant.o ao empreendi·mento em 51,

que a televisão hos mostra como a grande inauguração de 1985

o corredor de exportação de minerio de ferro? Ora. meus se

nhores, pensem bem. Como. porque, ao inves da solução aqua

viária. a mais barata do, mundo. transportar aquilo que menos

vale, aquil o que as grandes nações mais depreciam - o mine-·.

rio de ferro .. atraves de novecentos quilômetros? Para ~ué?

Para vender trinta e cinco milhões de toneladas por meio bi

lhão de dólares. Es'se e o mo'delo exportador. E por quanto?

AdllJitamos Um preço mãximo, ainda não ocorrido: vinte e um

dólares ~ tonelada, ou seja, preço inferior ao do caminhão

de brita. em Barbacena. E, nessa hipõtese. esses vinte e um

dõlares seriam absorvidos - sete, pelo preço do trarlsporte;

sete, pela depreciação da ferrovia; e sete, pelo preço do fi

nanciall1ento. Então, criamos tudo isso para dar, com prejui

lO, o mesmo ferro que o fazemos. em 'Minas Gerais, desde o

princípio do século. No entanto, senhores, a1' estã a prova·

da desinformação feita pela grande imprensa. falada e escri

ta, no se}ltido de desviar permanentemente a atenção do povo

lista, em que - dado de D. Elza Bercoff(1} - teriam sido

real itadas. no cinturão nordestino que transforma .:ião Paulo

na R'Iaior cidade nord~stina do Brasil. em cada cem partos .qU!

renta operações cesarianas. E que" injustiça, senhores,. da

parte rica do Brasil. para com o Nordeste sofredor! O que é

, difícil, qual foi a vantagem dos países com os Estados Uni

dos da América do Norte. que abriram a sua fronteira ã imi

gração européia? Receber homens vãl i dos. vi ris. formados.

com oS capitais originãrios de suas pãtrias. E o Nordeste

forma essa mão-de-obra, arcando Com o investimento para cri~

la e. depois de pronta, entrega a são Paulo. para ali ocor

rer Ulll fato injusto e bãrbaro como esse da realização de qu~

renta cesarianas em cada cem partos, no lil timo ano do Gover

no Haluf em São Paulo. Se a América deseja reduzir a pirâmi

, de de na~cimentos da população brasileira ã taxa 1. ou seja,

ã taxa européia, em que civilizações gastas, descrentes.~pois

vi~em sob a ameaça do conflito atômico, vêem. todos os dias,

que a America. para preservar o seu território, sujeita-as ã

,própria guerra atômica 10calizada~.. Em uma Europa que, no

curso de uma geração, assistiu a duas grandes guerras. 05

velhos vêem a possibilidade da existencia, da realização de

uma terceira guerra, limitada. E a terceira ameaça geopo11'

tica, qual seria? A ameaça geopolítica japone,sa. Se os am!

ricanos querem ter os servos da gleba conforlllados. aqui no

Brasil. os japoneses desejam ocupar o território. Aí estão

05 projetos JICA; a1' está o Projeto Carajãs. Por que su

paem 05 senhores que depois da United States Steel haver di

to I nÕ;t brasileiros, que não convinha criar 'um corredor de

exportaçio de minerio de ferro, servido por uma ·ferrovia de

novecentos quilômetros ~ porque era absolutamente anti eco-

, nõmica - e exigiu ~e nós a indenização, paga. de cinqUenta

.ilhões de dólares, afastando-se do empreendimento? Porque

essa~ das m!lis internaCionalizadas das nossas grandes empre

saS estatais, a Companhia Vale do Rio Doce~ que algum Mini!

tro desavisado, como outrora o Marquês de Barbacena querendo

ver.der o Estado do Maranhão, queria vendê-la para pagamento

de divida, a Companhia Vale do Rio Doce transforma o empre

endimento em uma empresa agropastoril florestal, acima da ao!!

tonomia' de todos os cinco Eshdos interessados e pegando

ãrea Inaior do que muitos pa1'ses da Europa. Para quê? Para

servir ao interesse géopolitico japonês. Os americanos que

reiR que DS brasileiros não ocupem o território, não atinjam

ã população de duzentos ou duzentos e cinqflenta milhões, com

I qual puderam dominar o seU pr'õprio território. E os japo

neses? Então, o Pais cada vez dev~ndo'mals, com a sua sobe

~ania todos os dias sendo vendida por um prato· de lentilhas,

esse pais facilmente se dobraria ã imigração maciça dos. for-

para. o secundãrio e ·desinformar a cla.sse dirigente,. ii qual

nós pertenc.emos, sobre o principal; sobre a loucura desses

'empreendimentos; e, por parte de nõs todos, a omissão per

ma.nente, o conformismo, como se tudo isso fOSS; removível.

Quando o Presidente Dutra. em má hora, entregou ã Bethlelll

Steel a Serra do Navio, ev1dentemente ocorreu um grave erro

de visão po11tica. Quando o Presidente Castello Branco, no

apagar das luzes do seu Governõ. e contra a questão jur'fdica

tlll curso. entregou as jazidas de ~~uas C1aras.<lo Hanna, com

esse pseudônimo que esses testas-de-~ferro brasileiros as ba

,tizam. MBR - Minerações Brasileiras Reunidas, ,ou FERTECO, e

videntemente COmeteU grave erro. Mas, cOmo nõs, brasileiros,

permitimos, em 1983, que os ultimas cinco milhões de tonela

das de manganês da Serra do Navio sejam transportados, como

reserva estrategica, para ~m deserto do Arizona ou do Nevada?

E como a classe dirigente mineira, os homens que habitam em.

B"I-

tenho o testemunho de um co1e~reergueram em dois anos •••

zer que hã um banco muito rigoroso, chamado BIS, em

mundial. E. de então para cã. o que esta sendo feito. senão

re.negociação? ·Mas renegociação de devedor. humÚhado, ajoe

lhado., de pires na mão, er~and~ a porta dos Bancos e errando

o andar do Banco do Brasil em Nova Iorque. Então. meus Se

nhores, evidentemente, esse ê ~ naéionalismo extremado que

temoS defendido. hã cinco anos: quere~ que haja Um mínimo r~

peito, um mínimo de consideração para com a nossa pátria es

tremecida, que sabemos rica, poderosa. e servida por um povo

leia. na Suiça, e que esse banco e dono de uma chave miste

riosa de controle dos demais bancos centraiS das nações ri

cas~ um Banco de Liquidações ••. E confessa - estã no seu

depoimento - que existem flutuando ar - eurodólares mais p!

trodõlares .. ,dois trilhões de dólares. Então, meus senho

res, considerem ainda a Europa destruida, e em que estado d~

xamos a Itãlia. Todavia. como f~caram a Inglaterra e a Ale

1Il·il:nha. as principais sofredoras dos bombardeios aéreos, nes

sa prime,ira manifestação do poder aereo no mundo? No entan

to, isso foi resolvido por um Plano Marshall. autorizado pe-

lo Congresso americano. no valor de dezessete bilhões. mas

que, na prãtica, nOS anOS que passei na Europa, estaria em

vinte e dois bilhões. Então. vinte e dois bilhões de dólares

aos parcos setenta dti1ares que Jacques Riff(1} aconselhavll

ao General De 'Gaulle exigir dos americanos. Onze vezes mais.

E para mostrar que não há económia de mercado nenhum, que

não hã a livre empresa. em materia de comerc.io internacional.

elll materia de formação de preços. €i suf.iciante considerarem

que, começando a aparecer. e a ser trombeteado pelo mundo,e!

se ouro d,e ~er~a Pel ada, ouro do Tapajós, ouro de Rondônia,

ouro do minerio de ferro que ficou nas ruas de Itabira,

que aconteceU? O preço do ouro começou a descer e. na sema

na passada~ era de trezentos e oitenta dólares. Para que os

senhores tenham a noção exata de que não houve· transferência

para o Brasil' de bens de capital em toda essa divida. peço
considerarem que esses cinco anos são anos de recessão. Como

seria possível que a divida líquida, na passagem de Governo

Geisel para Figu'eiredo, sendo de quarenta e oito bi1h~es, h,!!,

je, chegasse aos cem bilhões? Onde estão esses bilhões? 0.

que foi feito? Nada;. Pagamentos de- jüros. Considerem. pa

ra não serem enganados por esses homens que vêm aqui lhes di

ga, q~e voltou ã Itália em principio de 1948, dizendo que a

Itália estava reconstruída. Se nos multiplicarmos vinte

doiS por, três, em vista da desvalorização do dólar, ou por

quatro, um número entre Sessenta e seis e oitenta 1;. oito te

ria reconstruído a Europa em dois anos. Cidades como Dres~

den e Coventry, de5trui~as totalmente; e Frantfurt.

que foi feito com esses cem bilhões de dõ1ares~ que só cin
q(lenta deles sio dfvida.,~esse Governo de recessão. desempre-

go e fome'? Peço considerarem"'·Jnais um outro fator. ComO eco,

nomias em recessão. jã no iníc~Po da ~écada de setenta. a dos

'países centrais, teriam entregu,e, ao chamado T.ercf7.iro Mundo.

oitoc~·ntos-,bilhões de dólares. sefa 'a~menor convulsão interna

elll suas finança~? Então, meUS senhor'es, não 'houve nenhuma

transferência real de recursos. de' b"ens..,,~e c"pita1 ou moeda

lastreada. O que hOUVe foi moeda emitida selll lastro. Para

quê? Para que as nações ricas, no exercício do seu poder n,!

ciona1, ilegítimo e desumano, transferissem os seUS proble

mas. sobretudo a conta do petrõl eo, para as nações pobres. E,

nesse mesmo depoimento aqui ocorrido, apresent~ndo como coi··

sa seria essa situaç~o vergonhosa" em que os países ricos d!

terminam o genocídio das nações periféricas ••. Essa respos

ta e õtima para aquel.es a quem exp1 icamos - e estamos faze!!.

do isso hã cinco anos - que o sistema finance.iro intel~naci.2.

na1 está falido. que essa díVida não existe, que essa dívida

foi paga muitas vezes. Como eles exercem o seu poder naci!J

nal, o Brasil, este Brasil que esses moços, que andam pelo

mundo com um pires na mão, pensam ~ue foi deSCOberto por e-,
, les e que vai acaba~.com eles ••• O Brasil e a única nação

que, unil ateral e sobera'namente. pode decretar a mora tõria

dessa. dlvida? porque ela jã foi paga muitas vezes; ·ela e in

devida. e impagãvel. E vêm, então, as pessoas omis,sas, que

passaram :todos eSSes cinco anos' de. olhos· fec~ados,' e nos di

zem: PMas. então. nada de radicalismo. vamos renegociar".

~ra. lI1eus senhores, ô Brasil quebrou em outubro do ano pas

. sado. com gr~nde escândalo; no dia 9 de dezembro) escândalo

transfe-Belo Horizonte 'assistem. omissos e inermes,

rência do minério de, };guas Claras, cujo põ de ferro polui

diariamente as suas casas? E como se tal vergonha não bas

tàsse, a estrada de ferro criada e inaugurada p~r Pedro II,

a linha de centro do Brasil, na qual todos nos da minha ida

de tantas vezes fomos transnortado$ em expressos, em mist'os,

eJll rãpidos. em noturnos, e se transportou a carga deste

Pais, hoje e uma simples estrada de ferro a serviço da

COSIPA e da Companhia Siderúrgica ~aciona1 t mas sobretudo a

serviço da HANNA e da FERTECO, mantendo' ainda capacidade'o

ciosa. que não e aproveitada pela FIAT para levar seus auto·

mõveis ao Rio de Janeiro. E quando um Ministro de Estado

tenta res'tabe1ecer um trem chamado Vera Cruz, Uma Vez por s~

mana. não o consegue. Meus senhores. é evidente que tudo is

so mostra essa omissão extraordinãria da nossa classe diri

gente, da nossa classe media, da grande imprensa falada e e!

crita. ainda' de um setor que e o grande gerador d~ riqueza

nacional - o empresariado nacional, que mostra extraordi_

nãria capacidade realizadora quando. nesse modelo criado pe

lo Preside·nte Juscelino, consegue aumentar o mercado interno

e consegue, embora 'COIll Um parque industrial desarticulado.fa

zer do Brasil o oitavo PIB do mundo ocidental. EVidentemen~

te. alguma cois{! foi realizada, mas as condiç5es do POvo.que.

na primeira fase. sempre melhoraram a qualidade de vida co.!!

servada, a partir de 1973. quando não se localiza o verda

deiro problema •••. E quando esses falsos estadistas que aqui

vêm, através desta Comissão, tentar elllbair os brasileiros, o

que se verifica? Verifica-se que o modelo faliu, e teve to

das as condições· agravadas. porque continuou com a, economia

centrada em torno do petróleo; viu como solução exportar a

qt,lA!9_1!~!:.E~:_~~ e apelar crescentemente para o capital exter

no. Ora, o ca~p'it~~i' e·xterno era moeda falsa, ;mitida depois

que o Presidente Nixon. em 1971, rasgou o Aco~do de Bretton

Noods, dizendo: "O dólar é tão bom quanto o ouro". Para que

os senhores sintam a gravidade dessa decisão, Adido Hilitar

na França, assisti ã luta do G~nera1 Oe Gaull~ para exigir

dos americanos, e conseguir, que os .eurodólares gerados a

partir de 1958. quandb as moedas européfas se transformar",m

todas em moedas conversfveis... Esses eurodõl ares passaram

11 ser emf"tidos anualmente, para pagar o déficit da balança

comercial americana. Os eUroPeus tinham comecado a eSPortar
para a America e aceitaram esse jogo, porque. Se va10rizas-

,Sem as prõprias moedas. deixariam de exportar. Houve essa

primeira invasão de eurodõlares. quer dizer, moeda emitida

sem lastro. O que fez o General De Gaul1e? Entreqou os eu
rodõl,ares ao americano e exigiu a transferêncfa,de Fort Knox.

.para Paris, de seis e meio b!lhõeS de dõlares/ouro, consegu.:!,

do isso em 1966, 1967, 1968. Mas vem a crise americana da

Guerra do Vietnã, as finanças ;:rmericanas n~tu~almente se de

terioram, e o americano continua gerando inflação para o mu.!!.

do. E o Presidente Nixon. em 1971, rasgou o Acordo de Bre,!

ton JIoods. O q'ue pretendia o Gene'ra1 De Gaulle? Guiado por

um economista clãssico, Jacques Riff{?) que morreu há' três

anos, queria que o preço do ouro dobrasse, ou ~eja, que a o.!!,

ça/troy, negociada em Bretton Noods por trinta e cinco dõ1a,

~es. passasse a valer setenta dólares. Para que os senhores

saibam que não hã. da nossa parte,·como certa imprensa proc..!:!,

ra desinformã-los, "nenhum nacionalismo exacerbado .. nenhuma

xenofciliia, nenhum chauvinismo. basta que os senhores consid!,

rem que a onça/troy, ou seja, trinta e um gramas do nosso

sistema. chegou, no ano passado, a oitocentos dólares; não

pau-p;Gnejamento feito. nos ultimos anos do último' governo



304 Terça·reira 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NAC\ONAL (Seçio \) Suplemento Setembro de 1985

traba1hador t hQnesto t s,of~edor. sangrado. Asslm~ o que com

petiria fazer? Renegociar? Hão. Esses, homens que aqui vêm.,

os banqueirost os Ministros que geraram essa divida; os Mi

nistros que. quando' nõs dizíamos que o sistema financeiro i,!l

ternacioan1 estava -falido. respondiam que estava tudo muito

beM administrado~ que estava sendo rolado t empurrado com

barriga •.. Esses homens aqui Vem hoje e dizem: - foi dito

isso aqui: " Os banqueiros internacionais não aceitam nenhu

ma renegociação da d'fvida ll
• E monta-se essa grande comedia

de o Brasil ir' ao Fundo. Senhores t que Fundo? Então~ um

Fundo que tem apenas - declaração contida nesse depoimen

to dado aqui - sessenta e nOve bilhões de dõ1ares? Como.

diante de uma existência de dois trilhões de dólares. sem se

saber onde t nO mundo? E quando 'um economista clássico como

Gunnar Myrdal. no seu 809 aniversãrio. advertiu as nações ri

tas: MA 'quantidade existente d~ eurodõla~es e de pctrodolâ

res. no mundo. ninguém sabe qual -é; isso tudo está ameaço!

do de grande falenda.- O ex-Ministro do Tesouro britânico.

co Antônio Campos Martins em artigo da "Folha ,de São Paulo/f.

declara que fi verdade tudo isso que eu estou dizendo aos se

nhores .. que 05 bancos centrais das nações riccls emitiram

lIoeda sem lastrot emitiram moeda sem produção t ou seja. emi

tira. dinheiro falso. papel pintado .. com uma diferença~ a

de dizer aos senhores t como o faço solenemente. que há' uma

causa das nossas dificuldades preseri'te~'~ que e a causa prin

cipal t causa acima da incompetência do Governo. causa acima

da omissão t da complacência dessa classe dirigente coloniza

da que e a nossa. Essa causa ê que as nações ricas, nO exe!

cicio do seu poder nacional. desumanamentet ilegitimamente,

transferem as suas dificuldades~ os seus problemas t o paga

mento das suas contils de :Im desatinado armamentiSmo que visa.

numa corrida insana entre os ·governantes da Rússia e da Ame

,rica. a destruir o mundo com a capacidade de o fazer 47 ve

zeS. Então. eSsas nações, conscientemente. fizeram falir o

shtema financeiro internacional. E o untco pais qua, pelas

suas potencialidades t pelo dpoio que o povo brasileiro,

.ais facilMente mobilizivel dos povos.,. O geopolítico alne

ricano Ray Kline (1) por duas VezeS. em 1979 e 1981. avalia,!!.

do a vontade nacional dos povos, colocou o Brasil em quinto

luga~; ell1 1979. e em terceiro lugar. abaixo da Rússia e dos

Estados Unidos. em 1981. Os senhores são testemunhas de que

a -TV Glo~oM l10biliza todos os povoados brasileiros na copa

do Mundo; mobiliza. com toda a facilidadet em dois ou três

dias t a pop~lação brasileira para socorrer o Nordeste ou

Sul. O que seria essé povo na hora em que os' empre-sãrios ~ O

poder polltico. as cOJllunidades de bas,e, o Exercito. a Mari

nna. & Aeronãutica, a Igreja o mobilizasse em sua propna

defesa? Quem iria arrosta~ ,essa d,ec,h,ão J.usta de ,poder na

cional? E esses moços. aconselhando-se com o prôprio medo,

vê~ dizer-nos e nOS e~bair, como Se todos fôssemos imbecis

-infel hmente~ não SOmos imbecis. mas somos desinformados ~ a

serviço do capital e.ftrangeiro t pela grande iJl.lprensa falada

e escrita - que petróleo só se com{1rá-com dõlar; importa

ções têm que ser financiadas com dó1ar. Ora t meus senhores.

para mostrar exerctcio de poder nacional. vou dar-lhes dois

~xemplQs: o Japão ocupado. com um prô..cônsul americano que !.

xige a humilhação do, Imperador e que depois o 'conserva no

posto. eSSe Japão. neSsa situação humiT~ante. como jamais t.i
Vemos na nossa Histõria t não permite a entrada do 'capital a

lIl.ericano nas empresas japones'as. Essa entrada ocorreu, ta1-'

Yez t COlll a participação de 30 ou 40% nO setor petr~lífero 

e sõ al'. Por quê? Capital se faz em casa? E Vem os outros~

desinformando o povo brasileiro t dizer: "Vamos transformar

a dívida em capital de riscou. Se o fizermos. todo o Brasil

será' comprado pelas multinacionah •. E o outro exemplo, mais

elucidativo ainda; uma Alemanha humilhada. cumulada de rep!

~l1ções militares t a pagar ã cegueira dos vencedores, de

Lloyd Jorge. C1emenceau~ Sonnini (?) e, entre essas nposas,

aquele professor bem .intencionado que se chamava Wilson.

dono dos "14 Pontos", ESseS homens disseram: O bosche pag!,

ri". Como se uma - nação de ao milhões de habitantes que ti

nha termi'nado a guerra COM os seus exerci tos ocupando fra

ções dos territórios inimigos püdes.sem conformar-se com isto.

E então. um 'economista prático. ,o Dr. Hja1ma~ Schacht por

duas Vezes sal-va a Alemanha) - uma, em 1923 - Se uma infla-

Lord Leerer em entrevista pública. traduzida por Mar-

çio que e um exemplo tão extraordi,nãrio. que mesmo o Dr. Eu-

gênio, Gudin escreveu um artigo em "O Globo· narrando esse

terllino de inflação na Alemanha e concluía diZendo: IlSeri

que aqui t no Brasil t não há' a1g1Jns economistas moços para r.!:,.

petir a experiência?" A segunda'vez e em 19.32", quandó' o Min,!s

tro da Economia da Alemanha) ainda o·o'i: Hja1mar Schacht~ e,!

prega seis milhões de alemães d~sempregados, emitindo uma JDJ~

da interna e Sem gerar inflação. Por quê? Porque botou-os

para trabalhar. Mas nó!;. que temos. na Brasil. todos os fa

tores de produção ã nossa disposição. todas as frentes aber

tas em todas as direçõ8s./nõ5 poderíamos fazê-l'o com multI?

rr.ais êxito. E qual seria o lastro do cruzeiro? O lastro do

cruzeiro seria a produção: o feijão nasce em nOVenta dias;

o milho t em. Cento eovinte dias. Evidentemente. ,o Or. Schacht

colocou seis milhões de desempregados para trabalhar sem ge

rar inflação. E o que mais fez? Aquilo que nõs podemos fa

zer em qualquer época; aquilo que ti Russia fez orç;anizando

o COMECOM, aquilo que jã faZemos há' mais de v1'r11:e anoS. ne

gociando com os países da Cortina de Ferro em moeda-convênio.

O Dr. Schacht estabeleceu relações de troca com os subdesen

volvidos da epoca. Brasil e A;'gentina de um lado e Europa

Ocidental do outro~ recebendo matérias-primas e entregando

lhes manufaturados. Toda a artilharia brasileira foi t"enov!.

da e eu a recebi no Rio Grande. e tenho aqui um representan

te de Itaqui, cujos pais foram flleUS soldados em Uruguaiana.

Recebemos esse material de guerra' ,a troco das materias-pri

mas que o Brasil forneceu. Estabelecendo o quê? Relações

de troca. E ã nossa disposição estaria o estaLelecimento de

uma câmara in'ternacional de compensações t criando na América

Iberica uma comunidaçé:tão ou mais forte do que a comunidade

econômi ca europ~ia '. Por que a _ALAOI. a AlALC t a CELAM não

conseguem realizar grande coisa em noSSO proveito? Porque t~

das funcionam ã base do dôlar e, se~d~_~ssim. 'o E!ncaminha

.ento de uma simples emissão de dõíar. com o fim fraudulento

'de fuer mal a .essas organizaçõés" destrói qualquer trabalho

remunerativo Que estivesse sendo feito. E quem tentou em

1944 t estabelecer essa câmara multilateral ••• Dizia ele que,

com ul'la moeda e-scrit~ral t que queria que se chamaSse bancor

(?) e proibindo 05 banco$ centrais de eMitirem sem lastro.

conseguia mant:r o equi'lTbrto do comercio fnterna!.fonal. pu

nindo. não como fazem agora. ·as naçP'es devedoras: punindo as

nações credoras. P~r que! Porque as nações credoras, se c~

tlIeçassem a acumular essa moeda escritural chamada bancor t (?)

era !dnal de que não estavam comprando nas outras nações. E!l

tão, elas acumulando divisas. desequil'ibravam o comercio in

ternacional. Ora. o único receio da América Ibérica em rel!,

ção ao Brasil e o receio do seu imperialismo. Se o Brasil

critss~ uma comunidade ã base dess"'s idéias de Keynes~ evi ..

dentemente. a comunidade iria dese~nvolver-se com uma vitali

dade nova e não como ocorre cOm a ALADl. com a 'ALALC e com

a CELAM. A comunidade ia desenvolver-se realizando o bem

geral. desen,volyendo os mercados inte~nos ibero-americanos.,!!,

cabando °a posição de sujeição dos nossos paises ...Então.

J)ara mostrar a V. Exi!S. como t primeiro. os banqueiros não a

ceitam renegociar. a não ser com a sua regra •• Qual e a re

gra dos banqyeiros? Es'cravizar os nouos filhos. os nossoS

netos ã custa não do pagamento da. divida ••• Meus senhores.

essa dívida não e pa9a há mais de um ano. Como i que nio hã

nenhuma falência? Não hi nenhuma falência porque o governo

americano esti bancando a d'ividá. Por quê? Porque o gover
no llsericano inventou um bicho 'pa~ão incollpete~tet chamado

FMI. COta0 simples biombo dele e biom60'das nações centrais,

para subjugar as nações perifericas. Mas quero dizer sempre

a V. Exas. q~e ã sol ução que tenho defendi do por todo o Bra

sil e üma solução capitalista. porque e a solução de menor

custo social. Ora, qualquer banco de qualquer cidade do mun

do só pode emprestar mediante o exame da segurança e da li

QOidez. Os bancos americanos e europeus emprestaram-nos.

partir de 1973. porque o governo americano disse que não a-
. .

ceitava mais empréstimos com as organizações oficiais - Ban-

co Mundial. Banco lnterarnericano dé Desenvolvimento t AID t Ba~

co de Liquidaçõe!:õ t em Ba!:õiléfa. Não, os países do Terceiro

Mundo te1"'Í2l111 que 11"' aOs bancos particulares. Ora, se eles !.

lIIi tiram moeda Sem 1astro e se nio tinham o que' fazer com es

sa _oeda e se recusar'am a. permitir que os irabes,com essa mo,!.

da. comprassem aS grandes empreus americanas. e o fizeram

porque sabiam que a moeda era falsa, evidentemente. essa mo!

da foi enca",inhada para as cento e tt"inta e tantas nações do

Terceiro Mundo. E como se não bastasse o exagero dos juros

flutuant'es que inviabilizal'll qualquer capitalismo. capitalis

mo Só ex.iste ••• Capitalismo é uma criação do Papa de Gene

bra. João Calvino. que, contrariando a tradição de não admi

til' a usura da Igreja Catôl ica durante toda a Idade Média,

perlllitia o juro até 5%. Todavia. Se olharmos Os juros dos. .
bancos sUlços, os juros vigentes na Suíça são de 2'2: a 3%. No

entanto, impoem às n~ções periféricas eSseS juros que ating.i

ram até 24%, para consertar o orçamento americano e transfe

rindo inflação a~ericana para nÓS e mesmo para a Europa. A

Europa guarda contra os Estados UnidOS duas g~ande$ mãgoas

- é por isso que 0$ senhores vêetl os' ài;Vfrnentos pacifistas

se desenvolverem na Europa - a prfmeira é transformar a Eu

ropa num novo campo de batalha; e a segunda i a chamada se!

pente monetária européia estar sempre sujeita ãs f1utuações

artificiais que os Estados Unidos~ para se defenderem. tran!

ferem para ela. Europa. para o Japão e soóretudo para o Ter

ceiro Mundo. Então t meus senhores, o que dizem eSSes HORlens

que são os representantes nossos do chamado CHicorp e dos

outros bancos?, Dizem que não hâ condições de renegociar dí

vida alguma. que nõs temos que nos submeter aos banqueiros,

e· ·sujeita-se esta Casa dos representantes do povo a essas c!,

nas do 2045 e 2065. que apenas agravarão as nossas desgra

ças. São sempre consideraç5es a respeito do secundãrio~'

principal e moratória e dívida. Segundo. modelo exportador.

Vou dar mais um exemplo de modelo exportador. Do meSll\O modo

que hâ "Sete Irmãs" do petróleo, há IISeis Irmãs dos grãos:

Cargill. Nova Andréa. Bung Bor9,(?) Foods etc. E há uma Fra,!!

cesa chall1adil Oreyffus t também. Então. estas contro1 am os

grãos. A soja brasileira t que ocorre nO intervalo da safra

afllericanà. nunca tem preço. Tudo e artificialmente conduzi

do em proveito dos paises ricos. Mas o modelo exp~'rtador nos

leva a eSSe absurdo: em cada hectar,e de. soja p1antado t nõs

temos um prejuízo de se.is a dOle barris de equ·ivalente pQ;tr-ª.

leo. Esse e'o modelo exportador •. , Quer dizer. uma veia per..

lRanentelllente aberta no corpo da H~çio transferindo renda, 1:e1l$

de capi al ~ trabalho br.uileiro a preço vil para gaüdio do

estrangeiro. Tercei'ro t acuMula.ção ~e capital nas mãos das

mu1tfnacionais. Ora. Meus senhores t quem são os grandes ex

portadores e 05 gl"o1ndes importadore:? -São as multi nacionais.

Quem lucra nas duas fases? As mu1tinac'ionats. Podiam expo!.

tal" o fiat oy o .V01k5 por um dólar ,e nada perderia:m~ pelo

preço simbólico de um dólar. Por quê? Porque o Governo br!,

s.ileiro lhes entrega o suósídio. em cruzeiros. corresponden

te ao preço da venda do 'F,iát ou do VaUs no Brasil. Prestim~

!io serviço p~estaria esta Comissio ao Brasil se. dentro da.

sua, atribuição especlfica. chamasse, aqui esseS donos das lnU!
ti nacionais para lhes desvendar~ sob eSSe ju~amento das pe

nas da lei ~ por quanto fabricam as viaturas e por quanto as

exportam e quais os subsídios que recebem? São estes que a.!!,

mentam a dívida, também. E. como importador. aparecem esses

Ministros ingênuos e incautos. homens qUe dizem.: Os brasi

leiros estão comendo demais. vamos vender a Vale do Rio Do

ce. o melhor substitutivo do petróleo e o próprio petrõleo~

vamos .:tlugar as terra~ da Amazônia por trinta anos. loenovan

do por mais trinta" •. E esseS homens criam os programas de

exportação chamados~ e BEFIEX. O que ê? Desde

que eU vã exportar alguma coisa t importo sem nenhUM controle

aquilo que qui,se'r, desrespeitando as reservas de mercado es

tabelecida's, desrespeitando o similar nacional aMparado por

lei t porque ,vou exportar o conjunto.. lsto é que são os cha
l1ados programasd~ t em que as multinaciQnais Se com-

prometem com a~' nossas ingênuas autoridades a t ,num pcrtodo

de dez anOSt expo~tar tantos milhões. E com isso vai por â ..

gua abaixo qualquer tecnologia nacional. E Qsse aspecto da

tecnologia nacional ê que eu pi!.diria aos senhóres q:Je e:xallli

nasseAl; tambêll} face aoS industriais b~asi1eiras e face às Rlul

tinacionais. Quando eu era Direto~,#de-'CO""uni~açõesdo Exér

cito. defendia t deSde então. as ,mesmas .idéias. ~m 74 e 75.Hã

alguns anos o n'rasil plgava de royalties. ass'istência técni

ca. ajuda técnica e autorização para uso de marcas e paten"

tes entre duzentos e cinqÜenta a quinhentos milhões de ~ô1a

res. Pior 'do que iSso.·porem;; a tecnologia implícita nos

~hamados pacotes importaetos. Esses pacotes não sã destrõellt'
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o SR. OEPOENTE (Andrada Serpa) Heus Srs.

.Deputados, Moratória e divida; ~cumulação de capital nas

miaS das Mul tinaci ona is; modelo exportador; econolIli a conce!!,

trada no petróleo; independência tecno1õgica e expansão do

'mercado interno; e, finalmente, prioridade para os problemas

do Nordeste. O Nordeste não quer esmola, o Nordeste quer

justiça. Se nós p,agarmos ao Nordeste o barril de petrõleo

que pagamos aos ãfabes, o Nordest~ resolverã todos os seus

problemas em 4' anos. Conseguewse t'ransportC1-r as ãguas do T2.

cantins para o Nordeste. En-tã9, desta forma e com esta mani

,!,estação de realismo politico, sem nenhuma exacerbação de n!,

cionalismo, apenas defendendo o interesse da minha Pãtria,c~

Buying Act, o ato de compra alilericano? t: o seguinte: as e!!!,

presas e o Governo americanos compram em empresas de capital

a.ericano, e e"'presas de capital americano são aquelas que

têlll 86% de capital americano. E tsso. E eSSe nacionalismo

sadio que os americanos empregam em reÚção a si, como nós

brasileiros, com essa extraordinãria herança histórica, des

Se tronco luso, injetado e fortificado com as massas alemãs,

italianas, japonesas, européias, podemos fazer, para que ho

nesta e di~namente possamos, num futuro próximo, ;lharmos no;;

olhos de nossos filhos. (Muito bem~ Palmat prolongadas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ale;car Furtado) 

Concedo a palavra ao nob~e Relator, Deputado JacquQs D'Orn~

las.

o SR. ~ELATOR (Deputado Jacques D'Orn~l1as) 

Sr. Presidente, General Andradzr Serpa, a nOSsa CPI. que bus

ca as razões, as causas e as c~nsegOências da .divida exter

na, se teM portado de uma maneira 1.mpãrcial, procurando ser

mais justa possivel e dando todo o espaço aos depoentes, que

aqui vêm colaborar nessa verdadeira epopeia que e, li. devassa

de toda essa corrupção, porque existe, realmente, u~a corruE..

ção ellbutida em todo esse processo da dlvida eX,terna. E mui

to comum dizer-se, eM nosso Pais, que os setores da Oposição

apenas criticam ou fazem denúncias e não' apresentam provas

,dessas denuncias. Rõs diriamos que bastaria ler o Anuário'

de Estatistica do Instituto Brasilt:!iro de Geografia', e Estat~

tica. o IBGE, para verificar, lã, através da leitura daquele

docullento oficial, que jã existe Muita coisa errada, muita

rã um Présidente com responsabilidade perante o povo. Isso

só poderã ocorrer se o Presidente' for majoritãrio, como está

ocorrendo na Argentina. Não podemos correr o risco do Chile,

ou seja, ter ,um presidente minoritário; o risco que foi

administração do DI'. João Goulart, que, num eleitorado de 12

llIilhões, tinha apenas a 4a. parte. Vamos eleger o Presiden

te pelo prinçípio majoritãrio e.. não com. ~m colégio eleitoral

espúrio e minoritãrio. Esse Preside'nte terã autoridade mo

ral para exigir o sacrificio de todos os brasileiros e terã

a coragem cívica de enfrentar os banqueiros internacionais !

cobertados atrás do FMI. Se eSses banqueiros quebrarem ama

nhã, jã havia o spread que era o risco da divida. O proble

!Ra não e nossO. O problema é do banco central americano ou

do banco central da Inglaterra, da França e da Alemanha. Es

ses bancos centrais, habituados a emitir moeda sem lastro, .

vão indenizar os pequenos contribuintes de boa fe e acaba e,!

sa brincadeira de FMI. O Brasil decretando essa moratória,

que a desinforlftação'da grande imprensa nos atemoriza,quando,

i leitura de qualquer revista de divulgação da França, da I!!

glaterra,' americana e do Japão, sabemos que essa dlvida ja

mais será" paga. Depois que os banqueiros perderem esSil pri

meira posição dominante, eles nOS vão oferecer, estejam Cer

to~, outras condições, que seriam a dos grandes prazos e a

dos jpros históricos de.4%, com moratõria de 5 a 10 anos ,mas

também isso não nos serve, manteria. o Brasil ã disposição de

qualquer emissão de dólares. Na. hora em que estivéssemos c~

meçando a reconstruir o Brasil, simplesmente uma emissão

voltariamos tudo ã origem.

O SR: PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtádo) 

Ilustre depoente, um instante: qu'eria apenas alertar V.Exa.

de que nõs estamos, aqui, sujeitos a normas regimentais, e a

nossa reunião terá que terminar, fatalmente, às 15 horas, em

razão db nosso plenãrio, e temos 10 Srs. Deputados inscritos

para inquirir V. Exa. Rogaria, portanto, li. V. Exa. que sin

tetizasse o seu depoimento para iniciarmos a nossa inquiri

ção.

ê o Americllnmo os ameri canOS fazem com a sua... O que

mios. Para que fique registrado, vou dar um ~estemunho da I

nica conversa que tive com o Exmo. ,Sr. preside.nte João Fi

gueiredo, jã el~ito, no último jantar de Natal oferecido pe

los Oficiais-Generais ao Presidente Ernesto Geisel: "João, a

salvação do seu GoVerno estã no PRO~LCOOL H. E al ele respo,!!

deu: liMas Serpa, como você diz isso, se o Amador Aguiar foi,

esta semana, atrás de mim pedir dinheiro para p1antar cana'?"

Aí eu respondi: ItDinheiro não falta, as prioridades e que

estão erradas. Prol'ba eSse seu japonezinho de fazer furo a

fundo perdido, furo que custa, em t,erra, seis milhões de dõ w

lares e, no mar, vinte milhões de dõlares, transformando

PETROBR';S, que nunca quis perfurar no Brasil, em dois ou três

anos, na quarta perfu'radora do mundo, e a'1 esta rã o dinheiro

para o plano do ãlcool". PoiS bem, Exas., a situação hoj~

a mesma, a crise e de 73. Como deixar de dizer, com toda a

sinceridade, que os administradores da crise, a partir da mE.

dança' do mundo em 73, foram absol ut.amente incompetentes

obstinados no erro'? E. esse PR01\LCOOl, para não se falar nO'

carvão, na hidroeletricidade e no xisto, plantados apenas 2%

do território, dar-nos-ia, hoje, dez anos depois, a absolu

ta independência energética, e essa independência seria Ven

dida, há muito, para todo o Terceiro Mundo, ~frica -e J(sia. E

dispomos nóS da tecnologia agrlcola herdada dos lndios, da

tecnologia industrial grSlças a Zanine, a Dedine, a pequenos

produtores. E', alertem V. Exas., aparecem outros que quereM

não resolver o problema energético· brasileiro e sim reSOlver

o probl ema energeti co americano, vendendo ãl cool aos ameri C!

nos em 20% para a associação ã- sua gasolin,a. A que ponto c~

gaKlos na adoção, pela simples desinformação, de medidas anti

patrióticas e insanas: E o que serh necessã~io? A meu ver,

associar a PETROBR]I;S aos médio!: e grandes empreendimentos',p!

ra que nio os pudesse sabotar; associã-la ao Plano do Car

vão, transformando-a numa lIENERGIBR~S", e em 30%, para que

ela não se adonasse do empreendimento. Exas. ê o que as mu!

tinacionais, as "Sete Irmãs" do petrõ1eo, estão fazendo no

mundo, estão passando a s~r llMinerobrãs lt
• E mesmo eSSes jO!

nais que' desinformam V. Exas., de quando em quando nos dão

,naturalmente em conseql:lência do corpo redatorial, que e bra

sileiro e patriota - informações extraordinárias. A menOS

de dez dias, um deles diz: "a Brltish Petroleum está com

duas mil e quatrocentas concessões de lavra no Brasi1~ E,no

mesmo dia, em pequena manchete, um outro redator intelige'nte

e patriota conseguiu vender-nos esta notlcia, naturalmente

por d...scuido das administrações. nO Presidente da Ford do

Brasil 'informa aos americanos ..• II' Como eu tenho dito e rep!.

tido, hã cinco anos, as multi nacionais procuravam um paralso

no mundo e o encontraram no Brasil. E diz o PreSidente da

Ford: "O Brasil ainda e um grande país para nós: a hora da

mão-de-obra lá se paga a quatro dõlares, enquanto a japonesa

a 12 dõlares, a europ5:ia a 18 dõlares e a americanâ a 24 dó

lares". Vem agora o Governo dizer qt(e a nossa salvação e o

Decreto-Lei nQ 2065, qu~, desavis adamente, va i ser aprovado,,
enquanto o presidente da Ford diz .que a mão-dewobra brasilei

ra mais beJII reMunerada. a meta1l1rgica, 'ê paga a 1/6 da ame;j,

cana, 1/4 da européia e a 1/3 da japonesa. E ai diz: lIVamos
cometer um genocídio contra esses brasileiros que querem so-

breviver e vamos tirar-lhes 20 ou 30% do salãrio que rece

bel:l lt
, esquecidos de que há um tal de expurgo do INPC que po

de tirar muito mais. Meus senhores, repito que os assuntos

essenciais a serem explicados, sem nenhum economês, aos bra

sileiros é o que nós, através de um grande movimento de mas

sa, que sensibilize o povo brasileiro, podemos ,fazer, desde

que consigamos apoiar a frente parlamentar nacionalista,cri.!

~a neste Parlamento, com 110 assinaturas', que se dispõe

convocar o povo brasileir? para essa luta de seu e~clarecim~

to, com o apoio d,o Governador do p~ranã. E evidente que, se

conseguirmos sensibilizar a classe media brasileira para que

sobreviva •.• Estamos tendo o exemplo do Chile, que estâ rea

gindo, mas com g~ande risco de vida, risco que aqui não te

mos. Se,a classe media, se o empresariado brasileiro, se a

imprensa brasileira se dispuserem a cooperar, como será fã

cil explicar aos brasileiros flue o modelo perverso e oue tem

que se~ mudado. que a moratõria tem que ser declarada, que

o instrUMento de uma'~ outra coisa e a eleição direta para

Presidente da República, não para que pensemos e nos iludamos

que seja' UrRa panacéia; nio e importantissimo, porque nos da

li; tecnologia n~cional, trazem. para o Brasll equações tecnol-ª.

gicas absolutamente desavindas da base de minérios do Bra

sil, das conveniênci'as brasileira's daquilo que aqui e feito,

pnrque elas obedecem aos interesses das nações centrais, de

suas equações tecnolõgicas, de seus )·ecursos. iecnologia não

se compra, tecnologia se transfere de cérebro' a cerebro. h!

vendo necessidade: de o cérebro receptor ter uma al ta capaci

tação tecnolõgica, porque sõ através dela vai assimilar, vai

il'ltegral~ a tecnoiogia ao Brasil. E isso sã ocorre qUá,ld'o

adquirida uma capacidade nova, a cApacidade de inovar sob a

tecnologia importada ou comprada. A tecnologia impllcita, !

quela que não e facilmente mensurãvel e que entra nesses ch~

llIados em~restimos supply credits, quando as naÇões ricas, p!

ra dar trabalho a seus operãrios, a seus engenheiros e para

manter desempregados os nossOS operários e os nOSSOS enge

nheiros, os filhos dessa classe media'omissa, dizem a esseS

moços que andam de pires na mão: llVOU emprestar oitocentos

milhões, mas quatrocentos milhões você vai levar em mItterial

para a Ferrovia do Aço, ou para o Metrô do Rio, ou então em

radar para fazer a defesa do T.er~itõrio". Também e o proce,!

so de impedir aquilo que ê necessário i criação de uma tecn~

logia própria. Mas, mesmo ai, quero deixar claro para os s,!t

nhores que nós.:. t uma benesse do Governo Geisel, com gra,!!

de sacrificio do povo brasileiro, criar a indústria de bens

de capital. Essa indústria e a cupula do desenvolvimento e

esse projeto perverso mantem essa indústria, hoje, 70'; ocioS'

sa, ameaçada de ser sucatizada. Então, esse parque, apesar

tie desarticulado, ê uma base de partida extraordinária para

I criação de uma tecnologia própria. E nós dispom,os daquilo

que eu chamo a massa crl"tica de cérebros. Existe a massa c,::!

tica de engenheiros, de tecnólogos, de pesquisadores, capaz

de fazer um desenvolvimento tecnológico autônomo, partindo

dessa base. E para que os senhores saibam que nãO' e um sonho

llIeLl, e o que a Russia fez. A Rússia partiu de um pa:que in w

dustrial envelhecido do csarismo, entretanto, já" era a quin

ta potência industrial da Europa. E, pelo serviço dos enge w

nheiros americanos, crialR um parque desarticulado e pratica

lIlente imposto. E, partindo dai, criou a tecnologia russa.

E o que temos que fazer agora. O outro aspecto que estã de,!!

,tI'O da éompetêncí a de V. Exas. ~ e que ê um aspecto f1 agrante

do aumen\:o da dívida no sentido de manter um modelo urbano

industrial que apenas favorece as multi nacionais e ã meia dI

zia de grandes empresãrios do Centro-Sol, fi a .rncentração da

~nergia nO petrõleo. Um dado simples: se nós.; ate 73, moyi

mentávamos o Brasil do milagre havendo desperdicio, com qui

nhentos e cinq/Jenta mn' barrh/dia" como permitimos que isso

subisse, cresceSse 6% ao ano e se transformasse em oitoce!!.

tos 5il bllrris/dia? Evidentemênte" ã custa de desperdício e,

sobretudo ~ para gãudio das montadoras de carr~s individuais,

para satisfação desse pequeno seto~"de-'vinte e cinco milhões

de brasil,eiros de classe media: i qua1 nós pertencemos. SeM

fazer nenhum calculo de capitalização, de 73 a 70, três bi

lhões e ",eio de dõlares, multiplicados por seis anos, vin

te e um bilhões de dõlare~; d~ 79 ate hoje, cinco anos, "'uI

tip1icados por nove bilhtes, quarenta e cinco bilhões de d~

lares, ou seja, só ai sessenta e Sete bilhões de dólares.En

tão, a nossa dlyida de cem bilhões de dólares, se não fosse

um simples calote das naçóes ricas, estaria expressa. E por

que fomos caloteados? Porque nÓS entregamos grãos, minerios,

manUfaturadOS a tro,co de papel. Duplamente exproprfados,po!

que pagamos aos ãrabes e só deles recebemos bens de capital,

que é o petr51eo. Evidente cr'itl\e contra. o Brasi1 com o fali

cio pretexto de manter a .capacidade empregaticia no Centro

Sul e que vai sendo destruida. E' evidente: a tônica do dese,!!

volvimento" s~endo hidroviãrio, aquaviãrio, ferroviãri,: se,!!

do para geração dessas desti1aria~<que poderão ser vendidas

para todo o Terceiro Mundo e da qual temos toda a tecnologia,

a tecnologi~ d~ ãlcool, seja da mandioca, do soro da cana ...

Então, m.eus senhores al jã mostra onde estã o crime que est!

mos cometendo contra a. qual f'dade ~e vida dos brasi] eiros .Não

podia haver dinheiro para nada. Por qué se grita que não hã

dinheiro para educação, para saúde, para al illTentação? Por

qui'f Porque'o w,ode10 e crescente e \\vassaladoramente perver

50. ,O modelo pratica o genocídio cont~a o Nordeste e tam

bem, agora, o genocrdi'o na pe~ife~ia das grandes cidades do

Centro-Sul, quando nós, brasiléir05, temos a solução nas
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coisa criminosa feita contra o povo brasileiro. contra a no!

próxima •.• Aliás. eu diria que jã terl'amos alguns elementos

de convicção. pelo menos de nossa convicção. Como Suplemento

de Relator. de que existe. realmente, nesta l\E'publica. cor

ruptos e ladrões. En~retanto. por uma fÇlrma cujos elementos

ainda não conseguimos reunir. mas que estão muito prôximos

de 'nossas. mãos, nós estamos tentando identificar precisamen~

te quem. nesta República, que' autoridades. nesta República,

se locupletaram, concretamente. 'com esse modelo econômico,

tão nefasto. como di SSe V. Exa. bril hantemente. aqui. no seu

arrazoado. no seu depoimento. Neste momento em· que esta CPI

está' próxima de lançar mão das provas, as tais provas tão

necessárias. no mero formalislll? que a nós não importa muito.

porque o povo brasileiro. na sua imensa maioria. já' está to

lIando medidas concretas para dffrrotar. para impedir e esse

Governo. principalmente através da sua equipe ,econômica. do

Sr. Delf1. Netto. que tanto mal te. feno ao nosso povo e ã

nossa Pitria •••. Realmente. o povo brasileiro já não tePl mais

duvidas e. como disse V. EXa. muito bem. ele ,apenas não tem

ainda aquela organizaçio tão necessária para tOMar a inicia

tiva - realmente. ainda não tem, eSSa organização - mas tem

UII estado de esplrito lat'ente. tem Uma disposição. e isso .e
que e fundamental. A organização se forma no caos. ela se

pode formar a partir do caos. ela se pode formar a partir -do

cOllbate preciso. concreto. contra este regime. Ela s';! pode

formar a1. talvez se forme aí. Entretanto. General Andrada

s~rpa, este Congresso, que foi eleito pela vontade majoritâ~

ria do povo deste País. e uma expressão de esperan~a. Este

Congresso através desta CPI, porque a CPI e a expressão,

a filha nata doeste Congresso. eleito em 15 de novembro de

1982, procura. agora~ justamente. identificar quem. nesta R!,

pública, se locupletou; qUem, nes~a República, levou \l'anta

gen5 i ndevi das; quem, nes ta Repúb 11ca. fez contra tos 1es i

vos aos interesses de nossa Pátria; qu m, nesta República.

como disse V. Exa. muito bem. em Bno milhões de dólares de

contrato~. tinha que receber 4011 milhões de dôlares de bugi

gangas, que, ho'je. estão estocada~ em portos nacionais e em

portos estrangeiros. estr'agando~se; e o povo brasileiro nes

sa penúria, nessa dificuldade toda que V. Exa.· muito bem

locou aqui. 'Então, esta CPI vai realmentl2 cumprir o seu pa~

pelo Ela tem um papel histórico na vida de nossa Nação e,

nio hi dúvida nenhuma. General Andrada Serpa. ela vai buscar

as provas. ela vai identificar-os r,esponsâveis e vai exigir.

nos termos da lei. nos termoS' da força que conseguir acumu

lar neste processo., que as pessoas .. respbnsãveis por todos e~

,seS desmandos sejam jul gadas. Não queremos nenhum tipo de

revanchismo. mas queremos que a justiça se faça em nosso Pais.

~e 1Il0do que nós queremos. concretamente. perguntar. então. a

Y. Eu •.. Porque nós defendemos eleições diretas para Pre

sidente da República. e da nosso programa e tudo o mais. mas

• nós não podemos nos deitar. vamos dizer assim, no~ louros de

algulllas vitórias eleitorais. porque nós temos um compromisso'

Mais serio com o nos.so povo. Nõs não podemos. simplesmente,

deixar que as coisas se passem para depois fazermos as crít,i

cas em cima daquelas coisas. porque o sofrimento do povo ,é

Iluito sério e para nós ê a coisa mais fundamental a se:r re

solvida. Então, temos aT, como conseqOência jã dessa dívida

acumulada, para identificar, hoje - e eu identifico hoje 

esse Decreto-Lei nQ 2065. Já ê uma conseqllência dessa pres~

são c'olocada contra o Congresso Na~ional. E o General Andr,!

dll. Serpa, como membro das Força.s Armadas, que participou de!,.

ses Governos, acredita, como eU acredito. que a imensa maio~

ria das Forças Armadas. principalmente do Exército, não hav!

r:i d~ permitir qualquer tipo de chantagem cOntra o Congresso

Nacional. porque, vez por outra, algumas pessoas, na Repü~

blica. colocam ameaças. SOfismas. chantagens, dizendo que se

o Congresso não aprovar a proposta do' Fundo Monetãrio, por

que., concretamente ê isso que estã sendo colocado em vota

çio, 'a proposta do Fundo Monetãrio Internacional. a exigên

ch do Fundo MOOf;!:tãrio. se o Congresso Nacional não aprovar

o 2065, então as forças da rea~:ão, as forças do entreguismo,

as for,ças do atraso fecharão este Congresso •.General Andra-

. da Serpa, não acreditamos nisso; nõs acreditamos que este Co.,!!

gresso. hoje, é·ji um Poder alternativo de transição; este

Congresso. que elllergiu da vitória de 15 de novembro de 19S2,

V. Exa. acredita que qualquer Força Armada teria. hoje. con~

dições de fechar. de impedir e de sustentar. acima de tudo,

um fechamento do Congresso Nacional. um fechamento do regi

lIe. mais violentamente do que jã estã fechado? Era a minha

este Congresso que, hoje. ê síntese da vontade e da esperan

ça do povo bras il ei ro. rea1mente s e afi rma com'~ um Poder a1

ternativo. ainda que de transição. mas um Poder al ternativo.

E a pergunta seria esta. General Andrada Serpa: V. Exa. en

tende que este Congresso Nacional. com a sua compos,ição, ai.!!,

da que por uma maioria precária da' 'Oposição, ainda que com

todos os conchav,os e cambalachos que estão querendo impor ao

PTB. que fez. evidentemente, uma campanha assHmindo compro-

Armadasgiosa. aqui pronuncio. E essa tradi.ção das Forças

O SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE :- Sem pretende~

dialogar com a nobre Presidência, só tenho que 10L:var o ges

to de V. Exa. Apenas disse que a pergunta incor.poraria inter.

pretação pOlêmica. e. V. Exa. vai ~erificar que ela' estã den~

tro do contexto, porque. na verd~de. entendi. dentro da tese

e da resposta do eminente depoente, que S. E'xa~. ontem, ,como

hoje, mantem incõlume e imutável a meSma conduta. aí

qu'e temoS a lamentar apen.as que. sendo S. Exa .• como demons-'

Til pergunta de V. Exa., querendo indeferi-la. porque quer

dizer agora a todos os Srs. Deputados que precisamos voltar..

nos para as nossas inquirições~de âmbito da nona investiga

ção. a fim de que o nossa teMp'o seja de todo ~proveitado. e

não para perguntas que possam trazer ás'suntos paralelos aos

,nossos interesses de investigação. Pediria aos Srs. Depu

tados que, com ~aior objetividade, se vo -;<l;ssem para a âmbi

to dos interesses da CPI. Era a observação que queria fa-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Antes de V. Exa. prosseguir, a Pre~idencia recebeu a primei-

haver respondido cabalmente a sua questão.

zero

brasileiras não e somente a da minha geração nos ultimos ci,!!

qOenta anos, ela vem doS dias em que se disputou a Indepen

dencia do Brasi'. no chamado Campo da Honra, chefiados pelo

velho Gen. Curado, juntaram~se às forças do Exercito Brasi

leiro, que. em janeiro de 1822:. enfrentaram a OivisãQ Auxi

liado:-a Portuguesa. t!o dia 7 de c:.bril ce 1831, no mosmo Ca,!!!

po de Santana. o Brigadeiro Francfsco de Uma e Silva che

fiou as forças brasiléiras que exigiram de D. Pedro a sua al!,

dicação. Em todas as lutas, jamais foram omissos os milita

res bras~leiros. O que e a Pl"oclamação da República se não

um movimento saldo do Clube Mili,tar. debaixo da figura tute

lar de Benjamin Constant1 Dessa forma. Sr. Deputado. penso

o SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - EXrno. Sr.

Deputado Jorge Arbage, a tradição brasilei.ra e que a farda

não abafa no peito do soldado os brios do cidadão. Essas são

palavras do Marquãs de Herval. Manoel Luiz Osõrio,-patrono

da Cavalaria. A tradição do EXercito, Brasileiro. em todas as

suas criseS histôricl!$,.jamais foi uma tradiçã'"o de omissão.O

Exêrcito sempre acompanhou a discussão de todos os problemas

Deputado João Cunha. Era o que tinha a dizer.' respondendo a

V. Exa.

nacionais. Saiba V. Exa •• Sr. Deputado, que forall oficiais,

tendo ainda como Presidente de honra essa figura extraordin!

ria do Presidente Arthur Berna.rdes. os que se aglutinaram

COtll Estevão Leitio de Carvalho, JÜlio,.Caetano 'Horta Barbosa,-,-
Carnaúba Cardoso, Valedo Braga. Raimundo Sampaio - pai de

\
UII dos Generais' atualmente vivos - e tantos outros, foram

os homens que defenderam o petróleo brasileiro. Oficiais fo

ram aqueles que se colocaram em todas as campanhas clvicas

em defesa da siderurgia .n:áciona'l: Macedo Soares. Raulino de

Oliveíra; na criação das ãlcalis, Brunoj essa figura extrao!:.

dinãria do Almirant~ ~lvaro Alberto, o primeiro Presidente

do Conselho Nacional de Pesquisa. cujo nome, com unção reli-

D SR. PRESIDENTE (Deputadn Alencar Furtado) 

Eu queria colocar ã análise dos Deputados o problema tempo.

Por isso mesmo me permitiria súgerir-lhes uma limitação de

tempo para as argÜições dos Sr5. Deputa.d~s, p,?rque só assim

poderemos oferecer op,ortunidade a tód~~' as inscritos para as

·inqUiriçõ·es que. pretenderem. Então, sugiro o tempo de 10 M,i

nutos para cada um. Hão havendo quem queira insurgir-se 'c0.!l

tra a sugestão, parece ap~ovadl!. Concedo a palavra ao Sr.

Deputado Jorge Arbage. O ~ssessoramento lembrou-me, até COM

muita oportunidade. que esse limite de tempo não diz respei ...

to às respostas do depoente, ,eVidentemente.

'0 SR. DEPUTADO JORGE' ARBAGE - Sr. Presidente,

Srs. Deputados. Sr. 'General Andrada Serpa. tenho uma dúvida

que preciso dirimir e farei, inicialmente. uma indagação que

p'ode ter interpretação polêmica. No enUnto. direi' a V.Exa.

que ela e feita dentro do maior espírito de respeito que te

nho ã figura do nobre depoe'lte. Pergunhria: na lIlomento em

que o militar coloca no cabide a sua farda e veste o pijaMa.

ê possível que esse hiato possa p~ovocar transformações que

afet~m a conduta entre a postura d~ ontem na vida castrenSe

e a de hoje na convivência da sociedade civil?

agora;mfssos que não são esses que estão sendo colocados

pergunta. Genera 1 Andrada Serpa.

O SR. DEPOENTE (Antônio Carlos de Andrada Se..!:,

Pa) - Meus 5rs. Deputados. no dia 19 de outubro. regressando

de uma viagem, cujo testemunho faço questão de dar. foi~me

'proporcionado. pelo D'eputado João Cunha. conhecer a sua ter

ra. E tive a op0l'1'tunidade de percorrer uma minirregião de

São Paulo. a região de Ribeirão Preto. em uma hora, de·teco

t~co. acompanhado pelo Sr. Biag; (?). membro da família que

ea uma geração criou uma produção de 1200 litros de ãlcool

dia. correspondente. naquela rainirregião ã do Estado de Ala

goas. Então. dou aos Srs. Dep-utado's Um testellunho: Seria s.!:!,

ficiente vi-lo conhecendo a Europa. para. dizer-lhes o que e
ulIla prova da fé e confiança no Bras'Ü. no empresariado bra

'sileiro, no h0l!!em brasileiro~ há muito poucas regiões da E.!:!,

ropa explodindo em riquezas como àquela. E ao lado. em São

Carlos do Pinhal. Uma minirregião com um empreendimento de

grande destilaria. toda ,~)~ nacional. e conseguindo. na !)"an

de destilaria, trabalhar" 11 mes.es ao ano; e~ vizinha. a teC

nologia da minidestilaria. criada pelo ProL Roberto Cúrsini.

um patriota e desses homens que per-tencem ã massa crftica de

cérebros capazes de' ,conduzir um processo de desenvolvimento

nacional autônomo de minidestilarias. que empregariam. num

c'onjunto integrado agropastoril, 450 pessoas. E, chegando

ao Rio. deparei-me com a not1cia de que 8 e depois 18 Mini~

tros de Estado teriam pedido i1 cassação do Deputado :4ârio dE.

runa. que, com' toda respeito, considel"o um leg1timo represe!!,

tante d,essa sagrada comunidade indlgena. da qual nôs tomamos

o País. Ora. meus senhores. da mesma forma que 60 dias de

pois do fato ocorrido com a bomba da Riócentro. quando ouvi

no rádio, durante 5 minutos, a notícia de que se tratava de

uma manobra comunista contra dois representantes do Exercito,

imediatamente fecITei o rádio. sentei-me e escrevi uma decla

ração que assim começa: "Agora tudo e possível. Cumpre res

tabelecer ~ confiança do povo brasileiro no seu Exército". E

não falando em nome dele. mas como Oficial da Reserva. que

trabalhou no Exercito 48 anos,'dois meses e 10 dias. que na!

ceu filho de família militar, filho de soldado, educado des"

de os 10 anos no Colegio Militar. do qual sou o maior defen

sor porque sei que ele e li. expressão do povo brasileiro.Ele,

na minha mocidade. renovava~se em·90% todos os. anos e hoje

se renova com aquilo que a familiawtírásileira tem de mais p1!.

c1oso~ os seus ff1hos. anualmente na proporção de 70%. inco!.

porando os meninos que completam "9 anos. nos olhos dos quais

os quadros estáveis. Sargentos e Oficiais. revigoram o seu!

nimo no sentido da defesa da Pátria e das suas instituições.

Esse Exercito e um exerc"ito de nacionalistas e patriotas.mas.

como todos os exerci tos d~ todos os palses. sobretudo demo-

cráticos. não e.deliberante, é feito para obedecer a seus

chefes legítimos. fm 48 anos de serviço, jamais. em todas

as nossas crises, depois de 19311, e das quais sempre partic,i

pe-i e quase sempre do lado IJerdedor. jamais deixei de dizer

que a sa'lvação 'da Nação brasileira estã na união das suas

Forças Armadas e na subordinação hierárquica e disciplinar a

seus chefes legitimas. Com essa autoridade, no caso da bom

ba do ~iocentro. como no casa Juruna. simples pretexto. jul~

guei do meu dever. como mais velho servidor. dizer a meus

companheiros: nos seus chefes sio ,homens amadurecidos das

crises históricas, desde 193n. e a nós todos compete manter,

defender. sustentar essa legitimidade constitucional que. e!!!

bora não'seja a ideal" aí estã". Foi o que julguei do meU

dever e que fiz tendo a honra de v.er essa declaraçio lida

pelo Senadôr Henrique Santi1lo e incorporada ao discurso do

bemsa Pâtria. Entretanto.. quando esta CPI procul"a estar
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trou na exaustiva exposição a respeito dos problemas econõm!

cos e sociais do Pais, aquela figura que eu diria também,sem

falsa mo'destia ou propósito de iro~ia, que se aproxima do g!

. nio, não tivesse há m.als tempo, e quando ainda investido da

gloriosa farda do Exercito Nacional, colocado·a serviço da

Pátria e .da economia braSileira toda eSsa gama de inteligên

cia que 5,. Exa. apenas se d15pÕS a soltar, a liberar, de dE.

'co anos p/lira cão

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pediria a V. Exa, dentro da observação prelimiltar que fiz,

que se colocasse no âlllbito da investigação, sem que coloca!

se uma exposição que não diz respeito ao nosso propósito e

diz, Iluito de perto, respeito.ôl uma colocação ta1vez de int~

resse politico, que não é o nosso caso. Então, pediria que

objetiY.asse sua pergunta.

D SR. DEPUTADO JORGE IIRBAGE • Sr. Presidente,

vou agora situar-me exatamente, depois do intrõito, que era

necessário, par~ perguntar ao nobre depoente. S. Exa. fez

referencia a cinq~enta mil engenheiros desempregados, cerca

de trinta mil médicos d~s~~pregados ousubempre.gados, quatro

mil hões de desempreglldos: A classe médi a pode vol tar-se con

tra o povo. A economia. no modelo que aí estã, ê perversa, e

nós concordamos com as teses defendidas pelo nobre General

Andri.da Serpa. POrelll, perguntamost?mbem ComO S. Exa. pode

riA, num parâmetro entre o que esti ocorrendo com a economia

'bruileira e o que ocorre, como todos sabemos, com·la econo

mia dos Estados'Unidos, com Uma população de duzentos milhões

de habitantes, com cerca de dez milllões de dese1':lpreg~dos. J\

França, a Alemanha, a Polõnia e tantos outros países de ec~

,nolllia capitalistas ou socialistas nesse parâmetro Gene.ral A!!,

drada Serpa. Perguntaria a V. i:xa. como se expllca qu,e esse

mesIWo fenômeno neg,ativo na economia
i

do Brasil, que é um. país

subdesenvolvido, estej~ tambéM acontecendo nos chaJllados par

!ies de eco~olll.ias estãveis, como as capitalistas e as socia

listas dos países citados?

O SR. DEPOENTE (And;rada Serpa) - EXlllo. Sr.

Deputado Jorge I\rbage, inicialmente, não poderia deix.ar de

responder ã sua questão inicia.l, pelo respeito que Y. EXa.ltle

merece.

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Recíproca que.

dirh a V~ Ex.a., e verdadeira.

O SR. 'DEPOENTE (Andrada Serpa) - Não houve m~

dança alguma na minha llituação. Y. Exa. mostra, ignorar que,

Cbefe do Departamento de Pessoal d~ .Exército, 'por cerca de

dez vezeS, membros do Alto Comando do Exercito·, em pronunci,!

, mentos pübli cos, a ma i or pa rte deles pub1i cados no "O Es tado

de S. Paulo" e no "Jornal da Brasil", CO(ll o maior respeito

pelo Presidente da República, o Ilesmo respeito que hoje te

nh.o ••• Se S. Exa., am/linhã, .decretasse a moratória como ato

de s'oberania do Brasil, ~;,resentar projeto ,de eleição direta,

.0 prfllleiro telegrama de solidariedade e de apoio que ele re

ceberia seria o meu. Então, em cerca de dez pronunciamentos

públicos, alguns deles ainda no Go~erno Geisel, defendi as

Mesmas idéias e as mesmas soluções que estou defendendo ho

je. Para que V. Exa. saiba. ainda, que eSSas idéias também

fouJI as ltIesmas defendidas no curso de tõ"da a minha vida, . c!!.

mO estã expresso, em 1954, em depoimentos públicos, mesmo na

televisão, feito~ pelo Almirante Jl:1varo Alberto, grande pri

meiro· Presidente do Conselho H,acional de Pesquisas. E em t!!.

da 'ullla constante atuação desses qu.~~enta e oito anos de vida

lIilHar e particularmente no trato das mu1tinacionais, que

aprend~ a compreender e que não quero destruir, quero apenas

conformá-las ao interessé níJ;cional do Brasil; durante dois

anos de exerclcio d~s .funções lJIuito tecnicas de CoJltt!.ndante

. da.s Comunicações do Exercito, compreendendo bem a indispens!.

bilidade da reserva de mercado -Selll reserva da mercado fi i!!!,

posslvel criar uRla tecnologia própria -, protegendo as indu!

ti"iu nlcionais. obrigando _as IRultinacfonais i rulizarell1 loS

na.cional1-ziçõe~ de equipamento, mas noti1l.ndo que os órgios o

fichis sempre se mostravam dóceis ãs lIultfnac1onais. Entio.

se hí 'uma medida necessirh a ~er: defendida e li distinção cpe

0$ ....ric..nas fizeram, no seu ato ae l:'ltlQpra.entr:e empresa n!.

c1on..l. que i aquel a que detêm' B6% do capital ame~1ci.no.

••preja mult1nacional. Hio i possfvel criar:- nenhul'll capit ...

lismo. paradoxal. aquele eJ\ que I Icumulaçio de capital ocor ...
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resse predominantemente na mão das empresas mu.1tinacionais.E

anti nacional. perMitir qu{ empresas multinacionais superfatu

relR illlportações, .liberando dólares que não sabem para onde

via, ulta Vez que nio ã mais necess,ãrio subfaturar as export!.

ções, porque os subsídios do Gove~no compensam as exporta

ções, hoje. Antes desses subsidios, era rotina das multina

cionai.s subfaturar as exportações, para liberar dólares no

exterior. POT'ém, muito mais criminoso do que tudo isso

perRlitir que as empresas estrangeiras entrem no mercõ:do abe!

to, obtenham lucros confessados, há três ou quátro anos, ne!

sas revistas nossas de divulgação, em que se ~izia que

VoUs tinha tido lucro, jogando no mercado aberto.de 1.500%;

a Mercedes, de 450%; a Olivetti, de 450% e as demais. 1ucros

dessa ordem. Ora, meUs senhores, isso representa a incorpo

ração de;;sa poupança brasileira, e talvez' aí estej;} uma das

razõeS por que a poupança. com o modelo perverso, passa de

21 para 17%. Essa acumulação de .capital, poupança nossa,br!

sileira, fi incorporada ao capital estrangeiro, t·ransforma-se

em capital estrangeiro e determina maior reme'5Sa para- o ext,!

rlor, agravándo, pois, o problema da dívida, que é função d~

ta COlll'issão. Então. é indispenshel ChaMar aqui os PresideE.

te! dessas grandes 'Il'ultinacionais, para vereM para sentire_
. '

o que está ocorrendo enl rehção~ã poupança bra~i1eira, tran,!

forlllada em capital internacional, ,quer dizer. em dívida. . e

exportada na rer-essa de dólares par/li1)' estrangeiro. V. Exa.,

.Sr. Deputado, diz também que eu chamei o Governo de perverso.

O SR. DEPUTADO JORGE ARBASE - Data venia,

modelo econôlIlico.

O SR. OEPOENTE (Andrada Serpa) - Hada tenho

contr<a o Governo do Presidente Figueiredo, ou qualquer outro

Governo, .as é ind.ispensã"l~l que os brasileiros se capaci.tem

de que esse.ltlodel0, iniciillmerite, desde o tempo do Presidente

Juscelino, já representava uma concentração de riqueza, e po,!:.

tilntO jã era anti-social desde a origem; mode10 que está am

piãllente analisado e discutido no livro do economista ameri

cano Petér Evans, que esteve no Brasfl duas VezeS, a prime!

ra em 1976 e a segunda em 1979, que mostra sensibilidade 'so

cial em relação aos problemas, porque começa e fecha o livro

rel/litando' o quebra ... quebra ocorrido, aqui em Brasília, quando

forillll'que1maóos trinta e cincO ônibus, nos primeiros dlüS do

Governo Geisel, face a Uma elevaçã_o' extemporânea e incabida

de tarifas. Esse homem chamou o livro de liA TrlpliceAlian

ça", o capital internacional, o capita1 privado e o capital;

estatal, 'no modelo dependente. Analisou o modelo não como

os brazilianistas o fazem, para nós, brasileiros, Ms dis-

traírlllos com seus estudos. analisou o modelo para que- os am!,

ricanos compreendessem $lue o modelo, primeiro,. não conseguia

incorporar ã'economia de mercado senão 20% da população dos

pahes. ou seja, eSsa classe média que aí estã, de cerca de

vinte e cinco milhões de brasileiros. Confirmação expressa

do que ele di:zh. E que esse .~odelo não dava oportunidade

para os capitalistas brasileiros,. para os empresirios b~as.!

leiros que, desde o início, não fosse';-aliados das multina

cionais. Quer 'dizer, quem, na partida. não se aliou às mu!

tinacionais, a partir dai estava excluído do modelo. Então,

o modelo, q·ue. desde o inTcio, é anti-social, concen:t;rador

de riquezas, a partir de 1973, F1uando as condições do mundo

mudaRl, se transforma num' modelo perverso. Se nóS, Sr. Dep.!:!.

tado Jorge Arbllge, .tivesseAlo~ tido, em 1973, um Ministro ou

Ulll Presidente que tivesse conseguido a desconcentr~ção da

economia brasileira do pet~õleo, c'riando um PR01tl.COOL para

valer, hoje - e e por isso que digo aos senhores que o Pais

é viãvel, que a oportunidade histór.ica não deve ser perdi ...

da, que nÓS podeMOS dar a volta po~~ cima - o B~asf1 seria ~

aa Nação rica e estivel, vendendo tecnologia para o chamado

Terceiro Mundo, que e todo ele tropical, ensolarado. E di ..

go Ias senhores que. embora as montadoras de automóvel. de

inrcio~ tenham sabotado O PR01tLCOOL de todas as formas; em

bor~ as ·Sete Irmis-· ·tenha. sabotado o PR01tLCOOL de todas

as formas, esse objetivo independência energéti ca ê um obj!

Uvo que: vai. a longo prazo, servir às nações centrais. às

·Sete' Iraãs·. Por qui? Porque. vai dar mais tempo aos· par

ques industrhh das nações ricllS, todos eles .ontados ã

base de ullla energia barata,' o bl~ri1 de petróleo valendo m.!

.nos de um dólar e. até 73. valendo dois dõlar:s. Então são
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parques indu'~triais de desperdlcio. Se nós, do Terceiro H~

do - as 133 nações pobres - adotássemos formas nativas d~

energ-fa, evidenteRlente estar~all1os agindo de acordo COlO o in..

teress.e das nações ricas. a longo prazo. Porque eh.s "via

ter ma i s tempo de des frutar o pet~ól eo, . uma ri queza Mai s ca

ra em extinção. Finallllente, Exmo."s'r·.-Oeputado Jorge Arbage,

a história econ.õmica do mundo mostra as crises cicl icas do

capitalismo. E, depois da 11 Guerra Mundial, até alguns Se

surpreendiam li como e que não começava a ocorrer a nova cri

se do capitalismp1" Ju.sti)mente. o descaso com que as nações
/

ricas, e particularmente a americana, trataram do acordo de

6retton Woods, i nvi abi 1i ztlTam o sistema financei ro interna

cional, com aquela preocupação de não perder o padrão de vi

da alto de seus povos, fez e agravou essa crise capitalista

em que o mundo se encontra. Quero que V. Exa. saiba

V. EXa. se referiu - que são justamente os 35 milhões de d,g,

sempregados das nações ricas beneficiados com o seguro-dese..!!!.

prego. Quando falamos, nesta Cãmarc., na COlllissão dp 'Ciência

e 'Tecnologia, 'nos dias 4 e 5 de novembro de 1981. essa ques

tão fo~ amplamente discutida e a explicação foi esta: "Vamos

fazer o seguro-desemprego lt
• E ai eu disse: Mas meUS senho

res. nós não podemos fazer o seg.uro-desemprego. po-rque ~õs

já estaJllos pagando o seguro-desemprego doS milhões de desem

pregados das nações ri ~as. Agora, não tenha V. Exa. nenhuma

duvida a respeito desse ex.erc'clo de poder nacional por par

te das nações ricas. Lord Leerer_,{?) ex-~linistro'do tesouro

britânico, confessa isso em artigo que solicito a V. Exa.,c~

IlQ alguns outros documentos, que seja 'incorporado <{o rnf!:U de.

poimento. Muito ôbrigado a V. Exa .. , Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

.Antes de V. Exa., nobre Deputad_o, ~orlllular a sua perguntll.eu,

com alguJR constrangimento, coloco para o depoente o seguinte:

as respostas de V. Exa. são fecunda·s I;1J)rilhantes, mas eu a

pelaria para que as resumisse ao ~i;imo. 'em rllzão exZttamente

do problema que; hi poucos instantes, me referi, que é a an

gústia de tempo e a inscrição de outros Deputados que também

desejam formular perguntas a v. Exa.

O SR. OEPUTADO JORGE ARBAGE • Obrigado pela

observação, Sr. Presidente. Nós queremos colaborar com V...

Exa. ResumiMo~ tambe:õ1, nobre. General, mais esta pergunta:

V. Exa. ê manifestamente contra a renegociação da dívida e
acha que a so"uçãQ é' a· moratória'. Disse V. Exa. qUl! os ban

CDS sõ negociam a dívida impondo as suas normas. E a priJfte.!

ra pergunta seria a seguinte: V. Exa. 'conhece, his.toricameE."

te, algum fato de cr.edor inadimplente ditar as regras do )0

go em beneficio de suaS dívidas, o devedor impondo as normas

ao credor? E uma pergunta. A segunda, V. Exa. disse, pare

ce-mp. que_discorda da tese de que o petri'leo, as importações

só possam ser feitas através de palJamentos em dolares. Se

belR entendi ~ parece-me que foi (!ssa a colocaç~o. Perguntaria

a ·V. Exa., nobre General, no caso da llIoratória, haveria ou

nãD cons~qllências desastrosas maiores ainda qUe aquela gera

dora da crise econômica atual para o nosso Pals, s~ resvalá!,.

sernos para o terreno da moratória; ao invés de lutar pela r~

negociação? Eu acrescentaria, para. concluir, .que cerca de

56~ da nossa ,exportação' são financiados com recu~sos ex ter:'

nos) V. EX~. deve saber disso. E p~ecisaríamos e precisamos,

face ainda ao estado de dependência do PaTs. de Manter a iM

portação ~o petróleo para sustentar o crescimento da . econo

mia brasileira. Então. gosta~'l.a de saber de V. Exa •• que d,!

Monstrou, realmente, um alto conhecimento des~a prob.1emãtica.

se .. mo~at.õria adotada ~el'o Brasi;'- ni;-tra~ia con~êqt1ências

mais desastrosas do que aquel~s que hoje estamos enfrentando?

O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Exmo. Sr. O!,

putado Jorge Arbage, de novo V. Exa. Me flliz umaS seis pergu!

tu que vou tentar responder. A primeir:a me pa~ece que e s.!:!.

b~e a renegociação. Quero dizer aos se.nhores que ~sta1l0S ~!

negociando d-esde .utubro do ~no passado. Como e que posso

ser contra? Estou ~onstatando um fato. Nós estl!lm.~s_renego

ciando. Agora, UM ilustre banquei~o. depondo aqui. declarou

que os bancos não admi teIA renegoci ação - há Uns qui n:te di as.

Ele e que, conhecendo os bancos estrangeiros. elll contato COm

os bancos estrangei ros, nos informa. -a mim e a Y. Exa., que

os bancos não adll'litem renegociação. Quer d"t~er, os bancos

quere. illpor ao Brasil esses chamados empresti.,"os-jumbo, em-
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este Pais, quando a Câmara Brasi1~Amêrica, a Cãmara Brasil

Inglaterra e a Câmara Brasil-Alemanha, diante de um simples

projeto moralizador, patriótico.~ feito por três Ministros de

Estado e que. a medio prazo, dari~ independência à indlistri,a

filrmaoc~utica nacional. permitiria. p'ácificamente, ao naciona

l'ização dessa in~üstria. atravês da CEME, dizem ao nosso Go~

lIpres'ento a V. EXa. a terceira solução: Se nós, até 73,

na 'época do milagre, despediçando energia. comprãvamos ape

nas quinhentos e cinqÜenta mil-barris/dia. como não podere

mos en'frentaressa situação - e' dhergindo de ,V. Exa. - sf

tuação sem nenhum crescimento e.con·õrrí'ié;·'deSde 80, situação

de recessão. de. queda do produto, de fome. de multiplicação

dos desempregados, de matança da esperança nos corações do

~ra.sil pela primeira Vez em sua Histõria? Nõs, com trezen

,tos e cinqüenta mil barriS/dia e mais o correspondente jã c..

préstimos-ponte~ que são empréstimos a curtíssimos prazos e

a juros flutuantes. O que eu quero dizer a V. Exa e que

devedor diz ao banco Il não posso pagar mais". Isso ê tão co-

Mum: Agol"a ~ o que ocorre na nosso caso? Foram as nações

ricas que', a partir de 73, disseram ao Terceiro Mundo "não

elllprestaremos mais. de governo i! gOVerno. ou seja. pelos me

canismos criado no Acordo de Bretton Woods, Banco Mundial. ~

Gência Americana. Banco Interamericano etc. E obrigaram- nos

- a negociar com os bancos particulilrcs. Ora. a-regra clãssi

~a capitalista. ê esta: se o devedor quebra. por cumpl icida-

que' o façam." Então, EXmo. Sr. Deputado Jorge Arbage, essas

são as conseqUências, para nõs, da submissão a 'esse biombo

das nações ricas. que dispõem de apenas 70 bilhões de dóla ..

res, muito menos do que a dfvida do Brasil. chamad-J Fundo

Monetário fnternaciona1. E V. EXil. me advertiu) na segunda

pergunta, sobre os efeitos negativos de uma moratória. Que

ro dizer a V. Exa. que. se a Alemanha. humilhada por uma de!

rota, cercada proximamente dos vitoriosos, pôde estabelecer

relações de troca. o que quer dizer relações sem moeda -"re

cebll matéria-prima e entrego manufaturados" - como o Brasil

não poderá fazer o mesmo com a Argentina, co~ o México. com

a YenezU,ela, com o Equador, com países irmãos, com a Nigeria.

do outr'o lado do Atlãntico. que no!? compra os Volks, e com

os irabes, que tanto 'negociam conosco? E: evidentl! que pode

IROS. Mas adlllitamos que não quisessemos adotar essa linha,

que e URlà linha possível. teríamos uma outra linha. que se

~ia criar a Comunidade Econômica Ibero-Americana. aposentan

do o dõlar no seu seio, reso1v~ndo,os nOSSOs e 05 seUs pro

blelllas e, d~ acordo cOm a lição Keynesiana , o Brasil não se

,presentando como país hegemõnico e sim o país que seria pe-
'i

nalhado no caso de acumular divisas. E: out~a solução. Mas

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Queria. antes de V. Exa. responder. dizer-l he que todas as

perguntas que aqui forem formul adas a V. Exa. e que di gam ~

peito aos interesses da nossa investigação) nos termos do o~

fício que V. Exa. recebeu, V. Exa e obri gado 11 responder. No

entanto, aquel as perguntas formul adas que não ~igam respei to

ã nossa investigação, V. Exa. não ê obrigado a responder.

a SR. DEPOENTE (And'rada Serpa) - Muito obri ...

gado a Y. Exa •• Sr. Presidente. EXmo. Sr. Deputado João

Cunha, conheci V. Exa. depond~- para a Comissão de Ciência e

Tecnologia da Câmara, no dia 5 de noveMbro de, 1981, nUM de

poillento que começou às dez horas ,tr a"~~bou às duas horas da

tarde, e vi, i ,minha esquerda, na primeira cadeira, um jovell

Deputado anotando durante todo o curso do depoimento e de

pois formulando ..me questões tão semelhantes às que V. Exa.me

propõe agora. Entio, tendo aprendido a conheéer, a acredi·

tal" na idealismo e na coragem moral de V. Exa .• que me mere

ce o lIais alto apreço. vou respondê-las. Parece-me que a di.

ferença ê uma diferença de maturidade e de óptica. Sou um

'velho servidor da Nação que percorreu este País em todas as

direções e que, com Mais três irmãos, defendeu na paz e na

guerra a independência e a integridade do Brasil. sua saber!

nia e a 1iberdade e a democracia no mundo. Ora, e isso. ê

o conhecimento da alma brasileifa que me di esse otimismo re!

lista de que sairemos desta crise. O Governo está bem anal.:!.

sado na minha longa e~posição. E: um Gover~o incapaz ~ obst,i

nado no erro. Todavia. ExtRo. Sr. D,eputado, eU, l"elatiVAlIlen

te jovem, com 25 anos" vi o Dl". Getúl ia encaminhar o Bras;'l

anteontem a figura de um pai que enfOl"cou quatro filhos e em

seguidà se enfor"cou, teremos vlstCi, em primeiro lugar) que é

um desempregado de há um ano e. elll; segundo lug,ar, que é uma

criatura que. como quase todo o povo' br~sileiro, começa a a

char que a paz ~ apenas um intervalo entre duas guerras. No

to aqui nesta Comissão, por onde temos militado ao longo de!,

te ano, que ninguem consegue - ninguem. digo, os que vêm de

por; ninguém) digo, os que estão comprometidos com o partido

do Governo e com o GoVerno - fora do modelo econõmico. vi

!iloalizar a Nação nas suas potencialidades, na sua capacida

de. na sua riqueza, na sua extremada possibilidade de se re

construir a qualquer momento. Nunca o entreguismo chegou a

tal nível nesta Nação. No quinta-colunismo de durante a gue!

rã, escondido noS desvãos da espionagem. ao entreguismo que

a frente nacionalista denundava noS anos cinqUenta) nunca

perderall\ tanto pudor, perderam tanta vergonha. comprometeram
" -se tanto estes que detêm o poder e que têm nomes precisos G,!

neral João Baptista Figueiredo. Os que compõem o seu Hinis

têrio "militar, os que compõem o seu,Ministerio econômico. os

que compõem o conjJnto qo seu Governo. Nunca esta Nação as

sistiu a tais desmandos e il tal vergonha. Não me envergonho

de ser brasileiro, nunca; envergonho~me ê de não ter tido for

ças e condições de arrancar esta gente do poder há' mais tem~

po. E neste sentido acho que me sintonizo um pouco com os

sentimentos daquele pai que enforcou quatro filhos e se en

forcoU em seguida. Gosta.ria, porem, Sr. Generai. eu. que me

!E.!:.!!..~"i_am'!..9,o_ dó: V. Exa pelo apreç,o que, ~enho ,ãs idéias,,~ ,_ ~

coerência, ã luta, de formular-lhe ulna questão. que conside

ro i.I1Portante neste momento e que distribuo da seguinte for

ma: V. Exa. participou dos esqü,ullas, eM alguns momentos.de!!,

tro do Exército. destes governos ~ue mil itam desde 64. Quero

Sllber de V. Exa. uma declaração pübl;'cã7' o Governo Figueir!

do. o último deles e e o último desse ciclo - estã com cr!:.

'dibilidade externa e interna para prosseguir conduzindo os

destinos da Nação agora? O Governo Figueiredo, e a solução,

ê 'de V. Exa. e eu gostari~de ouvi .. la, porque conhece as Fo!

ças Armadas e particularm'ente o seu Exército, jã não estã to!!.

tal mente desvinculado de a;oio do próprio Exército e tem por

obrigação a demissão imediata 'de si próprio com a entrega de

eleições diretas para a Presidência da Repüblica? Terceira

questão: o General Newton Cruz, quem e? Em que tipo de eS

talada gol pista pode estar e o que quer dizer ele quando se

l"efere aos oficiais da reserva frustrados, como ele diz,

porque frustrados. como diz. V@r.1 depor nas CP!s geral'ldo um

incidente militar de desdobramentos, que foi o do Capitão E!

chegoyen ao General lêo Etchegoyen e chega por aí? E quarto:

quais as alternativas que V. Exa. proporia para ji, em ter

mos de economia. em relação ã dívi,da externa?

comdades de bicicleta, enfim, uma solução em que o País,

gresso Nacional. submetido a esse cerco gerenciado por uma

piada, por UlII general grotesco, viri discutir, vai votar um

decreto-lei, figura: própria dos regimes' ditatoriais e incap!

);es de ligação com a Nação. que determina o achatamento ma

ior dos ·.níveis salariais do povo brasileiro. que debilita

~ais ainda a nossa possibilidade de progresso econêmico

que nOs to~na presa fácil dos inte'resses internacionais .erei.

o. Sr. General. que chegamos no final. Aqueles que ainda a"

,creditaM seja possfvel um amanhecer dentro de;te modelo

deste regime, certamente encontrarão os postes que o povo

O SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA - Estado d. !!.

lhes 'ergueri em cada esquina .. Se tivermos como memória de

l1ergência; não e anistia.

O SR. DEPUTADO JoM 'CUNHA - Btado de Eml:!rgê~

da. Eu considero Estado de Sl'tfo. Devo ter errado. O Con-

O SR. DEPUTADO JOAo CUNHA - Sr. Gen. Andrada

Serpa, gostaria de· formular uma serie de quest~es a V. EXilo.

mas vou reduzi~las sem, entretanto, não deixar de fazer. co-

V. Exa.

o SR. DEPUTADO JORGE ARBAGE - Muito obrigado

ao depoente e ã Presidência, pela tolerância.

O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Obrigado a

mo quero. a observação que considero importante. Tenho aco!!!,

panhado V. Exa. desde o tempo em que ainda incorporado ã a

tiva do Exército' e, a cada um áos pronunciamentos feitos,cu

ja coleção. parte dela, tenho em mãos, 1embro~!"e de ter fei

totoncomitantemente um discurso de 'apõi~ aqui na Câmara dos

Deputados. Evidentemente que, ã epoca, com certo espanto por

parte de companheiros de partido. visto terem aS forças Arm!

das. naqueles anos, uma identificação que o preconceito ou a

violência do regime colocaram sob suspeita. Todavia. recor..

do~me das poSições que V. EXa alinhava em cada Um dos pronu!!.

ciamentos feitos, tanto de hoje como de anteontem, como o de

Ribeirão Preto;' 'como os que tem feito. ao longo destes ülti

mos cinco anas, na defesa da 'Pátria ameaçada. Espanta. par!

ce..me. ao Deputado Jorge Arbage, ausente. que. encontre um

general ~Olil esta visão de pãtria e com este conhecimento da

Nação. Nestes ultimos vinte anos em que vivemos sob a prEls

são da di tadura instalada el1 64, temoS tido, Sr. General) in

dagações permanentes por pal"te de todos quantos fizeram a l,!:!.

ta de resfstêncfa ao regime. Incorpor-ado ã luta de: resfstê!!,

eia do povo brasileiro desde o prirpeiro dia. temos verifica

do as dificuldades que todos os setores da vida nacional têm

encontrado no que respeita a uma fórmula alternativa) ou a !!.

Ila salda~ de que nos pudéssemos valer para tirar o Brasil do

grande equívoco. Nestes ültimos anOs) não encontrei na uni

versidade. não vi no meio político. não visualizei· nos part!

dos - e nos partidos hã que se lembra~ as cartas dI! inten

ções. os programas, os propósitos - enfim. nãO-Vi formulado

por pessoa a1·guma) de forma clara. ,o conjunto de prop?stas

alternativas que V. Exa. vem propondo ã Nação, dirigindo" se

ora ao püblico externo. quando lhe permitem as vazas da im

prensa, toda ela comprometida çom o sistema,.e muitas vezeS

dirigindo-se ao püblico interno das Forças Armadas, buscando

ali formular um nível de consci~ncfa~ com respeito aos prob1!.

lias do Brasl1 e' ao equaci,onamento dos mesmos, tendo em vista

o bem comum. Penso, Sr. General. que chegamos agora ao pi

que maior da crise. Em nenhum momento da Histôria deste Pa

ís o Brasil correu tão e tais graves r,f,scos 'como estes

que estamos submetidos. No dia de hoje. mostrando um filete

da ponta do iceberg. desvi ando.. como di sse V. Exa o, e o en

tendemos, a atenção da, comlJnidade nacional, o Congresso Bra

sileiro. cercado em 'estado de anistia, gerenciado esse esta ..

do por um policial militar ••.

(Assume a Presidência o Deputado Jacques 0'01"

seus próprios recursos. enfrentaria as dificuldades pl"esen

tes.

xistente de 110.000 barris/dia de álcool, poder'íamos vencer

e:tse país em recessão no qual estamos vivendo; a sociedade

seria mõbilizada para isso, a classe média daria o SeU sacri.

freio. os moços de Bras'flia passari,am a ir para as universi-

Çl SR. PRESIDENTE (Deputado Jacques O'Ornella~)

- Pela ·or'dem de inscrição, tem a palavra o Sr. Deputado João

Cunha.

neTlas.)

nõsverno: "Não podem fazer isso. Consideramos ameaça a

de. leviandade do credor - o credor errou a sua liqOidez,ou

nio estudou a ficha do devedo,:" - existe o spread para com

pensar o risco. Então, o banco ·particular americano, euro

peu ou japonês quebra e o banco central - e ec'lnomia interna

das nações centrais, não temos nada "éom isso - das nações

ricas aSSume a dívida. Se não pode haver renegociação. como

ê que estando tudo quebrado, o Brasil não pagando nada, não

houve quebradeira dos bancos? Por quê? Naturalmente) porque

o governo americano estâ bancando o Brasil. E e por isso
/'

que temos o dissaboJ'" de ouvir essas graves leviandades: "Q

Brasil estarã perdido se não conseguir o acordo oom o FMI"

_ Donald Reagan; 110 Brasil entrarã' pelo cano'lI - de Larosie~

re. E eSSeS outros' ministros ameJ"'icanos? E esses moços eI!!.

pr~gados terciãrios do FMI. que aqui vêm e conspul'"cam e hum.!

lham os ~alãcios brasileiros. chamando a atenção dos Hinis~

tros "essa conta está errada". "es'ses dados não serV!:!1ll. r.iio

conferem com os nOS$05". E. como $:e isso não bastasse, vêm

os outros e dizem "vocês têm que restringir a natalidade, v2,

ces tp.m de abrir o capital financeiro ao capital 'internacio

nal e às agências de banco". E quem o diz não sou eu. é a

revista americana "Sussiness Week". que' os altos negócios e!

tão sendo feitos no Brasil pelos bancos americanos. E tem

essa fra.se; "E possível tirar sangue da pedra") e as agên

cias se multiplicam. E. corno se isso não bastasse. vêm os

outros e dão-nos o recado: "não pode estabelecer restrição

11 capital estrangeiro. não pode estabelecer restrição à ven

dl1 de terras, não pode permanecer na mão de vácês essa fra

ção de 20% da informãtica." Ou como se humilha mais ainda



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)Suplemeoto Terça·feira 3 309

em tê-lo ouvido. Evidentemente, vou insistir numa questão

do Modelo; a lJlobilização do empresariado nacional, das uni

Yersidades, da IgrejllJ aspiran~o a ~1Il pacto social mais jU!

to, Rio excludente, defendendo a soberania e a sobrevivência

do Brasil e a realização do bell' cómulll. Nobre 'Deputado, era

o que me cabia responder a Y. Exa.

SR. OEPUTADO JOM CUNHA - Honrei-me muito

Chamberlain tinha sido derrubado na Inglaterra, nOS primeiros

dias de maio; hav'famos assistido com o Governo Daladier, CO!!!

panheiro de Chamber1ain, oS homens do Pacto de Munique, ti

nha sido derrubado tillmbêm em maio, na França, criando-se os

governos de Renaul t e Churchill. ,0 nosso País ,Deputado João

Cunha. é tão paradoxa,l que os mesmos homens, o mesmo Minis

tro da Guerra, germanófUo, o mesmo Chefe de Estado . Maior,

germanõfi.lo, os mesmos Mini s tros, conti nuaram todos no po

der. Entao, continuo julgando que a solução da hora presente

'i a lJlobilização da vontade nacional; a mobilizaçao da clas

se media, para que ela não tenha medo do povo e se anteceda

1.0 desespero do povo, d.esça ãs ruas, pacificalÍlE!nte~ batendo

pl.nelas, exigindo respeito ã soberania, exigindo a m!Jdança

- ~UlR discurso celebre, no dia 11 de junho de 1940, justame.!!.

te naquele mês em que a França, ferida de morte no mês de

JIIaio, se renderfa 7 d;as depo'is - allnhar o Brasil junto ao

EiXo totalitãrio, dirigindo-se aos Oficiais de Marinha, nu

ma comemoração cívica da Bahlha do Riachuelo, a bordo do n!

v;o M'inas Gerais. Entretanto, a sociedade organ'izou-se,Exmo.

Sr. Deputado; a Liga de Defesa Nacional, criação do maior

poeta cívico da nossa raça, Olavo Bilac, saiu ã rua tentando

I.ltnhar o Brasí.1 ao lado das democracias. E um outro esfor

ço foi feito -'e agora lastimõ a ausência do Deputado Jorge

A~bage ... um general da reserva,' o General MaO(~el Rabelo, e o

Embaixador Oswaldo Aranha criaram a 'Sóctedade dos Amigos da

America. Em se,guida, embora o Governo tivesse aguardado que

19 navios fossem torpedeados nos mares do mundo - enquanto,

eM 1917, o Presidente lienceslau Braz, reconheceu o estado de

guerra com a Alemanha quando o quinto navio brasileiro 'foi

ao fundo, nos mares do mundo - numa noite trãgica, nos dias

16 e 17 de agosto, cinco navios transportando tropas foram

afundados, Araraquara, Aníbal Benévolo, Baependi, Itajiba e

Ararã, nas costa da Bahia, e o povÇl saiu às ruas, exigindo a

declaração de guerra ã Alemanha. E o Governo o fez. Ora,

~õs havíamos assistido comO o Governo Parlamentarista de

do

,que

respei to

cearences,

oficiais. Essas nova.s

nirios,. dos funcionários püblicos, em 100'; da variação

formação: que são lidos pelos

centração da economia no petrõl eo. Então, parece-mp.

irmãos mais velhos. r uma família de soldados

sobre essa questão que estamos prestes a votar a

lHPC e·que seria quase que imposs~vel conter a inflação, se

não houver uma contenção dos salãrios, tal como prosposta

pelo Governo.S.Exa. dã dados aproximados de que a participa

ção. dos 'salãriQs na renda nacional esta'rii.\ entre 50 e 60~,

quando ~'IR outros países mais dese~volvidos seria de 60

Ilais uma vez, a que alguns Deputados jã se refedrim e que

V. Exa. tamb.em jã o fez. Ain'da hoje, o Senador Roberto Cam

pos faz uma anilise .da polltica salarial e da atitude que

S. Exa. encontrou, aqui no Congresso, entre Parlamentares,

julgando que nem sempre somos os Parlamentares suficienteme!!,

te: realistas. tais como, por vezes, são os: Governadores até

de Oposição. S. Exa. cita que os Governadores Bri20lil e Ta.!!.

credo Neves não pudera.m ajustar os salários de seus funcio-

O SR. DEPUTAOO EDUARDO MATARÁZZD ~UPLJCY -Pa~

so pá ra uma outra questão, ~as de natureza econâmi ca , a inda

di.

v. Exas. podem prestar um serviço imenso ã Nação brasileira.

mostrando como o modelo se transfo.rmou quando o mund~ mudou,

a partir de 1973. E o modelo prosseguiu na mesma rot,J' e a

gravou a mudança com dois fatores,: apelo ao capftal externo

e exportar a qualquer custo. Então, pare'ce-me que a soc:ied!

de brasileira, em geral, e a classe dirigente, em particu

lar. se 'beneficiariam muito da ação de V. Exas. se isso OCO!

rer. Ora~ hã um outro aspecto, Se V. Exas. inves1dgarem,que

também e um aspecto amplo. Lembro-me, pela tradição oral de

meu pai, so~dado como eu, que um dos velhos: éhefes do exêrci

to, no princ'fpio do seculo, indo comprar armamento na Euro

pa, aqui chegando, no Brasil, entregou no Tesouro Nacional a

COMissão recebida. Ora, e do trato.normal de transações ba,!!.

ciirias o recebimento de cOlllissõés. Logo, uma divida, de 100

bil hões, tomada a bancos parti cular~s, represe~ta um espec

tro grande de comissões. r outro fato'que V. Exas. poderiam

êxaminar. Agra4eço a V. Exa. e, aó que me competia, respon-

O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Exm9 Sr. Oe ...

putado Eduardo Hatarazzo Suplicy, quero informar a V. Exa.

que fui Adido Militar ã Embaixada do Brasil em Paris nOS a

nos de 1965, 1966 até" março de 1967. C·onheço bem, portanto,

a rotina de trabalho dos adidos militares, ma!i justamente hâ

essa diferença de mais de lO anos em relação ao Cel. Saraiva,

a quem praticamente sõ conheci de vista, porque, fui Adido

MiTi.hr jã muito idoso em rel;:l.ção ao quadro -fe coronéis, e o

Cel. Saraiva, ao contrãrio, me par'ece que foi dos coroneis,

na "época, modernos. ' Então há essa diferença grande. Os meus

caminhos, na vida militar-, jamais cruzaram com os do Cel. S~

raiva. ~e maneira que isso tudo que oS senhores debatem eu

apenas conheço por ouvir dizer.e não tenho, am sã consciên

cia, o direito de apreciar os fatos. Todavia, não tenho

menor duvida de que os adidos militares são h~mens jã madu ..

ros e agem c9m toda a prudência. Oessa forma, eu não pode

ria deixar de ter pelo Cel. Saraiva o mais alto il.preço; SÕ

ouvi referenc1as positivãs a ele. Sou companheiro e, em de

terminada fase da minha vida, fui amigo fraternal dos seus

gerações militares devem conhecer tudo isso muito tenUemen ...

te. Julgo que V. EXilS. têm uma a1tlssima missão e julgo que

essa missão, alem d'e estudar eSSe caso particular, tem um e!

pectro muito amplo. Há, na missão de V. Exas., o 'espectro

d~ crescimento da divida com esses fatos que têm que ser al'T,!

1isados; modelo exportador, i ndependênci a tecnol ôgi ta, con-

doiS dos quais foram grandes amigos meus. Nat!1ralmente,

uma família muito grande e com cinc'o'o·u-'seis soldados. C?nh!

cf bem os mais ~elhos, pessoas de valo~ profissional grandej

doiS deles foram ã guerra conosco,·Franc:isco Saraiva Ma.rtins

e Antônio Saraiva. Quanto ã repercussão no ~xercito: ora,

a repercussão no Exército.é feita mediante boletinS' de in-

isso deva ser desvendado? Porventura, no seio das Forças A,!.

madas, esse episódio jã é dado como suficientemente esclare

cido, ou entre as Força.s Armadas se julga importante o trab!

'lho desta Comissão Parlamentar de Inquérito d: esclarecer i.!!.

teiramente, se são culpados ou inocentes aqueles que foram

apontados naquele informe como tendo realizado irregularida"

des?

o SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Muito obri

gado a V. Exa. V. Exa. não estã sendo justo comigo, mas ex

tremamente generoso.

.0S aqui uma sessio reservada com o ex-Ministro Sllvio Froh

I. este respefto~ tivemos outr~s sessões, eRl que todos esses

dados f.oram esclarecidos. em s-essães não reserv~das ,."por ou

tros depoentes. Eu pergunto: em que. medida acha V. Exa.que

11%,. subir para 12%1 Nessa hora, a divida esta rã aumentada

de meio bilhão de dólares. Então, o que ê necessãrio ê gri

tar soberania nacional, moratória e eleições "diretas. Muito

obrigado a V. Exa.

O SR. DEPUTADO JO~D_CUNHA - Sr. Presidente.

eu queria agradecer a oportunidade de ter feito algumas per

guntas ao ilustre General Andrada Serpa e dizer que, as idê,!

as que S. Exa. defende são idéias defendidas permanentemente

pelas Oposições, mas consubstanciadas, agora, .não só numa fi

gura histõrica como a do General, histórica por si e p~lo5'"

r-eus antepassados, como também têm uma organicidade, hoje,

que fixam na figura. do General Andrilda Serpa, de um lado, a

coragem clvica e, do outro lado,. ,o patriotismo .marcado por .!!.

ma vida inteira de defesa da soberania nacional. Coloco V.

Exil.., General, entre os grandes patriotas desta época, pelo

esforço Que V.. Exa. vem fazendo, alertando os companheiros

de Arma, estabelecendo níveiS de consciência a respeito dos

problemas nacionais. ESSe trabalho se inscreve numa verda

deira luta cívica,. que se alinha ã luta da Oposição brasilej,

r:a, de forma definitiva. Pen~D que todos nõ~, juntos,marcha!!.

do ao lado do povo, ,em breve, nOS livraremos das amarras que

impedem o Brasil de ser o que deve ser, uma grandf! Nação~ e

bem assl!l1' restabeleceremos a fisionomia democrãtica do Pals

na sua plenitude. Hesse dia, gostaria muito de ver, de ter

a imagem de V. Exa. como um dos 'candidatos ã Presidência da

Republic a •

Hão que vã haver revolução. Não. Nôs marchamos para o caos

inorgâniCO, para o caos social. Ora, se essa e il. situação,

por que não reconhecei', como reconheceram aqueles homens da

Liga de Defesa Nacional e t!a Sociedade dos Amigos da America,

que, com um pequeno esforço. sobretudo dos Srs. Deputados que

cons~ituem a classe política, mobf1izarfamos a classe média

brasileira para ir às ruas em def~sa da soberania e em defe~

sa da própria sobrevivência. Finalment'e, quero que V.. Exa.

saiba: não há ambiente para golpe militar. V. Exa. e os

Srs. Deputados e Senadores podem decidir com toda independê..!!.

cia a respeito do DecretO-Lei nQ 2065. Todavia, daí não re

sultará solução nenhuma, aprovem o,u desaprovem. Meditem os

Srs. Deputados sobre que Se vai atuar sobre uma parcela do

PIB que não deve ser maior do que 20 ou 30%. ·0 que ê isso

face ã taxa flutuante de juros, q~e deve estar na ordem de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem l palavra o Sr. Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. DEPUTADO EOUARDO HATARAZZD SUPLlCY - G!

neral Andrada Serpa, nós temos, aquf ,-~·esta CPI, a preocupa ...

ção de averiguêl,r não apenas as causas e conseqlJencias desse

endividamento externo da economia brasileira, sobre essa re

cessão, desemprego e inflação, que, hoje, dificultam tanto a

vida dos brasileiros. mas também posslveis irregula~idades

havidas no levantamento de recursos no exterior. Esta ComiE..

são tem tido, entre outra:> preocupações, a de averiguar em

que lIledidas, durant& o Governo Ernesto Geisel, quando era E~

.baixAdor em Paris o atual Minist~o do Planejamento, o Sr. An.

tônio Delfim Netto, foi realizado e transmitido ao então Ch!,

fe do Estado Maior do Exercito e ao Ministro do Exêrcito um

informe; pelo Adido Militar, Coronel Raimundo .saraiva Mar

tins. Ate hoje, 7 anos decorridos, ainda a opinião publica

telll tido dificuldades em saber exatamente tudo o que acont!:,

ceu com respeito a esses episõdios, com respeito ãquilo que

foi apõntado, de que funcionários" diplomatas br1fs1ieiros,

haviaRl recebido comissões indevidas, em contas nos bancos

suTços, como parte da sua decisão por terem autorizado em

prestimos, por exemplo, para a Usina de ~gua Vermelha. Isso,

segundo 'os inforllle~ que aqui chegaram, foi dito ao prõprio

Coronel Saraiva, na p·resença, com o testemunho po;tanto, de

diplomatas brasileiros. Guy Vasconce110s e Fernando Fontou

ra, pelo então diretor.~ ate hoje Diretor do Banque de Cre

dit Comercial e de France o Sr. Jacques de lJroissiard. Tiv!

àsreferente a esse nOSSo decreto-lei que vai ser votado,

SUIS conseqtl'encias face }~-Ci problema da dlvida externa, ã Po!

sibilidade do empobrecimento maior do Pals, trllrlsformando-'

nos, como ji disse, em presa,fácil .. Como vê V. Exa., mili

tar que tem eSsa visão histõrica do próprio comportamento da

'sua ArRIa, essa atitude do General Newton Cruz, no exercício

d~$ funções de gestor desse Estado de Sitio localizado, com

os inci~entes que ocasionou com 11 Ordem dos Advogados do Br~

sil e com aquele que propôs, que o caso Juruna foi um exem

plo, fi! em que. A simples existência do Estado de S'ítio ainda

a.eaça, agora, o prõpri o Parlamento bril:s il e i ~o, no momento

ell1 q:t.e' ele vai decidir materia tão importante?
O SR. OEPOENTE (Andrada Serpa) - Exmo. Sr. O!

putado João Cunha, uma das cohas que,' na História de nossa

Pitria, se me afiguram graves, foi sempre a ~ç.ão deslnforma

tha da,comunicação social. Então, a opinião publica é for

ljIade. artificialmente e na contemplaçSo do secundã~io. Quer

dizer, eS$e decreto não vai resorver nada, vai só agravar a

situáção do Pals, vai só minar as resistências a esse biombo

do governo qas nações centrais, e particularmente da Ame

rica, chamado FMI. Muito Mais grave já ocorreu, hã 2 meses,

e ninguem mais fala, quando o chamado Pacote cortou das des

pesas de investimento das eMpresas estatais l' trilhio e meio

de cruzeiros. Issa está repre;entan~o. Srs. Deputados, não

tenham dúvidas, uma quebradeira, u~a ~~.claraçio de estado de

fl.lênch de pequenas e .édias eRlprésas nacionais em cascata,

'ou seja, destruindo as pequenas 'e médias: empresas nacionais,

as grandes empregadoras, as grandes sacrificadas, que suste!!,

.tam,absurdzl.lnente, o IHPS, quando ele deveria ser sustentado

p,elo valor agregado das multinacionais, n'o seu faturamento

.ensal, e das empresas b\'"i!~ileiras, e não sacl'ifitando as

900 Rll1 pequenas e medias empresas brasileiras. !"'ntão, a si

tUllção ê gravlssima. O lReU julgame.nto e que só hã uma salda

paclfica, e cada di~ se vai .perdendo espaço para essa saída.
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o DR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Eu queria

dizer a Y. Exa. Que 11 política salarial e absolutamente in

justa. O que estã sendo realizado ê.o genocídio do povo br,!,

sl1eiro. Is~o que está' ocorrendo no Hordeste, agora, a pal!

VrJ; cerh e genoc'idio. Ha periferia das grandes cidades ~COIll

70%; na verdade; e ate ma 15 do que 1$5 O.. Nos Es tados Uni 

dos supera a 75% da renda nacional. Todavia, o que nos par!

ce faltar, nessa atitude governamental de imptlr P91iticas S!

hriafs, dedreto-lei após ~ecreto-lei, e qualquer diãlogo

COIll os que, efetivamente, serão mais sacrificados com essa

polt'Uca... UMa c~tlissão de Parh.lnentares visitou a Nicarã..

gua, ell ...tutiiõ"Pã'ssado. ó1i'it'!"õté- mesmo o governo sandinista

colocou UlAa poHtica salarial que não e ficil para o conjun

to dos trabalhadores. No·~a501 a~e"ho~~e uma contenção dos

caso de outros países I países da Europa Ocidental mesmo I co

mo a França. ê que quando há uma contenção de salãrios para

os trabalhadores. para efeito de conter a inflação, na maior

parte das vezes. se os trabalhadores confiam no seu governo.

ou tê. algulll grau de confiança, e-.lhes garantida alguma con

traparti-da. No caso da França ,e de outros países da Europa

Ocidental, tetl havido uma negociação amp1a~ em que os traba

lfi.adO;;~--~ão convidados a sentar-se ã mesa. No caso da Nic,!

·rãgua. trata-se de um governo que nasce'u de uma maneira emi

nentellJente popular. com o apoio dos trabalhadores. que estão

percebênd'~' que há ulWa garan~~a eM contraparti~a. na form~' de

transfo~D1ações sociais muito intensas. Gostaria que V.Exi!l.

fizes.se- uma anã1ise~ do seu ponto' de vista, sobre a maneira

segundo a qua 1 o Governo velll impondo es sapo1íti ca sal li ria1 •

negando-se a conversar COM os dirigentes sindicais, com os

trabalhadores e tIIeSIllD com os partidos de oposição nesta Ca-

nho que atender agora •

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com a p~iav:ra o Sr. Deputado Ruy Côdo.

O SR. DEPUTADO RUY CO DO - Sr. Presidente. i-

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Agradeço a

V. Exa,. e peço desculpas ~or ter que me retirar pela razio

jã alegada. qual seja, um compromisso inarredãvel a que te-

historicamente a espoliação de Minas Gerais. Então. têm ullla

grande autoridade moral para fazê-lo". E o que se vai repe

tir elll Carajãs. Na peroração, eu dizia: "S. Exa. o Presi

dente perderã o respeito do povo brasileiro, se entregar

parte nobre da 'província de Carajás", e essa parte nobre fi o

nlquel, o estanho, o manganês, o ouro e a bauxit~. Para que

V. EXas. vejalll o absurdo que e o Projeto Carajãs, o mesJno i.!!,

vestilrlento que estã sendo feito na mineração poderia ser fe..:!.

to na produção de semi-elabor}ldos desses minerais citados.

com um lucro quatro a cinco veze$ superior ao'meio bilhão de

dó] ares dos 35 JII i1 hões de toneladas de ferro exportadas. Ba!

taria que se fizesse UM alto forno para produzir 2.5 milhões

de toneladas de guza. O lucro ser,ia quatro vezes maís. Is

so foi apurado pelo engenheiro Benito Bruno, na revista "PO!

tos e Navios". Então, eu dizia: "O Presidente perderá

respeito da Nação, se entregar aos estrangeiros a parte no

bre da província de Carajãs, mal-aconselhado por eSSes asse,!.

sores incompetentes e impatriotas, vendo obscurec.fda a sua ..:!. .

118gem histõrica COMO o Presidente da abertura. da anistia e

de uma política extern.a não desir"'a~ada dos ionteresses naci.Q.

na;s". lenho defendido, em todo o Brasil a eMpresa baiana

Caraíbas Metais 11: a exploração aurífera de Araci. Tenho de ..

nunciado tambiM COllO foi entregue a jazida de Jacobina. des

necessariamente. Então, e necé~sãrio que e5ses probleJllIlS s!,

jUI: do conhecimento da sociedade b.rasileira. ,Estava esque

cendo de dizer que, quando defendo ,'a· ,moratória, tenho pleno

apoio do Direit'O Internacional. A ruptura dos tratados no

Direito Internacional ê plenamente' justificada quando estã

coraprometi da a honra ou a ruína da Pãtria. E é o que estã ,!,

contecendo agora. Tendo ;udado aS condições dé orige. - e

e o aforismo latino sic 'rebus stantibus - mudadas as condi.

ções em que aquilo foi trata.~o" em que aquilo foi negociado,.

a nação adquire o direito de contestá-lo. Parece-lIIe que era

o esclarecilllento final, jã que est'â nos livros de Direito I.!!,

ternacional dos tratadistas brasileiros, UII dos maiores de

les o Conselheiro Lafayette, ao lado de Clõvis Bevilacqua e

Teixeira de Freitas. Muito obrigado,nobre Deputado Fernando

lustre Gen~ral Andrada Serpa, Srs. Deputados, como bom

participa~ de uma reunião em que há a franqueta deste General

que se vem juntar ao povo e protestar contra "aquilo que estã

acontecendo 'neste Pais, bem COIIIO apresentar Medidas, porque

sõ protestar nio convalida qualquer atitude. S. ,Exa:' vell

justamente trazendo, ,de longo tel1po. os reme.dios ã Nação. I!!,

felizmente, a Nação estã surda.. -Este Pais do faz-de-contas~

segundo as próprias expressões do, Ministro Hê~io Beltrão. nE.

ala conferência que fez eM Gralltado,. quando fi!lolava para os mu

nicipalistas, para os Prefeitos. naquele congresso de que

participei na condição de melllbro da ABM, Ouvi quando S.Exa.

s~ referiu a "este País do faz-de-contas". Ao dizer isso.

S. Eu. se referia ao problema da saúde. São·dois õ~gãos,

MinistériO da Saúde e Ministério da Previdência, fazendo

mesllla coisa e gastando fã::'ulas. A CPI dos Produtos Farmacê!!,

ticos, realizada nesta Casa. 'em ,19BO" já havia chamado a a

,tenção do Ministerio da Saúde par~ essa questão. ,,(as. 1a.en

tavelllJente, esse órgão nenhullla providência tomou naquela 0

pDrtunidade. Falava-se inclusive das propagandas de remédio

nas televisões, COlaQ se remédio fosse al'trnento,' pois o corpo

humano não é prateleira de farmãcia. Então, ê preciso in'je-

tilr outra coisa. alhlento. Existell 43% de desnutridos no

Brasil. Sõ elll São Paulo, hã um milhão de favelados. Go-

ve;rno 'brasileiro não está pre",cupad~ em solucionar 05 seUS

raros problelHls com o homelll; ele ,estã preocupado eM cons-

truir grandes viadutos ou grandes rodovias. pa~a cónsunrir

.ais ain~1 o petrõleo brasi1ei~o. lO inves de pe.netrar na i

rea da f,rrovia. E falo justame.nte hoje, qUlndo se esti rIR!

.1izlndo, nl éo.iSSi~ de Transportes desta c~sa, UIn se.1nirio

sobre o probleMa rodovi.irio. Deveaos cuidar exclushllHnte

d.os pl'obl.IIu ferroviiri<?s ~ para evitar esses '!utos peraa-

Santana.

Araci ,

I1 ustrosO SR. OEPUTADO FERNANDO SANTANA -

hia, uma reserva de ouro extraordinãria na ãre~ de

dia 19 de seteMbro do ano passado. falando aos engenheiros

Mineiros e. no dia 20 de setembro. falando. ell Porto Alegre,

no I Congresso de Revendedor'es· de Petrõleo" eu fazia UII ape..

10 a unS e a o..tros no sentido de que se dirigfsseM lO Pre-.. .'. .
sfdente Figueiredo, pedindo-lhe a 1. -Exa. a abertura de u.

4.bat. nacl0.al sobre o proble.a d. Carajis. Qua.to aos .n

.enheirGs .in.iros, dizia-lhes o seguinte.: ·Vocis conhece.

perto do MunicTpio de Serrinha. Era uma conce,ssão dada

Vale dó Rio Doce. Sabe-se -e agora' pergunto a V. Exa. se-

isto ,ê do seu conheCimento -cjue a Vale do Rio Doce negociou

essa reserva com a Anglo-America,. ~ma mu1tinacional que eX

plora ouro elH Morro Velho e, na Bahia, em Jacobina. Pergun

to: V. Exa conhece o ponto de vista do Estaco Maio,r? Pe

lo que sei. o Conselho de Segurança ainda não aprovou essa

tranSferência de concessio d~ uma extraordinãria reserva a,!!,

rífera do Brasil para a Anglo-A~érica. EraM estas as ques

tões que queria formular a V. Exa.

O SR. DEPOENn (Andrada Serpa) - EXilO. Sr.

Deputado Fernando Sa,n.tana, prati camente, sob a minha ópti ca,

não há questões formuladas por V. Exa. Hã uma absoluta har

monia de,pontos de vista com tudo que V. EXil. declarou.

que lIe espanta, no caso da Hanna. a omissão da classe diri

'gente 'de Kfnas. Quer dizer. o' fato ocorre na Capital minei-

ra. i poeira da Jaineraçio suja os lares de quem ,habita no

Bairro da Serra. Quanto às concessões de hV'l"'a. desejava di

ler a 'I. Ex.á., paTa que constasse deste depollllento, que, no

vatizar as chamadas empresas estatais. Formulamos a S. Exa.

algumas perguntas envol vendo a SIDERBR~S, a ELETROBR1lS ~

PETROBRJl:S e a Vale do Rio Doce: Perguntamos a S. Exa. se ti

nha ~onhecimento de que jã eXis'ti~ um projeto de privatiza

çio da Vale do Rio Doce, feito pl!:1a ,di'i"'etoria da elllpresa. D!

pois indagamos ao Ministro se aquela era uma posição do Go

verno. S. Exa. simplesmente respondeu que, particularmente"

era contra. A quarta questão é a s~guinte: existe, na 'Ba-

Minas Gerais. que ê explorado, realmente. pela Hanna. V.Ex!.

teJl conhecimento de que. pelos idos de 1963, perante Ullla Co

missão Padalllent~r de Inqueritõ sobre ferro e manganês e com

um trabalho de esclarecimento fei~o neste Cong,resso, o TribE.

nal Federal de Recursos derrotou a ''P'rete,nsâ:o da "anna. de d.!:,

.ter as reservas do Quadrilãtero Ferrlfero de Minas Gerais? r
a pri~ei ra· pergunta. A segunda questão também envol ve o pro

blellla da dívida" porque, a III~U ver, o Brasil não conseguiu

real izar o seu projeto nacional devido a uma al ienação perm!

nente que Vem hã seculos, desde o descobri~ento ate hoje. I!

felizmente, a nossa classe dirigente, toda ela" co", rarrssi~

1Il4S exceções, seMpre dirigiu o Pa'fs no sentido de entregã-lo

ã exploração externa.. Isso aéonteceu com as estradas de Fe!,

ro, com as lIIinas, com as comunicações. Sõ hã bem pouco

que esta.os numa luta trl!!menda para resgatar tudo isso que

está al e que vem sendo dadu praticamente de graça. V. Exi.

se referiu ã British Petrol~um, que ê uma empresa das chama

das "Sete Irmãs n
• Essa empren naturalmente jã vislumbrou

que, pelos anos 2:020, 2.030" o petróleo não serã uma mate~

ria-prima explorável, porque a esc~ssez ou ate,a sua .falta

estã prevista para essa época. Então, ela se está transfor

lIando, como V. Exa. lemb'rou, em "Hinerobrâs". Eu não' chama

ria "Hinerobrâs", aas Eng1and "Minerobrãs" ou British "Mine

,robrãs n
•• Então~ pergunto: '~. Ex!. telll conhecimento de que,

só na Bahia, no mês passado, foram dadas ã British- Petroleum

318 concessões para lavra de minérios,? Terceira questão: o

Ministro Casar Cals, hã. poucos dias, na Com'\sS'ão de Minas e

Energia, foi 'interpelado a respeito dessa tendência de pri-

Deputados, General Andrada Serpa, eu teria, realmente, uma

serie de questões a formular, mas vou resumi-las a um(l ou

duas questões, simpl esmente. porque tenho um compromi sso i

narredãvel às treze horas e quarenta e cinco minutos. V. EXa.

referiu-se. áqui, ao problema do Quadrilãtero Ferrífero de

mensaS que estão abertas! ação governamenta 1. Era o que me

co~peti a responder a V. Exa •• Sr. Deputado.

to abri gado.

O SR. ·PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem·,a palavra o nobre Deputado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY- Hui

nosalirios. In! termos reais. ,Todavia. o que nos parece,

essas Medidil5 semelhantes ã que seri adotada. o Decreto-lei

n9 2065. taMbélll é o genocídio desses 40 milhões de brasilei

ros que vivem abaixo da situaçij'o de pobreza. Esses. formu1a

dores da política econômica do Presidente Castell0 Branco

parece-llIe que são homens anacrônic~s"', -;~erendo vencer as di

ficuldades de B3 com os lIesPlOS recursos de 64. qra, o econ.2,

mista. H~rco Antônio Callpos Harti ns, aqui presente: apresen

tou trabalho, publicado na "Folha ll
, mostrando que todo o pe!

soal CLT do Brasil, os assaJariados brasileiros, correspon-

. delD apenas a 20% do PIB - ficariam fora aS profissões libe

rais. Então, é necessário que os economistas .- que defen

dem esse'ponto de vista exposto por'V. Exa. contestem o tra

balho do seu colega; também econoMista. Mas como praticasse

esse crime contra o povo brasileiro. esquecendo que estã

crhdo, aí, o mercado aberto... E, quando falei a primeira

vez no Rio Çrande, perguntaram-me: "Qual e a ,dívida interna?"

E eu respondi: "Deve ser um tri1hã'o e,meio". Era isso rne5-

110. t hoje essa dívida interna já pode estar chegando aos

vinte tr.ilhões, havendo, de juro e correção, quase um tri-

lhio por mês. COIIIO pensar 9ue vai' acabar a inflação diante

, desse quadro. esquecendo que os efei tos' danosos da emiSsão

de papel sem lastro são muito menos imediatos do que as emi!

sões de ~oeda e esquecendo que. ainda agora, houve uma emis

sio de UfA trilhão de dólares - o correspondente, porque

ligado ã ta~a de câmbio. Então. mesmo no campo da economia,

é evidente que o 'debate tinha que ser aprofundado e conside

rada a posição do povo brasileiro. Por que a -Argentina a

gOentl há' anos; agUentou a inflação de 700~ e. hoje, agOen
ta a inflação de 300 e tantos por cento? Por quê? Porque;

Argentina telR uma poderosa a~roindü5tria. Ao inves de se t,2,

aar .edidas paliativas e inüte~s e 'agravadoras da c'rise, lIIe

didas de condenação do povo. por 9ue nio se a~re o PROXLCOOL

a .iero e .iniusinas brasileiras, 1iés·inchando as grandes ci

dades. dando e~prego i1nedhto a 4 milhões de desempregados e

per.1tindo que essas mini e lIficrolÍsinas venda. ilcool. inde-

pindenteDlente de CHP. a preço de Mercado regional, na boca

das cooperativas de peque!10s fazendeiros dissfdiantes que

fosse. or~anizadas? Co~eçaria logo a renascer esperança no

coraçio dos brasileiros. O que me espanta e que eSSes ho

_RS do Governo adotall o .eslllO pensamento marxista de que t~

'do é infra-lStrutura econôllico-financeira. O Mais i superes

trutllra. Quer dizer, o Brasil, COM tantas frentes abertas ea

todas as direçõ~s, vive, s:hora, purga balança de pega.tntos

e dí'Vida externa e esquece todas as outras possibil i1iades i-
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Muito obrigado a V. Exa.

O SR. DEPUTADO RUY cODO ~ Eu agradeço.' Então,

fica o pedido aS. Exa. o Presidente da Comissão para que

convoque, para ouvir... Realmenh, dada essa situação de en

dividamento nacional, 'eu entendo que 6 a B% do endtvidamento

brasileiro se deve a esse problema dos produtos farmacêuticos.

O SR. PRf:SIDENTE ( Deputado Ale"ncar Furtado)

A Presidênciá roga a V. Exa que encaminhe ã CPI, primeiro,os

documentos que V. Exa. tenha ã mão, ,para que ela possa estu

di-los e deferir o solicitad~ por V. Exa. Particularmente

entendo que seja illportante a ~ua sugestão.

O SR. DEPUTADO RUY çDDO - Eu agradeço.

O SR. PRESIDENTE (DéPutado Alencar Furtado) 

'Tem a pa.l avra o, Deputado Jose Fogaça.

mento. vendendo por todos os :ados, a todo illstante, até pe

la televisão. E o Governo estã de 'braços cruzados, não fa

zendo nada e combatendo isto. E preciso uma tomada de posi

ção, ilu~tre Presidente. Por isso, peço a V. Exa. que con

voque os ,homens que são responsãveis pelo remédio no Bra.sil,

.porque essa dívida brasileira também se deve, de 6 a a~t aos

produtos farmacêuticos. Nós perdemos Um tempo terrível

não fizemos a industria de base, a grande verdade ê esta.

preciso que tenhamos vergonha. E eu pergunto ao ilustre Ge-

S.

boca

as saca

so"l ução

tempo em que vai vender álcool a preço de mercado na

ção nacional, o "Jornal do Brasil ll
, artigo esse em que

para falar, porque, como declarei aoS senhores, a

menso na' produção de petróleo". Portanto, S. Exa.

contra a' empresa estatal e contra o monopõl io, e atribUi

fsso a causa de a PETROBR~S não ter investido em pesquisa e

prospecção.' Num outro momento do seu Clrtigo, ele também co.!!

dena a PETROBRA'S por não ter ex.pandido devida;ente a sua pr2,

dução, ou seja, a inexistência de competição, que é própria

do setor privado, geraria na PETROBRA'~ uma espécie de letar-

gia produtiva. Essa expressão e minha, não fi do Senador.

Mas, pelo fato de não expandir· a SUCl produção, hoje

PETROBR.A'S estã consumindo as sUaS. reservas, q~e jã estão em

níveis de segurança muito ab.aixo dos 'n-,veis: considerados mi

nimamente rCIzoãveis. Então, a pergunta que quero formular

a V. Exa. e a seguinte: entende V. Exa., como entende o Se

nador Roberto Campos, que a natureza estatal da PETROBR,I!;S e

a condição de monopóli~ são ge,:,adoras dessa situação?

SR. DEP~OENTE (Andrada Serpa) - Infelizme[l"

H.;e, sempre houve e sempre haverã' bras i 1ei ros des informados,

desavisados, impatriotCIs ou antinacionais que, não compreen

dendo o que estã ocorrendo na con~untura que o Pars atraves

sa, têm a tendencia natural de colocar, como bode expiatório

das dificuldades presente, instiutições ou pessoas. Então,

uns acham que o culpado de tudo e o Nordêste õ os outros di

zem que não. que é a agricultura subsidiada; há outros que

dizem que são os militares; e, finalmente, há outros que,

fingem, que os grandes países democrã'ticos da Europa Ociden

tCll têm vastos setores da sua economia, rel ativos aos trans

portes e às comunicaçõeS, nacionalizados. Ora, nada ê mais

poder do que energia. Energia é poder. As grandes empresas

estatais .. tão injustiçadas... E eu tenho toda a autoridade

que venho defendendo hã cinco Clnos é uma solução capitalista.

por ser a' solução de menor custo social. Então tenho autori

da de para dizer que todo esse impatriótiCO de'bate, procuran R

do destruir ~as grandes empresas estatais, essa desinformação

das mini e microusinas, vai criar aquilo que dã esta.bilidade

social ã Argentina, que permite que os argentino~ sejam bem

alimentados. com uma inflação de 3DO%. ao contrãrio de nó,s,

.que somos condenados ao genocldio. Então, seria a criação,

pelos fazendeiros e sitiantes brasileiros, dessa poderosa

agroindústria. O maior crime feito, se nós apreciarmos o M~

vimento de 1964 sob o aspecto sociológico, eu·julgo que re

presentou a entrega do poder ã bur,guesia empres.arial brasi-

med10 empresário brasileiro. que, em cooperativas~ ao mesmo

Exa~ faz a apologia di!- internacionalização da noss'a indústria

petrolífera. Em outras palavras, mais uma vez o Senador Ro

berto Campos abre baterias contra a PETROBRA'S e o seu mono

polia. Dois argumentos bãsicos são expressos nesse artigo,e

gostaria de ouvir de V. Exa •• prezado General Andrada Serpa,

qual o seu entendimento 'CI respeito desses argumentos levan

tados pelo Senador Roberto campos. S. EXil. diz que a causa

de todos os males da PETROBR.A'S e o fato de ela ser uma empr!

SCI estatal e o de ser monopõl io. E diz o seguinte: IIExat!

mente por isso, por ela ser estata.l e por ser monopólio, não

investiu em petróleo e pesquisas, e se dedicou a atividades

mais rentãveis. Eis por que nós temos hoje este déficit i-

maciça criando esse falso dilema privatizaçãol estatização,

tudo isso não ê mais do que um aspecto dCl desinformação dCl

comunicação social. As grande,s empresas se encontram em di

ficuldade' como toda a Nação está: Todavia, qU~m impôs às

grandes empresas a dívida em dólares? Quem, depois de fazê

lo, desvalorizo.u o cruzeiro? Quem exige que as grandes em

presas nacionais estatais façam seus orçamentos muito abaixo

da inflação do ano? O Governo. logo, e o próprio Governo,

sétores desinformados ou impatriotas, agindo de boa ou mã

fe, que criam esseS problemas, apresentando uma visão falsa

dos fatos. O petróleo e ~mCl riqueza em ex.tinção, cadCl vez

mais rara e mais cara. E são esses mesmOS h6mens que, fin

gindo:'se imbecis, começam a dizer: "0 melhor substituto do

petróleo ê o próprio petróleo". Ora, nós temos a. sa1'da, com

as formas alternativas de energia, e sobretudo Com a biomas

sa - o álcooJ e oS óleos vegetais. O que e necessãrfo.

que. a PETROBR~S seja associada aos mediaS e grandes er.1preen

dimentos. E o que é necessãrio e acreditar no pequeno e no

General

circulCl-

no domin-

Exmo. Sr.O SR.. DEPOENTE (Andrada Serpa) -

Andrada Serpa, Q Sen~dor Roberto Campos publicou,

go próximo passado, ,um artigo n~m jornal de grande

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr.

Deputado Ruy Côdo, o assunto que V. Exa. bordejou é dos mais

graves e daqueles s'obre os quais me tenho pronunciado com a

maior profundidade. Então, fazendo justiça ao Presidente

Medici, em 1972 foi criada CI CEME, que visava isso que V. Exa.

quer. Foram reunidos dezesseis laboratórios brasi1eiros, iE,

clusive os do Exercito, da Marinha e da Aeronãutica, e foram

selecionados cem remédios bãsicos. Penso que os órgãos mun

diCIÍf de saude julg?ffi Que !!ntre dllv~ntos e trezentos remé

dios básicos resolvem o prob1emCl de saúde do mundo. A CEME

começou a trabalhar d'ebaixo da asa da Presidência da Repübl.:!.

ca. Infe~izmente, no Governo do Presidente Geisel, ela pas

sou para, o orgClnograma do Ministério da Saúde. Ao invés de

cem remedi os, passou a fazer trezentos, e, rendendo-se as a.!:!,

toridades ,governamentais aos interesses das multinacionais,

admitiu-se que a CEME passasse a comprar reme~ios às multin!

cionais para,distribuir aos vinte e três milhões de brasilei

ros, que na origem - e hoje jã de~em ser uns trinta e cinco~

erClin considerados fora da economia de ,mercadCi,entre"trinta

e cinco e quarenh, hoje. Então, quero dizer a V. EXil., fa

zendo justiça agora a esses Ministros que apresentaram o pr2,

jeto, que e o qu'e eu e V. ExCl. ·desejamos, que Um projeto de

dois artigos resolveria esse probl,ema. Seria:, Art. lQ - A

importação da materia prima fCIrmacêut.icã só poderá ser feita

atraves da CEME, que a distribuirã aos laboratórios sediados

no Brasil. Art.' 2Q - A CEME se capitalizarã no sentido da

nacionalização da matéria-prima fCIrmacêutica. Com isso. paci

ficamente, num período que eu arbitro de medio prazo, todos

eSses laboratórios mul tinacionais iriam embora do Brasil. A

indústria, que já foi nOVl'nta e tantos por cento nacionCll,v~

taria a sê-lo.' Mas, para sentir V. EXil. o quanto tem razão,

na minha exposição eu lhes d~sse que as CâmaraS de Comercio

Brasil-America, Brasil-Alemanha e Brasil-Inglaterra tinham

d'i·to agora ao Governo brasileiro que consideram desamistosa

a aprova·ção desse projeto. E os Ministros da ãrea econômica

imediatamente se alinharam nessa mesma posição. V. Exa.·.se

referiu a uma pessoa pela qual eu tenho o mais alto apreÇO,

pela luta de mais de vinte Clnos que ela promove em defesa

da sãüde dos brasl1ei.ros, o Coronel-Mêdico Dr.Assis Pa,:heco.

neral: a maior carência brasileira, a maior crise brasilei

ra não é de vergonha? Porque, diante de tanta riqueza, um

Pa1's de dimensões continentais·.. que' tem tudo, inclusive. uma

florCl extraordinária, com a qual e possível fazer praticame,!!.

te todos os nossos remédios, estamós ai a dever ao exterior

uma importância' fabulosa, porque o Ministério da Saúde não

se precata contra isto. Então, es'te País de faz-de-conta,di

to por S. Exa. o Ministro Helio Beltrão ••• Perg,unto a V.ExCl.

como resolver essa crise,,,,se nós temos tudo, ilustre General

Andrada Serpa, paralelamente aos meus cumprimentos a V. Ex.a.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Peço /li V. Exa. o seguin.te: Temos um tempo lilll'itado para tOM

dos os Deputádos: dez minutos. V. Exa. não pode dispor de

Ilais do que isso.

O SR. DEPUTADO RUY CODO .. Em dez mi~utos exp,2

rei o meU pensamento, Sr. Presidente. Então, mais ã frente

diz o segui nte •••

O SR. PRESIDENTE (Dep.utado Alencar Furtado)

Y. EX/li. dispõe de quatro minutos.

O SR. DEPUTADO RUY CODO .. Quat~o minutos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar F'urtado)

n'entes e constantes com petróleo prõveniente de outro lugar.

A economia estã esvaindo-se cada vez mais, e nenhuma provi

dência se toma. As ferrovias estão totalmente abandonadas.

Quero referir-me agora,Sr. Pre~idente, a algo que julgo mais

importante, que ê cuidar do ser h~mano brasi1!!iro, q-ue estã

compl~tamente combatido por todos setõ-res do Governo Fede

'ral. O Deputaqo João Cunha aqui mencionou a morte, ocorrida

hã poucos dias - e os jornais publicaram - de um pai de

'sempregado que, desesperado, matou seus próprios filhos .Quer·

dizer, chegou às raias da loucura. Quantos brasileiros es

tão aí morrendo? E morrem mais, Sr. Presidente, brasileiros

que ingerem remedios erradamente. ~\orre um brasHei.ro a ca

da 45 minutos neste País, por ingel"ir remédios, forçado por

essas multinacionais do remedio. Eu gostaria de citar aqui

o livro de Mãrio Vitor de Assis Pacheco, médico do Rio de J,!

neiro, quando ele fala sobre os abusos dasmultinacionais fa!

macêuticas. Se me permite V. Exa., antes de formular a per

gunta ao ilustre General Andrada Serpa, eu gostaria de 'ler

algumas consideração da introdução do livro, quando ele diz:

IIAcentua-se cada vez mais, nO Brasil, o domínio no nosso me.!:,

cado'de medicamentos por Rlultinaci;onais químico.,. farmacêuti

cas norte-americanas e européias. as quais consegUem, assim,

facilidade para elevar o preço da mercadoria, medicamentos

que hbricam e nos vendem". E /li consideração vem ao longo.

Se V. Exa. me permitir que se insira também nos nossos trab!.

lhos ...

E.

o SR. DEP,UTADO R'UY CODO .. E pena, Sr. Presi

dente, 'porque se tra ta de um assu~to muito importante, qu'e

e o problema ~do rem~dio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Podemos incorporã-lo como um documento, se V. EXa. permitir.

O SR. DEPUTADO RUY CO DO - Eu gostaria. Tenho

aqui também, do livro de BruM Carlos de Almeida Cunha, "He_

dicamentos - Fato):' da saúde". Ontem ã noite ainda, usando o

horãrio da Liderança, eu falava que o mercado farmacêutico do

Terceiro Mundo, em geral, e do Brasil. em particular. e ca

ract{.r~zado pela prE: ... alência de um sistemu que ,;stir.;uln conE.

tantemente seu crescimento, cuja ocorrência, difícil de ser

avaliada pelos órgãos governamentais, se deve ã constante io!!

tradução de medicClmentos na praça, jã que ate hoje não se s!:!.

be bem q~antos remedios existem ã venda no País. Isso ainda

.se deve a uma constante pressão de todo o genero para o au

mento da venda dos produtos ji ex.1stentes. O mercado nacio

nal tem crescido assustadoramente e se situa ~ntre o quinto

fi o setimo do mundo livre. girando em torno de 1,2 trilhõos

de cruzeiros, o que colocCl o Brasil como responsável por 3~

do' faturClmento da indústria fanacêutica mundial. Consta que

tal n,ii~ero e condizente com a fração representada pela popu

lação brasileira, em termos de' de~ografia mundial, pelo fato

de nossa população representar cer~a de' 2,5 .d~ número de ha-

bitantes do Planeta. Sr. Presidente, veja V. Exa. que até

o ano 2.050 não' serã necess[rio instalar mais farmãcias na

c1pital de São Paulo, enquanto 40% da população brasileira

~io tem acesso ao remedio, sendo que 3D% em São Paulo, 35%

no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Paraná, em Santa Cat!:!.

rina e no Rio Grande do Sul, e 35% da populaç~9 br:tsileira

estã' aí com uma carência total. Então, é preciso uma modifi

'cação. O Governo estã de olhos fechados. O Ministerio dCl

Saúde foi alertado, ~ infelizmente não tom,ou providências.Eu

solicitei até o fechClmento do MinistériO da SClude, hoje cau-

, sador dessa importação vergonhosa, que causa essa dívida br2.

sileira, e falo numa CPI da Dívida Externa. Seis a 8% do e,!!.

llhidamento nacional se devem às multinacionais da remédio,

que querem empurrar ao brasileiro remédio cama se fosse ali-
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indagar.a V. Exa.

TO. Muito grato a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tel1 a palavra o Deputado Celso Barros.

O SR. DEPUTADO CElSO BARROS - Sr. Presidente.

leira, e principalmente paulista, pois mais poderosa, e que

os Militares. tendo entregue, uns e outros foram dominados

por esse poderoso estamento das sociedades modernas, tão bem

analisado por Max Weber. que é a ~ecnoburocra:ia estatal.

a tecnoburocracia concentrou decisões; "central izou o País- e

conôllIica e financeiramente e nos condena. como noS estã con

denando. ao caos social. Muito obrigado a V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Obrigado. Na

verdade. a posiçio do Senador Roberto Campos i notoriamente

contrári a .••

do

nasções. Se a Oposição. no caso, tivesse obtido maioria

AssembHias Legislativas. teria naturalmente o comando

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado}

Havendo numero legal, dec1al'o abel'~os os trabalhos da pr~

sente reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destin,!

da a apurar as causas e consequências do elevado endivida

mento externo brasileil'o. tendo em vista as negociações can

o FM!. Ouviremos hoje o depoimento do Sr. Mário Henrique

Simonsen. Antes. o Sr. Secretário pI'ocederã" ã leitul'a da

ata da reunião anterior.

(~ lida e aprovada. sem restrições, a ata da

reunião anterior)

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furtado} 

Srs. Deputados. esta Comissão Parlamentar de Inquerito tem

o pl'azer de recebel' hoje o Dr. Mário Henrique Simonsen, fi

gura de homem publico altamente qualificada. que exibe um

curriculum vitae dos mais famosos, eis que desempenhou fu.!!

ções da mais alta responsabilidade na administração publi

ca brasileira ate há pouco tempo. 'ã frente, inclusive. da

Secretaria de Planejamento. Na sua formação profissional,

é Oficial da Reserva da Marinha, Engenheiro Civil com esp~

cialização em Engenharia Econõmica. economista formado pe

la Faculdàde de Economia e finanças da Univer:idade do Rio

do Janeiro. tendo exercido cargos de assessor técnico da

ECOTEC, professor do Ins tituto de Hatemáti ca Pura e Ap li c.,!

da do curso de Engenharia Econômica da ESc~li!. Nacional. de

Engenharia. pl'ofessor do curso de apel'feiçoalllento do Insti

·tuto Bra:;ileiro de Economia e da Fundação Getülio Vargas.'

Depoente: MÁRIO HENRIQUE SIMONSEN
Ex-Ministro da Fazenda

,O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Agradeço a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencal· Ft.;rtado) 

Srs. Deputados. nós: todos. da CP]. estamos satisfeitos por

que rp.çebemos um dQpoimento histõl'ico. recheado de muita ri

queza de informação. Sr. Gen. And'rada Serpa, a CPI agl'adece

sua valiosíssima colaboração e encel't'a seus trabalhos de ho-

Y. Exas. a honra que me deram de vir depor nesta Comissão.

O SR. DEPUTADO CELSO BARROS - A"honra foi no~

fi formado do dobro da l'epresentação dos Deputados e Senado

res. São 240 Deputados e 60 Senadores, se não me fal ha a m,!

moria. O Colégio E1eitol'al compõe-se de 600 representantes.

Se o atual Presidente da Argentina, eleito por maioria abso

luta, não ob~ivesse esse quorum. ~ssa eleição seria proces

sada pelo Colégio Eleitot'al. que e organizado em termos mui

to mals restritos e menos democl'ãÚcos do que o nosso Cole

·gio Eleitoral. que se compõe dos representantes do Senado.

portanto aqul!les que traduzem o equillbrio do Estado. da Câ

mara Federal e das Assellbléias Ll!gis1ativas estaduais. 'O

PMOB. por exemplo. como ti o caso de São Paulo. adquiriu mai~

ria na Assembléia legislativa. naturalmente terá maiol'ia do

Colégio Eleitoral. 'como no Rio de Janeiro. Parece-me. data

venia, que a questão da legitimidade. no caso. apresentada

por V. Exa., se ressente um pouco de um aspecto muito subje

tivo. Era isso que queria dizer.

je.

O SR. PRESIDENTE (Deputa1o Alencar Furtado) 

Queria. antes de encerrar. dizer que amanhã, às 9h30m. vamos

ouvir O depoimento de Carlos Alberto Andrade Pinto • .Está' en

cerrada a sessão.

24' REUNIÃO, REALIZADA EM 10-11-83

Colégio Eleitoral. Então, a questão da legitimidade que

V. EXiI •• de cQrta fol'ma, enfatiza e muito relativa. porque.

Se formos examinar a composição do Colégio Eleitoral tendo

e. vista o resultado das eleições passadas. verificaremosquc

elas são. como composição de ·Im Colégio não direi para ele~

ger o Presidente da República originariamente. mas, pelo me

nos. como elemento se'cundãrio. no caso. para eleger o Presi

dente da Republica ... Ele tem legitimidade porque o eleitor,

quando f.oi eleger o Deputado Estadual e o Deputado Federal,

jã sabia que iria. eleger tambe~ O Colégio Eleltot-al para el!:,

ger o Presidente da República. Ora, tambem poderíamos acoi~

DIar de ilegítlmo o Colégio Eleitoral da Argell;illa, se o ,a

·tual candida,to eleito não obtivesse a maioria absoluta. que

e da constituição at'gentfna. porque, lã. o Colégio Eleitoral

[;ireito

Agradeço aO SR. DEPUTADO CELSO BARROS -

segundo e tel'ceiro lugares. o Colegio contraria o

V. Exa. o esclarecimento. embora não considel'e, com a ênfa

se COlll que V. EXil. expõe. a questão da ilegitimidade do Col.§.

r.io Eleitoral, porquanto ele elllerqiu de 'uma realidade pollti
ca em que foi testada a manifestação popular. Sabemos que.

ell v'erdade. esse Colégio foi manipulado, mas antes. das elei-

o SR .. DEPOENTE (Andrada Serpa) - ExmQ Sr.

Depuhdo Celso Barros. vou começar pelo aspecto político. ~.i.

co muito satisfeito por V. EXil. apresentar esse projeto. mas

divirjo 'somente na segunda parte dele. A situação do País

é de extrema graVidade. Julgo que seja uma situação ímpar

desde a IndQ,pendência. nio existe outra igual. Não se tl'ata

de nenhuma sinistrose, de nenhuma beirü de abismo. Não. Tra

ta~se de submissão. d~ incompetên,cia, incapacida~e, obstina

ção no erro. Ora. então o Colégio Eleitoral atual e Um co1,[

gio eleitoral minoritário. Representa a minoria. e estou f,!

lando com toda a isenção. Não-quero que V. EXa. suponha que

eu tenha o menor parti pris contra o seu par~ido. Por todo

o Brasil. tenho defendido a união nadonal dos brasileiros,

sem exclusão de ninguém. nem do judeu nem do árabe; nem do

comunista nem do fascista; nem do branco nem do negro; nem

do pobre nem do rico. Tenho dito sempre que estando nós to

dos no mesmo bal'co, Oposição e Govel'no. o que ·se. impõe e le~

var esse barco a porto seguro. A contra-revolução de 1964.0

movimento de 1964 se esgo"'ou. Estou dizendo isso hã 5 anos.

O ültimo Presidente que. embora com o Exercito cindido. sai

por indicação do Alto Comando e o,Presidente João Figueiredo.

Uma !>ituação grave como esta que estamoS vivendo não poderã

ser resolvida enquanto se inquinar de ilegítimo o Colégio E..

leitora1'- Com todo o l'espeito pelo que V. Exa. pensa, digo

que o Colégio Eleitoral é f1egltimo por tl'"ês razões. Primei

ra: o Colégio é ilegítimo porque representa a minoria. A Op2.

sição ganhou pol' uma difel'ença de 7 a B milhões de votos. Em

Publico brasileiro •. No Direito Público bl'asileiro quem equi.

1ibra a Federação e o Senado Federa 1. Ora, a l'epresentação

em que os tJequenos Estados têm o mesmo peso dos grandes no

Colégio Eleitoral e a "bionicidade" consagrada são fatores

de ilegitimidade. Um Presidente que não tiver o l'espaldo m,!

joritãrio da Nação.não vai completar o mandato. Quando falo

em consenso. com todo o respeito pelos que as1im pensam.

~redso. nesta situação grave em que o Pars se encontra, que

nos vacinemos contra o consenso histôrico. contra a concili,!

ção histõrica apontada pélos historiadores brasileiros. Essa

conciliação sempre ê feita pará que o povo brasileiro pague

i\ contil. E uma conciliação de interesses elitistas para o

povo pagar a conta. Ora. UJa. povo que"estã em vias de geno

,cl'dio não tem ruis condições de pagar conta nenhuma. NeSSe

sentido é' que; no aspecto político' da pergunta de V.Exa •• eu

!,!voluirh para o sistema francês. onde não conseguida a mai~

ria absoluta no primeiro turno. no segundo turno os dois cai!,

didatos mais votados dis·putarhm a presidência. TerTamos ~m

presidente com responsabilidade perante os ehitol'es. com ai!.

toridade para exigir o sacriflcio d,e todos e. mais do que i~

50. com coragem cív~ca e mor:al para enfrentar os banqueiros:

internacionais e as nações centrais. Como. nO·fundo, jamais

deixarei de ser o que sou, um soldado. digo a V. Exa.. Sr.

Deputado. que 'a eleição direta por essa forma,consagrando um

presidente com autoridade, constitui a ruptura paclfica que

interessa às Forças Al'madas. desonera as Forças Armadas das

respon.sabil idades do Doder e faz com que elas voltem ao

status··quo histórico de poder instituciona1 não legitimado.

Quel' dizel'. poder moderador não institucionalizado. Quant.o

ã pergunta de caráter econômico -de V. Exa., tenho ouvido e!

ses senhores que defendem um modelo pervel'so dizerem: MComo

e que o'lIodelo e exportadol'. se nãs apenas exportamos 8% do

PIB?1l São esses mesmos homens que realizam essas desva10ri

zaçõf!s da' moeda para que se possa exportar. Ora. COmo expor.

ta)". quando os países ricos são todos protecfonistas e ven

dedol'es? N5s exportamos. como se dizia. nas epocas melho

res a preço de banana, ou seja, com transferência de renda,

suor braSileiro a preço vil pa':,a as nações ricas. A ll1axide.!,

Y'alorização é um desastre e nós' não exportamos. damos grãos.

minerios e manUfaturados às nações ricas. comprimindo e des

graçando o povo brasileiro. Este é o modelo exportador da

mi\xidesvalorização. Muito obrigado a V. Exa ..

umatribuição ~ p!!lo refino de petróleo em nosso País. e:

o SR.' PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Peraita-me. Sr. Deputado Jose Foga.ça. Vamos suspender are,!!,

nião por ci nco mi nu~os.

(A sessão li suspensa r?0r dnco minutos)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Oeclaro reabertos os trabalhos e devolvo a palavra ao Sr.

Deputado Jose Fogaça.

O SR. OEPUTADO JOsé FOGAÇA - Apenas para CO!!

eluir., Sr. Presidente. quero dizer ao nobre depoente que re~

fRente.' neste artigo, o Senador Ro.berto Campos: se mostra not~

rhl1ente contrário ã continuidade e à sobrevivência da

PETROBRJl:S como empresa responsável pela explol'ação. pela di~

Sr. General Andnda Serpa. a minha indagação se cinge <:. um

ponto apenas. Embora V. EXa. iJllplicitamente já tenha dado

resposta a ele. eu desejo. no entanto. um esclarecimento mais

objetivo. que é o concernente ã desvalorização do crvzeil'o.ou

melhor. ã maxidesvalot"lzaçio do cr.u:&:.eiro. Indago a V. Exa.:

essa maxidesvalol'ização do cl'uzeil'o - que representa a maxi

vlllorização de. dõlar - contribuiu direta ou indiretamente

para o agravamento da nossa dívida externa? E. cOll1plementa!!.

do ainda numa só indagação - aliãs, não é uma indagação, mas

UM adita.ento - V. Exa. se referiu à eleição diret-a para Pr~

sidente da República. e. se não estou enganado. deu uma fór

.uh. que seria a lI1aior.ia absoluta. Então. qtTero dizer

V. Exa. que óntelll. fazendo um pronunciamento nO Grande Expe

diente da sessão da Câll'lara. eU defendia precisamente esta

tese, acompilnh~da, aliás. de UJII projeto de eMenda ã Consti

tuição, cujas assinaturas jã estou colhendo, no sentido de

propor a eleição direta para Pr'esidente da República atravês

da votação por maioria absolut~; e, não conseguida a maioria

absoluta por quaisquer dos candidatos. então processar·-se-fa

essa eleição atraves do Colégio El·eitoral atuallllente existe!!,

te. Hio porque não quiséssemos submetê-los a uma nova elei

çi0 7 mas Ine parece que ,a votação atr:avé's de um, Colégio Elei

toral iã teria uma aceitação plebiscitária. porquanto. Se '0

tl-leitol' foi às urnas e não escolheu. entre os vãrios candi

datos, aquele que e' da sua preferência majoritária, implici

tamente ele transferiu a decisão fi.1tima para este Colégio.E,!

sa emenda constitucional se fixou. naturalmente, no atual C~

legfo. porque serfa multo mais diflcil nós removermos a con~

tituição desse Colégio para atingirmos o objetivo imediato.

porque futuramente esse Co 1égi o El e ito ra 1 seri a a lt.:. rado. ni!,

turalmente. com a prõpria eleição do Presidente da República

e co. as eleições sucessivas. En apenas isso que eu queria

das pos'ições. talvez. mais notol'iamente antinacionais que jã

telllos registr.ado. e nos parece q~e a intenção do Senador e
de atribu'ir às empl'esas estatai.s as causas fundamentais da

ç(1"vida. ou seja. ele diz que é o desvario adllfinistrativo, o

descontrole: próprio da condição de estatal. que geraria es

sa brutal dívida externa que tellos boie.

'O SR. DEPOENTE (Andrada Serpa) - Sr. Deputado

Jose Fogaça, cO,lplelRentando o ~,ue disse a V. Exa •• eu só di

ria que e necessário que a nona ~urldica fh7alize as empr!

sas estatais. 'Então, as empresas estatais deveriam ser fis

calizadas pela ,vigilância da sociedade e pela norma jul'ídica

- a nol'lIla jurídica dizendo que o Conselho Fiscal é obrigado

a exonerar a Diretoria que se mostre incompetente. Dentro de

tais parãmetros. evidentemente lRelhoraria a administração das

grandes empresas estatais. As grandes empresas estatais são

a estrutura. a coluna vertebral do desenvolvimento brasilei-
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de Usura" e muitos outros que seria.precioso enumerar. No~

so tempo, porem, é mui to curto. Foi distribuido aos Srs.

Deputados o currlculo por inteiro. S.Sa. tem inumeras con-

professor de Anãlises Econômicas do Conselho Nacional de

Economia, Diretor da Escola de Pôs-Graduação e Economia da

Fundação Getülio Vargas, membro do Conselho Administrativo

da Mercedes Benz do Brasil, do Conselho Consültivo da Com-

que poder~ trazer excelentes subsídios para a investigação

a que se propõe esta Comissão Parlamentar de InqueFito.N01,

sos trabalhos se iniciam com o compromisso do depoente, jã

que nós nos disciplinamos por uma legislação própria. sub

sidiada pelo Código de Processo Penal e pelo Código Penal

Brasilefíro. Por isso, convido V.Sa •• nobre depoente,a, com

todos os presentes de pe, prestar o compromisso legal.

O SR. DEPOENTE(I~ãrio Henrique Simonsen)- Fa-

Bozzano Simonsen de Invf':5timentos e das demais empresas do

Grupo Bouano Simonscn, Presidente da Fundação MOSRAL, Mi:'

nistro de Estado da Fazenda, Ministro-Chefe da Secretaria

de Planejamento da Pres.idência da R~püblica. Vice-Preside.!!

te do Instituto Brasileiro de Economia, Fundação Getülio

Vargas, mem~ro do Conselho de Administração do Citicorp

t1ew Vork, Vice-Presidente do Conselho de Administração da

Comp-anhia Bozzano Simonsen Comércio e Indústria e vários

outros cargos que também desempenhou. Tem inúmeros traba

lhos publicados, ,dentre os quais podemos destacar Ulntrod..!:!,

ç"ão ã Programação Linear", llCapital de Giro para o Financ!

amento de Vendas". UControle de Preços na Economia Brasi 

leiral1,uEnsaios sobre a Economia e Política Econõmica",Lei

ao

se

segunda

zer que, na fase de 74 a 78, o Brasil essencialmente

cimento do produto para renunciar a uma dívida igual

primeira crise do petróleo e a fase posterior ã

produto de um ano, certamente não teria sido política int!L

ligente. Em outras palavras, se eu colocar a questão nes

ses termos: não crescer ou se endivi'dar, o não crescer si.9,

ni·ficaria estar co.ndenando ã miseria uma população, para

não acumular uma divida que se paga com um ano desse dif~

ran cia 1 de produto que existe entre hoje e 73. Portanto, i!.

cho que esse é um cã1culo que tem que ser feito sempre que

alguém lembrar que todo brasileiro já nasce hoje com ,set~

centos e c(nqüent.a dólares de dívida exterlla. (verdade.to!?

dos.os brasileiros, hoje, nascem com uma dfvida per capita

de setecentos e cinq·uenta dólares. Mas esse produto~

E.i..!.!, se nós tivéssemos estagnado em 73, seria muito menor

e terfamos uma serie de problemas econõmic.os e socia.is· no

País. Uma segunda interpretação é de que o Brasil, ã sem!,

lhança dos'países industrializados, deveria ter interrompi

do o seu crescimento no biênio 74/75, para realinhar o ba

tanço de pagamento...s e desenvolver-se em bases mais sólidas

a partir de 76. Há um erro fundamental nessa interpretação

que é imaginar que uma recessão cure um desequilfbrio es

trutural de balanço de pagamentos. A recessão só conserta

o balaflço de pagamentos enquanto ela dura, quer, dizer, en-

quanto 'O Pafsa por estar ~.i!is pobre, esta importando me-

nos. Mas ê evidente que ninguém vai pensar em montar uma

polfti ca econõmi ca baseada numa recess~o perm,anen~e. Rece~

são permanente é a antítese de qualquer polftica econômi

ca, afinal de contas o s economistas foram inventados pa~a

crise do.petróleo, ai com caracterfsticas diferentes; obvi

amente muito mais amargas, porque o mundo realmente sõ en

frentou uma recessão séria depois da primei ra crise do pe

tróleo. Vamos ao nosso segundo pont~: há quem diga que

Brasil, em 74, optou por uma estratégia imprudente, a de

se endividar para não parar de crescer. Essa e urna fr'lse

um pouco de efeito e hã, pelo menos, três interpretações.

dessa frase. A primeira interpretação - e que eu qualific!

ria como absolutamente inaceitãvel - é que o Brasil deve

ria. ter preferido a estagnação ao endividamento. Quer di

zer. era melhor pararmos de crescer em 73, não termos cre!.

cido, mas também não nos termos endividado. Essa ê uma op!.

nião qlJe r.ão resiste à, art'tmetica, pelo 'Seguinte: de 73

para cão o pr.oduto··'real brasileiro, apesal' de toda reces

sã,o,.,dos ·filtimos três anos, cresceu de 50% e a nossa dívida.

externa hoje é apenas 1/3 do PIS, ou aproximadamente 1/3

do Produto fhcional Bruto. De modo que renunciar a um cre!

endividou para investir. Na fase 79/80, aí sim, nós obser

vamos nas contas nacionais, da Fundação Getulio Vargas ,uma

queda abrupta na taxa de poupança interna daquela média de

24,5 % para 19,8 %. Então, sim, parece qU~ no período pos

terior ao segundo choque do petróleo se pode dizer que

Brasil não mais se endividou para investir, mas, sim, para

pagar petróleo e juros •.. Portanto, creio que essa análise

das contas nacionais deve estabelecer unla distinçno de

duas fases do endividamento brasileiro: a fase posterior ã

rador da dívida lfquida'não fi a contrataçiio do empréstimo

no exterior. A contratação do emprestimo no exterior fi ap~

nas o cata1izad0t: do processo de endividamento. Processo

real de endividamento se dá no momento em que aqueles dõli!.

res que foram para Itaipü, ou para qualquer projeto, são

gastos pelo Banco Central para financiar o déf.icit em con

ta corrente do balanço de pagamentos. En·tão, esse é um as

pecto que fi muito importante notar,e que obviamente nos l~

va a uma conclusão: só posso saber se essa dívida ao todo

foi para investi'r mais, ou para consumi.r mais, niio olhando

cada projéto individualmente, porque o dinheiro c fungi

velo ~las eu tenho que pura e simplesmente olhar as contas

nacionais e verificar o que aconteceu com o País nesse pe

rfodo. E aí realmente há dois subpe,ríodos a distinguir. rio

periodo de 74 a 78, quer dizer, logo após o primeiro' cho

que do petróleo, a poupança interna bruta subiu de 23,1 %

para 24,5 % do PIB, de acordo com ós dados das contas na

cionais. Isso significa que a entrada de capitais estran -

geiros no endividamento não veio substituir a poupança in

terna, porque a poupança interna aumentou. Ela vei o, sim,

adicionar-se ao investimento. Parece-me que é correto di-

mi -

grandevestimentos diretos. Então, vemos que o primeiro

uma dfvida líquida de quatro bilhões e cento e oito

da da dívida acumulada no passado, e o hiato de recursos.

que corresponde ao déficit comercial mais o déficit de se,!:

viços não· ligados a juros e que não são financiados por i.!!

lhões de dólares. O acrescimo da dívida, eu estimei aqui,

na ausência de exportações relevantes de capitais, como

sendo o déficit de transações correntes menos os investi 

mentos diretos. Isso dã esse acréscimo da dívida líquida

que, por sua vez, desdobrei em duas componentes: os juros,

que são a componente herdada do passado, quer dizer, herdi!.

....... ,.

fras, bbuve uma pHira do hiato de recursos, um aumento de

4,9 bilhões de dólares na dívida líqUida, e os numeros co

meçam a mudar de escala em 79, quando surge o segundo cho

que do petróleo, sendo que, a partir de 79, verificam - se

que hã dois grandes fatores de acréscimo da dívida liqui

da. De um lado, hi ato de recursos. que foi bastante 9rande

em 79 e 80, caiu em 81 praticamente quase que a zero, mas

vol tou a subi r em 82 e, por outro 1ado, também os juros aí

se acumul ando, em números mui to elevados, não só porque a

base da dfvi da era mai or mas também porque as taxas de ju

ros explodiram nesses anos mais recentes. Nesse quadro,po!:

tanto, V.Exas. têm aí a gênese da dfvida líquida. uma mera

constatação contãbil, a~ longo desse período de 71 até 82.

Uma pergunta importante é saber até que ponto o Brasil se

dólares. O acréscimo da dívida líquida neste ano, V.Exas •

observam, ê .de seis bilhões e duzentos e trinta e cinco mi.

1hões de .dólares e praticamente todo provocado pelo hiato

de recursos d~apro'ximadamente 5,6 bilhões de dólares. Os

anos seguintes, até 77. V.Exas. observam que tanto·'··' os a

créscimos da dfvi.âa liquida quanto os.h-i"ati)"s de ·:recursos

vão diminuindo. Em 78, anq,.. .de-·ili-á·i·~ exportação por mais sa-

salto da dívida ocorreu logo após a primeira crise do pe

tróleo, em 1974, em função de um déficit de transaçõe5 cor.

rentes de sete" bilhões e cento e vinte e dois milhões de

endividou para investir ou se endividou para consumir.

isso não pode ser respondi do a não ser com uma anãlise das

contas nacionais. Freqr.entemente se imagina que o Brasil

se endividou por causa do Projeto A ou por causa do Proje

to B. Mas acontece que O que interessa, o que realmente g~

ra a dfvida do País não é·o fato de alguém tornar dinheiro

emprest.tdo em dól ares, é o. rat'o de e"sses dõ1ares serem ga!.

tos. Se todos os empréstimos elll dólares tivessem sido reti

dos como reservas no Banco Central, e claro que não tería

mos problema nenhum de dívida: Cons·eqDentemente, o fato g~

ascensão e queda da reciclagem competitiva, que regulou o

mundo financeiro internacional durante os ultimos quinze

anos. Sobre o presente e o futuro, hã três questões bási

cas a avaliar. Primeiro, os atuais mecanismos da renegoci~

ção da dívida externa sob a coordenação do FMI. Segundo,ils

vantagens e desvantagens de uma moratória unilateral. Ter~

cei ro, as perspecti vas de uma renegoci açâ.o defini ti va da

dívida externa. Comecemos pela gênese du endividamento ex

terno brasileiro. Um país ou se endivida para exportar ca

pitais, ou para financiar o consumo interno ou o ,aumento

dos investimentos. Boa parte da dívi'da externa do. México,

da Venezuela e da Argentina foi ac~mulada para que' o setor

privado exportasse capitais para o exterior. Eu diria que,

no caso brasileiro, pelo menos esse pecado nós não comete

mos. As exportações de capitais do Brasil para o exterior

sempre foram controladas e, como tal, de montante pouco

significativo. O endividamento de dlversos paí!\es euro-

peus' como a Suécia e a Dinama;ca, que, embora não t~nham

problemas de liquidez, têm tido problemas sérios de compo

sição do endi vi damento. Eles se têm endi vi dado, fundamen 

talmente, para aumentar· a fatia consumida do Produto Naci~

nal e não para aumentar investimentos. No caso brasileiro,

como praticamente. não houve e,y.portações de capitaL posso

dizer que o endividamento realmente correspondeu a uma ab

sorção de caDitais estrangeiros. Mas aí eu preciso, então.

tentar identificar o destino dessa absorção de capitais e~

trangeiros: se foi para financiar'mais investimentos

para substituir a poupança interna financiando mais consu

mo. Em primeiro lugar, eu pediria a V.EXas. que olhassem a

Tabela 1, que explica a gênese do crescimento da dívida e!:.

terna líquida brasileira. Nós partimos, aqui. de 1971, de

Banco

publi codecorações recebidas. Trata-se, enfim, de homem

panhia de Cigarros Souza Cruz, Vice-Presidente do

ço, sob palavra de honra e sob as penas da lei, a promessa

de dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE(Deputado Alencar Furt~do)

Tem, portanto, V.Exa. a palavra para sua exposição. Em se

guida, os Srs. Deputados o inquirirão.

O SR. DEPOENTE (Hãrio Henrique Simonsen)-Sr.

Presidente, ~rs. Deputados, distriblJf um texto, que espero

esteja na mão dos senhores, que s~rve como um ponto de pa!:

tida para a nossa discussão preliminar. Eu diria, de inf

cio, que o Brasil, como é do conhe.cimento geral, €nfrenta

hoje a pior crise dos ultimos cinqüenta anos, marcada pela

inflação galopante, pela estagnação do produto e do empre

go e pelo estrang.ulamento da capaci dade para importar. Co

RlO pano de fundo, aquilo que é o objetivo desta CPI, uma

dívida externa que se avizinha dos 90 bilhões de dólares e

o esgotamento das reservas internacionais. Como as crises

estimulam a caça aos bodes expiató'dos, vale uma obse·rva

ção preliminar: o Brasil não é o único pais em complica

ções com o balanço de pagamentos. O estrangulamento se es

tende a quase todos os países em desenvol virnento, com ren

da media,'e tanto al,cança importadores quanto exportadores

de petróleo. Temos o Brasil e o Chile de um lado, que são

importadores de petróleo em dificuldade, e ternos o I~éxico

e a Nigerh, que são exportadores de petróleo, também

dificuldade de balanços de pagamentos, de outro lado. Como

esses países ·jamais agiram em coalizão,a raiz d.a crise tem

que ser localizada fora das suas fronteiras, e é facil 10

calizã-la na fragilidade do sistema financeiro internacio-

na'l, que desde o final de 1960 resp~nd~ aos mais complexos

desafi,os por uma seqUe.ncia de imprpvisações. Feita essa r§

salva, vale enfrentar vãrias questões, algumas de intere~

~c histórico, outras endereçadas ã polftica econômica fut.ll

ra. Sobre ó passado~ vale aqordar quatro temas. O primeiro

se limita a uma .veri fi cação estatistica: como e para que

o Brasil se endividou no exterior. 1) segundo discute um

jufzo de valor}que é freqU:enternente colocado em debate ho

'je nos quadros brasileiros, que consiste no seguinte tema:

até que ponto, em 1964, o Brasil optou por uma estratégia

imprudente ao se endividar para não parar de crescer. Há

uDla corrente respeitavel de opinião que advoga que na~uela

época o Drasil de.veria ter freiado seu creS'c.imento para p,2

. der ajustar s€u balanço de pagamentos e depois, então,cre!

cer em bases mais sólidas. O terceiro terna, ainda a respe!

to do passado, e a qualidade da administração da dfvida e!

terna brasileira, em certa epoca t"ão decantada pela camuni

dade financeira internacional. O quarto tenta explicar
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Bruto real t~r aumentado 50% nesse período. Quer

crescimento liderado pela promoção de exportações e substi

tuição de importações. Ao contrario.• reconhece os méritos

de um programa que aumentou a nossa independência em rela

ção aos insumos básicos e bens de capital importados,

nossa produção de petróleo e tudo õ mais. Todavia, há mui

ta gente a dizer que o Brasil poderia ter feito tudo isso,

tendo crescido 50% e não se tendo endividado tanto. quer

dizer, sem realizar certos projetos que deram importações

e não deram, na reali dade, ainda nenhum produto. Af eu di~

ria. fi claro. que. caso a caso sempre se vai podet" encon

trar algo a criticar em qualquer política econômica de

qualquer gOVerno. Em segun<lo lugar, também a posteriori t,2,

dos nós acertamos na loteria. Em ter'ceiro lugar~ realmente i

es~a para ser mostN,do que, se o Brasil não tivesse reali-

za do alguns proj etos, a di vi da teri acres ci do re a1mente

muito menos do que cresceu. Eu jã vi algumas simulações,

alguns estudos. t: c1aro"que ela poderia ter sido um pouco

menos~ mas esse "um pouco menos" não seria nada de forma a

mudar a ordem de .magnitude do problema atual. t: um proble

ma também muito importante ê que a capacidade ociosa que

hoje existe em segmentos da indústria brasileira, se ela e

um passivo a curto prazo, ela i! um ativo para uma fase po~

terior de recuperação. Quer dizer. para o futuro. essa ca

paci dade ociosa existente hoje na capacid'lde de produção

e1etrica, na capacidade siderúrgica etc.,ê a possibilidade

de a economia vo1 tal'" a crescer sem ter que fazer determin!

dos investimentos que jã estão feitos. O Brasil cresceu e~

cepcionalmente no final da década de 60~ 68. 69 e 70, em

ra outros países. Mas a verdade também e que o sistema de

reciclagem por bancos comerciais sempre se nutriu numa sê~

rie de fi cções. Quer di zer ~ a primei ra di zi a que 0$ ban cos

não financiavam balanços de pagamentos) mas financiava!llpJ:!!

jetos dI": desenvolvimento dos países mutuãrios. Isso só se

ria verdade se os bancos e~tivessem dispostos a s.er reern -

bo1sados. ou em cruzeiros~ ou pesos,· ou na moeda. do pais

devedor. Como não era verdade e como os contratos tambem

não estabeleciam isso. quando um banco estrangeiro fazia

um empréstimo a Itaipu, na realidade, haviam ,duas ,operE.

ções. Uma operação na qual os dõ1ares eram passados ao Bal!.

co Central e o Banco Central passava os cruzeiros corres

pondentes a Itaipu. e as obrigações de Itaipu também não

veu um mecanismo autônomo e competitivo de transferências,

internacionais de recursos, c esse mercado. baseado em de

pósitos a curto prazo, habituou-se a operar com juros flu

tUantes nas operações ,de longO" prazo, uma prãtica que. evi.

dentemente, traz um risco adicional em todos os financia -

mentos·lde balanços de pagamentos. Em 1974~ logo após o pri

meiro choque de petrõ1eo, OS países'da OPEP acumularam um

superãvit em conta corrente de 68 bilhões de dólares. Na

quele ano, ~amais o mundo havia assistido a uma acumulação

tão grande de saldos por um grupo tão pequeno de paTses.

Antes. os paises descwvo1vidos, em bloco. costumavam ter

superãvits em conta corrente de 6, 10 bilhões de dõlares ,

no máximo. De rep.ente, em 1974, os países da OPEP acumul!

ram esses 68 bilhões de dõlares num ano só, E a charada fi

nancei rol da época. que era como transferi r esses recursos

da OPEP para os paises deficitários. não foi resolvida por

nenhuma instituição internacional; ~la foi resolvida, pura

e simplesmente. por bancos comerciais. e, com isso, se ini

ciou um sistema de reci c1agem competitiva que financiava

balanços de pagamentos. como se, na realidade, esses bala,!!.

ços de pagamentos fossem um negócio comercial. Foi essenci

a1mente esse o quadro em que viveu o mundo no princípio da

década de 70. mas, sobretudo, de 1974 até o ano passado.

ESse si's'tema teve um merito~ é que ele evitou um grande cE.

lapso da economia mundial em 1973. Quer dizer~ se não hou

vesse a reciclagem competitiva, em 1973 o mundo teria en

trado num colapso brutal, com toda aquela acumulação de

dinheiro na OHP. sem sistema de reciclar esses fundos pa-

são de gorar os dólares. que ela não produz~ mas de gerar

os cruzeiros correspondentes aos dólares do vencimento. EE.

tão. a ficção do projeto escondia o fato real de que os

bancos estavam, de fato, financiando o balanço de pagamen-

tos. E a segunda ficção era a eliminação da hipótese de

que o sistema cessasse de operar em virtude de uma crise

geral de confiança. Quer dizer, vãrias vezes se aventava.

em discussõe's intel"nacionais, há 4 e 5 anos. esta perguE.

ta: lf E se o sistema bancário. subitamente, perder a confi

ança nos emprestimos internacionais que estã fazendo?" En

tão, vamos considerar essa uma hipótese fora de. propósito;

p:ortanto, não era discutida. Apesar dessas ficções~ esse

sistema funcionou a contento enquanto o comércio mundial

se expandia a taxas superiores às t:axas de juros internaci

onais. No fundo. ta1vez~ esse seja o ponto mais crucial de

todo o problema do endividamento. nã'o apenas· do Brasil.mas

de todo o mundo. Se as exportações, crescem a taxas superi~

res às taxas de juros, eu posso ter um si.stema em que to

dos os números cresçam em valores absolutos sem creséer em

termos relativos. Na realidade~ não faz sentido dizer se

uma dívida é gl'ande ou pequena em tamanhos absolutos, a dI

mundial entrou em crise, foi um fator de complicação. foi

um comp1icador dos nossos prob1omas de liquidez do ano pa,!

sado. Quer dizer~ ri evidente qUe~ com o sistema financeiro

internacional em dificu1dades~ nõs teremos que atrilvessar

um processo qualquer de renegociação, apenas se nós tivés

SEmos mais reservas e menos dfvid,a a curto prazo, terlamos

mais temp~ para respirar, mais tempo para o ajustamento.R!

almente~ a piora do perfil da nossa dívida externa coinci

diu com 05 estertores da reciclagem competitiva, que foi

a maior improvisação do sitema financeiro internacional rPs

ú1 ti mos 20 anos. No sistema de Bretton Woods. toda a i dãi a

era de que os desequilíbrios de balanços de pagamentos de

veriam ser financiados sob a coord~nação central do FIU.

Na década de 60. porem. o mercado de eurodõlares desenvo1-

no

bancos

ga. houve momentos menos fO,lgados. mas eu diria que,

comercial qqanto captado através das agências de

muito precisas da. divida de curto prazo. mas há" um exercí

cio que pode ser feito~ que estã aqui. na Tabela 2. e que

dã não numeros exatos. mas. pelo menos, uma certa indica

ção de em que direção deve ter caminhado a dl:vida de curto

prazo. que consiste em fazer o segu~nte: no quadro anteri

or, nós tinhamos estimado a divida liquida pelos aumentos

do déficit em conta corrente menos investimentos diretos.

Então~ se nós somarmos essa dívida líquida estimada com as

reservas, nós teremos aqui, na terceira coluna dessa Tabe

la 2, uma dívida bruta estimada. Bem, agora existe uma dí

vida bruta registrada no Banco Central, nos termos da Lei

nQ 4.131. que não pega certos ~reaitos comerciais rota ti ~

vos. porque só os emprestimos registrados nos termos da

Lei nQ 4.131 e que são incluídos nessa estatística da dívi.

da. E os Srs. Deputados têm aqui certa diferença qUe. às

veze5~ se deve a vários fatores. Por exemplo. em 1976, V.

brasileiros no exterior. Era. realmente. um dinheiro "mais

barato~ este é um aspecto importante a salientar. mas tam

bem era um dinheiro mais instável. Não acho estatísticas

Exas. encontram uma diferença muito grande de 4.800 mi-

lhões de dõlares, que se deveu a uma defasagem de regis-

tros: Foi um empréstimo grande, esse. por acaso. me lembro

de cabeça, que entrou no final do ano. cerca de quase 3 bi

1hões de dõlares, entrou logo na contabilização das rese!

vas. mas sô foi registrado' na divi'da no princípio de jane,i

1"'0. tanto que essa diferença cai em '1977 e 1978. E nos a

nos mais recentes, 1980, 1981 e 1982, V.Exas.. veem esse di

ferencia1 crescer bastante. Quer dizer. eu insisto~ esse

dHerencial n!io pode ser'"-tomado como medida correta da dí

vida de curto prazo. mas, de qualquer 'forma, ele dã uma

primeira aproximação e sugere que. realmente. de 1980 para

cã, a dívida de c.urto prazo brasileira aumente bastante.E.

naturalmente, isso, no momento em que o sistema financeiro

falta de reservas e pela concentração de débitos de curto

prazo. Isso nos leva ã discu:::são de outro porito. que ê

da boa administração da dívida brasileira. Entre o inTcio

da década de 70 e o segundo choque do petróleo, o Brasil

procurou adotar três principios: de administração da dfvida

externa: primeiro, exig;;ncia de prazos mínimos de amortiz.ê,.

ção dos emprestimos em moeda estranQ'eira; segundo, minimi

zação ~a dívida de curto prazo; terceiro, manutenção de r!,

servas cambi.ilis em nive1 adequado diante das importações e

do serviço da divida. A razão pela qual se usavam esses

princípios é que se sabia que o sistema financeiro intern,!!

cional era um sistema instãve1 e que, de alguma forma, era

preciso que o Bra,si1 estivesse prevenido contra uma even

tual retração dos financiadores externos, e a unica manei~

ra de ter essa proteção era ter um nivel de reservas razo~

velmente elevado e um nive1 de dívida de curto prazo redu

zido. Esse próprio fator jã aumenta~a a confiança do sist!,

ma financeiro internacional. Houve momentos de maior fol ~

grande parte porque havia uma ca.pacidade ociosa industri

al. Conseq~entemente, não se deve c.onsiderar que a cllpaci

dade ociosa existente hoje seja algo perdido, significa a..!

go que se pode a,tival' para o crescimento futuro. Agora há

um ponto importante a notar. um País não se torna interna

cionalmente líquido por causa do pesa da dfvida, mas pela

fim de 78. qU!lndo as reserVas chegavam Jlerto de 12 bilhões

de dólares, a situação de 1iquidez do Brasil era bastante

tranqUi la. Nós t1"nhamos reServas que davam para pagar tres

meses de importações de 1979 e mais 80% de todo o serviço

da dívida: de amortização e juros de 1979. Nós tinhamos re~

servas que eram 27% de uma dívida externa total. na epoca.

de 44 bilhões de dólares. Bem. e preciso que se diga:

sistema financeiro internacional não prima pela 1ó9ica. e,

de alguma forma.. exatamente naquele tempo, por termos uma

política caute10s,a de administração da dívida externa, nós

pagávamos spreads mais elevados. O Brasil pagava spreads

mais elevados porque tomava empréstimos a prazos mais lon~

gos~ embora isso fosse um fator de muito maior garantia p~

ra o sitema financeiro internacional. Em 1980. as autorid!

des resolveram adotar uma política de diminuir os spreads

e uma maneira que foi feita para dim'inuir os spreads con 

sistiu em usar maior endividamento de curto prazo, tanto

dosa terceira interpretação não discorda da es.tratégia

promover o bem~estar das sociedades e não para perpetuar

recessões. Portanto. o que aconteceria. se em 74/75 nós t).

vessemos feito uma recessão~ e que, muito bem~ durante a~

que1es dois anos o balanço de pagamentos talvez tivesse si

do melhor, teriamol: acumulado menos'dívida em 74 e 75,mas,

em 75. ao recomeçar a recuperação, lã se i a o balanço de

pagamentos outra vez com os mesmos problemas e o Brasil t~

ri a que enfrentar outra vez os mesmos problemas que enfre!!.

teu. apenas ptlrtindo de'uma base mais pobre. Na realidade,

a unica maneira de curar um déficit de balanço de pagamen

tos de natureza e;;trutural é adotar uma política de substi

tuição de importações acoplada a uma. política de crescime!!.

to de exportações. Agora~ para isso é preciso investir. Eu

não posso substituir import~ções. ou mesmo expandir expor

tações significativamente, sem realizar investimentos q'ue

aumentem a capacidade produtiva do País. E foi isso. na r,g,

nlidade, Que foi feito. pelo menos qualftativamente. no p!.

rfodo do Governo Geisel, perfodo que se seguiu ao primeiro'

choque do'petrõ1eo~ e vamos verificar que os numeros de,

substituição de importações são realmente muito sUbstanti-"

vos. Se nós pegarmos ~ não digo 83, que é um ano jã de ra~

cionamento l':1uito forte de importações I mas 82. se V. Exas.

pegarem, em termos reais, as importações não petróleo

compararem com aquelas importações não petróleo em termos

reais de 74, e1M caíram de 40%~ apesar do Produto Interno

houve uma enorme substituição de importações. Em 74, o Br!

sO era um País hipervu1nerãvel, em termos de importação

de aço~ ferti1izantes~ produtos químicos, ,metais não ferrQ.

50S. bens de capital etc. Então, não haveria nenhuma possi

bilidade de cura do balanço de pagamehtos se não houvesse

uma política de investir para substituir importações. Tam

bém não é correto dizer que os paíslts industrializados. em

74/75r, aceitilram uma recessão para "ea1i nhar os balanços

de pagamontos. Na realidade. aceitaram uma recessão para

combater a inflação. O objetivo dos países industrializa 

dos. tlO des aq uece rem suas economi as em 74 e 75. foi di mi nE.

ir a taxa de inflação~ porque os balanços dp pagamentos d!.

P01S continuaram.desalinhados. E,a1iás, a maior prova do.

desa1inhamento internacional dos balanços de pagamentos

o que acontece hoje com o déficit comercial norte-america- ..

no. Nõs estamos com os Estados Unidos com um dericit come!

cial programado para este ano na faixa de 70 a 80 bilhões

de dólares. Isso é um evidente sinal de que não houve ng,

nhum rea1inhamento, ao longo de todo esse período, dos ba

lanços de pagamentos. E há uma terceira interpretação. que

fi a mais' ~uti1. mas que talvez peque por uma obviedade. Es
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acabaram determinando o colapso da reciclagem competitiva:

primeiro. a insolvência da Polônia; segundo, a guerra das

Halvinas e, terceiro. como pã de cal. a moratória do Méxi

co. E com a bai xa das reservas e o acumulo das dfvi das de

os bancos privados, que são instados a reescalonar as amo!

tizações e ampliar os seus empréstimos nas proporções de

terminadas pelo FHI. Eu diria. obviamente. que o sistema

ainda se nutre numa série de ficções. Os prazos de amorti

zação do $ empréstimos são incompatíveis com os próprios

que avali~a os programas de ajustamento dos países devedo~

res e determina, a partir desses programas. as necessida

des adicionais de empréstimos externos. Ela tem como auxi

liares de coordenação 05 bancos centrais dos maiores paí

ses credores, que ~mprestam o seu apoio ã coordenação do

FMI. Agora. continua tendo como pl'incipais financiadores

curto prazo. no final do anO passado, o Brasil foi apanha

do de roldão. Ate agora nós discutimos apenas episódios p~

sados. Quanto ao presente e ao futu-ro. eu gostaria, aqui.

de tocar em três assuntos: o primeiro é a avaliação dos mE.

canisll10s existentes de renegociação da dívida extel'na. Es

ses mecanismos, na realidade. foram improvisados nos ulti

mas 12 meses e. quando muito. representam apenas uma forma

de transição para uma recichgem cooperativa. O segun.do é

o problema da moratõria e o tercei 1'0 ê o problema da rene

goei ação defini ti va da dfvi da externa. que, a meu ver. não

é um problema brasileiro exclusivo, é um problema de todos

os devedores. A fórmula que hoje existe para a renegacia -

em

quetes de câmbio. que foi também mais uma improvisação

ses devedores. Acho que há mui tos argumentos fartas

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- Sr.

Ministro, a equipe econômico-financeira que à substituiu o

acusa de ser o principal responsável pela divida externa

dizendo que o senhor. ao sair,' deixou a dfvida externa em

torno de 45 bilhões de dólares e que , depois disso. o que

eles fizeram foi I sobretudo ou quase que exclusivamente,lll

vantar recursos para pagar juros e V'ara rolar a divida ex

terna. Depois dessa epoca , pouco dinheiro concretamente e..!!,

trou no Brll~il. O senhor se considera responsável pela dí

vi da externa 1

prol desses esquemas definitivos de renegociação. O primei

1"0 é que um mundo de grandes débitos e preaitos, que é

atual. é compatível com juros reai!,> elevados e prazos con

vencionais de amortização. O segundo fi que um mundo. com a

atual confi guração dos bal anços de pagamentos. é um mundo

muito iníquo, porque estamos tendo, o mundo- todo. hoje.

transferindo recursos reais para os Estados Unidos. atra

vés do déficit comercial e do déficit em conta corrente dls'

Estados Unidos. Por força de um sistema de taxas flutuan -

devedores e tamhém dos credores inteligentes, porque os

credores inteligentes sabem que. para receberem aquilo que

foi contratado. é preciso que os devedores tenham boa saú

de econômica. Huito obrigado. fico ã disposição dos senh.Q.

res para as perguntas.

to aos principais mercados financeiros - seria uma maneira

de se obter dinheiro a prazo mais longo e juros menores;

lQ) a criá-ção d: uma agência internacional, possivelMente.

uma já existente. que absorva os créditos dos bancos con

tra o Terceiro Mundo e os refinancie com carências, prazos

de amortização e juros adequados; 39) nova alocação de Di

reitos Especiais de Saque. para compensar a queda da liqui

dez internacional desde 1981; 4Q) ações conjuntas dos paí-

valorizou o dólar , não pela força da economia americana ou

do seu balanço de pagamentos, mas pura e simplesmente pe

los juros altos noS Estados Unidos. Indiretamente. todo o

mundo. inclusive nós. estamos financiando o déficit do Te

souro americano. Terceiro, com juros altos e fraca expan

são do comêrci o mundi al, .as dívi das se acumul arão em bol a

de neve e acabarão levando. mais cedo ou mais tarde. a uma

ruptura do sistema financei 1"0. E, ·por último. a recuper,!

ção dos países em desenvolvimento i nteressa ao crescimento

dos países industrializados. A recessão que estã ocorrendo

este ano na América latina fez cair brutalmente as export!

ções dos E!> ta dos Unidos. da Alemanha e dos países industri

alizados. Então. o nosso crescimento também interessa

eles. 'pelos efeitos de interligação do comércio internaci.Q.

nal. Há uma série de foros internacionais onde devemos se

riamente discutir- esses temrzs e buscar adesões dos demais

Ministrai V.Exa. disse que o sistem~ financeiro internüci.Q.

nal não prima pela lógica. A política econômico-financeira

brasileira ~ambém não tem primado pela 10gica. Aqui. na T!

bela 1, está visto que. em 80/81, houve um grande sal to na

div1da externa. Foi exatamente quando V.Exa. deixou o Mi~

nisterio do Planejamento. Perguntaria. inicialmente: V.Exa

deixou o Ministe~io do Planejamento por causa da d'lvida a~

terna. por não ter tido condições de enfrentar o salto da

dívi da exte rna de S0/81. ou por fa 1ta de 1ógi ca da poli" ti N

ca financeira e econômica nacional 1

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião NerYT -Sr.

O SR. PRESIDENTE(Ocputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Sebastião Nery. Relator

des ta CPI.

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)· Di
ria que nem por umü coisa nem por outra. Deixei o Ministe

,rio, em 1979. por duas razões: primeiro, porque nãó Pretell

dia eternizar-me na vida publica; fiquei na função publica

apenas trànsitorianlentej não pretendia nela continuar. já

estava há tempo demais. Segundo. eu sentia flue havia uni d~

seja geral de mudança da po1itica econômica. Acho que

dia em que sai do GOVerno foi absolutamente festejado por

todo mundo. Foi uma especie de "Fico" ãs avessas.,Foi para

a felicidade'gera1 da Nação e para o bem de todos que eu

disse que sàia. Portanto. acho que esse e um ponto que de~

ve ser esclarecido.

três

objeti

renegoci.

fícil crer que, no momento ou nos próximos dois ou

polrti ca econômi ca tem que se concentrar em dois

sua economi a e aumentar"'o poder de barganha na

reais de jures baixarem para a fai xa de 2 a 3% ao ano. em

termos reais, que eram as taxas históricas que se observa- .

cional. No entanto, gostaria de deixar duas ressalvas.

primeira é que as negociações COM o Fm devem sinalizar p!.

ra a retomada de crescimento econômico. liderado pela ex

pansão de exportações e substituição de importações. As r~

cessões não' curam problemils estruturais de balanço de pag!!.

mentos. mas apenas os mantêm em estado de hibernação. Di

ria que, em minha opinião, para mar~har nessa direção.

vos, aos qu~is o FMI não opõe qualquer objeção: um, que já

existe, é o realismo c.ambial e o outro. que as estatísti ~

cas sugerem que se retorne. ê o fortalecimento da poupan

ça interna. Segundo, a atual inexistencia de mecanismos d~

finitivos de rene,90ciação das dívidas externas não signifi

ca que deixemos de lutar pela sua criação. Não podemos de

monstrar desinteresse por uma serie de propostas hoje em

debate n-os foros internacionais. tais como: 19) o aumento

dos empréstimos do FMI e do Banco,M~ndial aos países em ~

senvolvimento, lançados por tftulos dessas instituições j~

anos. a contabilidade da moratória nos seja favorivel. Aí

é um problema de balancea~ o que deixarfamos de' pagar e o

que deixaríamos de receber. t claro, nó!> pouparíamos . aqu~

le pagamento da parte dos juros que não está sendo refina!!.

ciado; agora. nõSJ perderíamos. de chofre. os créditos das

agências financeiras internacionais. FMI. Banco Mundial

810, Eximbank, etc. Perderíamos praticamente quase toda a

totalidade dos créditos comerciais. obrigando-nos a. prati

camente, importar tudo a vista. As agências dos bancos br,!

sileiros no exterior se 'tornariam insolventes. dificu1tan~

do. inclusive, ainda mais o nosso comércio. isso para não

falar em eventuais retaliações mais Iliolenta.s dos credo

res. como apreensão de aviões. navios e s·uas cargas etc •

Quer dizer. a mim me parec:e. isso é um ponto a ser discuti.

do. mas por todos os cãlculos que eU fiz até hoje. Ç1ue

contabilidade da moratória a curto prazo. ou nos próximos

horizontes visfveis. nos seria altamente desfavorável. En~

tão. se há uma coisa que eu pe·ço que se faça nesse tema ê

discuti-lo com menos emoção e mais contabilidade, simples

mente balanceando o que é que entra e o que é que sai den

tro dessa discussão. Há quem defenda' il moratória como. arma

para obtenção de melhor condição dos credores. quer dizer.

como um lance de negociação. Eu diria que esse é um passo

arriscado. por uma razão: qualquer beneficio que o Brasil

consiga. fatalmente vai·'ser pleiteado pelos demais devedo

res. ~ difÍcil imaginar que o sistema financeiro internaci

onal vã dar para.() Brasil uma situação privilegiada em re

lação a dos demais devedores. A solução que me parece que

deve ser discutida é uma solução que tem que alc:ançar pra

tici'lmente todos os devedores. porque todos irianl pedir e

quiparação. E. nesse sentido, o nosso poder de barganha i

solado é menor do que parece. Quer dizer. a nossa dívida

de 90 bilhões de dô1ares pode parecer gigantesca. mas sig~

nifica. na realidade. apenas 10% do total de dívidas inte.!,

nacionais. Essa dfvida representa apenas 2% do Produto In

temo Bruto de um ano dos países credores. Portanto. eu di.

ri a. a moratóri a conjunta de todos os devedores certamente

abalaria o sistema financeiro internacional; agora I a mor,!

tõria isolada de um único devedor poderia apenas levar es

te devedor ã rui na. A mi nha concl usão é de que. no momento

o melhor qus temos que fazer é nos acertarmos com o FMI do

que tentarmos nos isolar da comunidade financeira interna-

vam no sistema financeiro internacional. então. nesse caso

o próprio mercado solucionaria facilmente o problema. Ta~

bém é possível que se caminhe para o impasse, quer dizer.

vastos déficits orçamentãrios nos Estados Unidos. altos

juros internacionais e uma recuperação fraca da economia

mundial ê uma ameaça nesse sentido. Diante dessa indefini

ção. não falta quem proponha 1:1 safdà' da crise p~la morató

ria unilateral, quer dizer. por dois ou três anos, o Bra

sil suspenderia o pagamento das amortizações de jur~s ao

exterior e. nesse período. ganharialfôlego para aju,star a

ação da dívida'~ essa e que é a sugestão da moratória uni~

lateral. Aspectos. éticos ã parte. a mim me parece muito di

FHI,ção das dlvi das externas tem como agente central o

programas de acertos das contas externas aprovados pelo

FMI e. por isso, eles supõem, implicitamente. que essa dí

vida vai ser rolada mais adiante. Há umahipõtese implíci

ta de novas e futuras rolagens da dívida em todos esses P'"2.

gramas. Segundo, os bancos comerciais não podem reescalo ~

nar juros. mas podem dar novos empréstimos. para que os j.!!

1'05 lhes sejam pagos l o que, obvhme·nte , é uma coisa.llluito

pouco 1õgica no quadro atual em que os próprios bancos ce.!!

tr~is pedem aos bancos que emprestem a esses pafses. Os

s~~ cobrados são OSI que o comérci o exi ge dos devedores

dUIli. dosas) o que acabam' tornando os de.~edores mais duvi do

sos tambélll. E, além do mais, os programas do FMI se limi':'

iam a três anos d.e hori zonte e. como tal. eles não enfren

tam o problema de longo prazo da dívida externa. adiam a~

penas a sua solução. Agol'a. embora irritante. esse adiame.!!.

to é compreensfvel como uma manobra tãtica. quer dizer. é

preciso dar tempo para.que os devedores e credores intern.!

cionais articulem uma solução definitiva para um problema

vital de economia do mundo. Quer dizer. o sistema definiti.

vo de negociação das dívidas externas não,existe ainda,ele

~stã para'ser estruturado: o que existe hoje são formas de

transição e. obviamente, é importante. quan'do não se tem

,uma solução definitiva. dispor, pelo menos. das formas de

transi ção. ~ possível até que a solução surja naturalmente

dos mecanismos de mercado. quer dizer, se 'o comércio mun

dial voltar ü crescer. como crescia no passado. e ps taxas

vida é grande ou pequena comparativamente ao PIB, compara

tivamente ãs exportações do pa!s e tudo o mais. Então, en

quanto em todo o mundo cresciam as. exportações , crescehdo

os produtos internos brutos, crescendo tudo o mais acima

da taxa de juros, o mundo vivia num equilibrio dinâmico

tornan todo aquele sistema de reciclagem competitivo, em~

bora imJ.lilrfeito, ,capaz de funcionar. O estopim real da cri.

se foi a mUdança da política norte-ameri cana no final de

1980. uma política que comBinou muita austeridade monetã

ria com um grande déficit público e que levou, com isso. a

três efeitos: primeiro. a uma exacerbação sem precedentes

das taxas de juros internacionais; em segundo lugar. a uma

valorização do dólar, um sistema de flutuação de moedas em

que o valor de uma moeda e muito mais determinado pelos di

ferendaiS de ta~as de juros do que por qualquer outro fa

to, e. por outro lado. uma recessão mundial sem precede!!.

tes desde a década de trinta. E aí todas aquelas relações

de proporcionalidades entre ,ditas export~ões caíram por

terra. porque as exportações começaram a cair em 1982, não

,sã no Brasil, como em todo o mundo, enquanto as dívidas e~

ram infladas em bolas de neve pelos juros exacerhados. En

tão. nesse quadro de desequilíbrio técnico. três episódios
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o SR. DEPOENTE (I~ãrio Henrique Simonsen)- Eu

não me chamo deficit em conta cot"rente do balanço de paga-

ne·gociação de maneira que seja de interesse para todas as

partes. Espero que isso esteja sendo feito.

juros de 1963 ? Com esses 6 bilhões de dõ1ares, o Brasil

resolverá, antecipadamente seus problemas para 1984 ?

nacionais?

que, se alguém achas~e isso nO Governo, era muito simples,

O SR. OEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)-Eu

muito mais. Acho que há sempre possi"bilidade de conduzir a

do

um

ceira , o 2.065, tudo o que o Governo tem dito parte

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- Mi

nistro. agora urna ti'itima pergunta. V.Exa. disse que qual

quer benefício que o Bras'il, por exemplo, atrtlves de uma

moratõria, conseguisse no plano tnternacional, iria levar

os demais palses devedores a querer~" as mesmas condições.

Então, eu lhe pergunto agora: se a Argentina, d.iante da n.e.

va situação,.conseguir agora não uma moratória. porque não

estã pedindo a moratória, mas um prazo, uma carencia de

mil dias, nõs teremos condições de pedir a mesma coisa 7

O SR. DEPOENTE {Mário Henrique Simonsen)-Sem

duVida nenhuma. Acho que qualquer benef1cio que ê estendi-

preSsupol>to de que agora a inflação vai cair e, então.

Brasil te~ã novas condições, om 1984. para fazar uma rene

gociação a longo prazo. Agora eu lhe pergunto: e se a in

flação começar o ano de 1984 por vo1 ta dos 250%. por exe!!!.

p10, para onde o Brasil poderã ir ?

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)~ S.§.

ria um caso, obviamente, muito desfavorável. sob todos os"

pontos de vista. de política interna, internacional etc.O

ra, creio que as condições que estão montadas s"âo favorã

veis a um declínio substancial da ·taxa de inflação, e eu

lhe diria por quê. Em primeiro lugar, com esses aumentos

de impostos e com II disciplina de alguns cortes de gastos

publicos, parece-me que o Governo. realmente, dessa vez.

para 1984, está programando uma austeridade bem maior das

suas própria!> conttls. Esse.o aspecto nQ 1. o Aspecto nQ 2

ê que, na inflação de 1983, houve dois fatores acidentais

e q1le não se devem repetir. O primeiro fator foi n maxide!.

valOrização de fevereiro, que, embora fosse necessãria, do

ponto de vista de balanço de pagamentos, impulsionou a in

fl ação pelos preços dos ,produtos importados. a começar pe

lo petróleo, trigo, etc. Em segundo lugar, houve um probl!

O SR. DEPOENTE (M5rio Henrique Simonsen)- No

há condlçoes para o declínio substantivo da taxa de infla

ção em 1984.

ma das mãs safras. e que, inclusive, foi agravado com

virtual exaustão dos estoques reguladores de certos .produ

tos, como o milho. Então. houve õ1 tas de certos preços

gríco1as, como o milho, nos ultimas meses, em ritmo sem

precedentes. que exatamente gerou a queima de pintos inc1.!!,

sive, e episódios semelhantes no Rio de Janeiro. como doa-

ção, que me parece mais ci vili zado. Então, parece-me que

esses fatores aci dentais não se devem repeti r no ano que

vem, e o contexto geral, a moldura geral, parece-me mais

favorrve1 ao combate ã inflação. Obviamente. eu não gosto

de fazer futurologi a quanto a taxas de inf1 ação. Se V.Exa.

me perguntar para quanto eu acho que a taxa de inflação

vai cair, eu diria. pura e simplesmente .•• Quand'o estava

no Ministério, que tinha razoavelmente a faca e o queijo

la mão, não fazia essas projeções. ·Portanto. agora, que

sou mero expectador, nao gosto de fazê-las. Mas creio que

que diz respeito ao Fundo Monetãrio 'a aos bancos, há

sistema, hoje, de interrelação. Como o Fundo Monetário tem

muito pouco dinheiro, muito poucos fundos. ele condiciona

a ap rov.ação do programa ã adesão dos bancos j mas os ban

cos, por sua vez. também condicíonilm a sua adesão ao pro

grama do Fundo Monetãrio. Então, e um pouco aquela falta

de lõgica do sistema, emque a gente fica sem saber direi

to que:m veio primeiro. se a galinha ou o ovo - um pouco o

problema do sistema. Mas, vamos ver: hã um certo entendi 

menta verbal que faz com que as coisas funcionem mais ou

menos dentro desse esquema, quer dizer, o.Fundo pressiona

os bancos para entrarem, os bancos só entrarão se tiverem

o aval do auditor. que é o Fundo. Eu n~o tenho exatamente

O numero do que serã subscrito, não tenhd infol-mações so~

bre isso, a não ser os que circulam pelos jornais, mas a~

credito que os 6.b'ilhões de dólares resoherão o problema

de 1983 e ~arte do de 1984. Mas, em 1984, possivelmente te.!:

se-ã que fazer uma renegociação.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- AgE!.

ra uma pergunta, evidentemente, mais ao professor do que

ao ex-Hinistro. Toda a armação da pol1tica econômico-fina!!.

de

nossas

V.Exa., o que o mundo teve de sistemas devos esquemas.

diria que hã a1 dois aspectos. Um aspecto da solução

donais são o lugar adequado para defendermos as

recliclagem. do termino da 2: Guerra até agora? Primeiro,

o sistema de Bretton Woods, que é um sistama altamente ce.!!

tral izado: Quer dizer, ate a década de 1960, qualquer país

que tivesse algum problema de balanço de pagamentos, fatal

mente iria ao Fundo Monetário, ou a alguns créditos gover

namentais espedficos. Veja. V.Exa., por exemplo, o Clube

de Paris. que é uma instituição criada, na ãpoca. pera as

renegoci ações das dfvidas. ( importi'lntê que usemos o Clube

de Paris, como o estamos usando. Mal'; os nUmeros que vão,h,2,

Se, ao Clube de Paris, são insignificantes, diante dos nú

meros globais das dfvidas dos países. Quando V.Exa. vê,por

exemplo. o que aconteceu no meio tempo, foi uma reciclagem

comercial e competitiva que se de.senvolveu e que foi

1hor do que nada. porque se não, o mundo teria entrado no

caos em 1973. Mas ê preciso , agora, trabalhar pela cr1ãção

o SR, RELATOR (Deputado Sl2bastião Nery)~ Mi

nistro~ ·05 olhos nacionais estão todos voltados para as n.§:

gociações do dia 16, agora, com o FMI. A llFolha de S.Pau 

10" di zi a, ontem, que está" havendo um equTvoco no not~ ci5'

rio que sai no Br:asil. Não são os bancos internacionais,!>!

gundo a "Folha de S.Pau1o K que estão esperando uma decisão

do FMI , para verem se fazem nOV05 en:prêstimos ao Brasil,

mas o FMI que está' esperando a resposta dos bancos intern,!

cionais para ver se, com a resposta dos bancos internacio

nais, aprovam o projeto brasileiro. Pergunto a V.Exa .• di'"

vi di ndo a pergunta em duas partes. Primei ro, é poss lvel e1

sa hipótese de o FMI estar esperando a resposta dos bancos

inicialmente? Segunda pergunta: serã que serão suficie.!!

tes para o Brasil esses 6 bilhões de dôlares para pagar os

curto prazo e um aspecto da solução de longo prazo. A sol.!!,

ção de longo prazo, evidentemente, tem que ser uma solução

~m nivel político, envolvendo todas as representações, tem

que envolver os governos, não apenas o Presidente da Repu

b1it;t!. tem que envolveI' o Legislativo tambem, porque e pr,!

císo que esses palses tenham suporte.nas suas po1ftices e

conômicas de ajustamento. Há um problema de curto prazo, o

problema de fechar caixa do fim do. anO, que é essencialmen.

te um prob1ena de bancos centrais. Acho que um nivel de

discussão não exclui o outro nfve1 de discussão. Em primei

ro lugar, ha-um aspecto impol·trtnte a notar. O programa de

ajustamento econômi co tem que ser um pl~ograma que tenha al

gum apoio político. O 2.065, a meu Ver. foi um decl'eto-1ei

importante, r.lenos pelos meritos daqui ou dali em si, mas

pelo fato de ter sido um decreto-lei aprovado pelo Congre~

50. Então, é importante que haja aquele min'Ímo de suporte

polTtico necessário para que uma política econõmi~a possa

Ser estável. Isso se refere tanto ã política de curto qua!!,

to ~ de longo pr:azo. Realmente, há dois níveis de discus

são. Há um nlve1 da discussão imediata, de curto prazo.que

aí, e essencialmente um nhe1 entre bancos centrais, por

que não há outro esquema a não ser essej e hã, aí sim, um

nível po1ltico mais importante, que ~ um nível de criar nE!.

de um sistema novo. E esse sistema noVO ainda não exis te.

Então. esse trabalho tem que ser, evi dentemente, um traba

lho tecnico e politico em todos os níveis.

propostas, V. Exa. acha justo que a negociação da divida e~

terna brasileira esteja comandada exclusivamente pelo Ban-

Central, numa negociação de Banco Central lCom o nu, n.!!,

ma negoci ação de Banco Central com os banquei ros i nternaci

anais? Será que não seria mais justo. diante do tamanho

da crise. que o G.overno Brdsileiro, como governo, o Presi

dente da Repuóli~a tomasse uma linha de negociqção direta

com o governo norte-americano, cuja po1ftica econômico-fi

nanceira foi o estopim da crise em 19.86 ? Resumindo a per-

gunta: por que o Presidente da Rep·üb1ica, no Brasil, não

assume o comando da crise e deixa o comando da crise com

o Banco Central, qUe, evidentemente, diante do FMI e dos

banqueiros internacionais. e um for'o de segundo escalão?

O SR. DEPOENTE (kãrio Henrique Simonsen)- Eu

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- Sr.

Ministro, Se o estopim foi a mudança da po1.ítica econômica

noHe-americana, no final de 1980, e se os foros interna -

li

d.

não

claroria sido responsã'l'el pela divida externa. Mas

mentos, de modo l\ue me colocar nessa responsabilidade

era só tomar medi das de correÇões rãpi das do ba1 anço

pagamentos no dia seguinte à minha sãida. Como isso

foi feito, eu presumo que não tenha sido esse o erro e real

mente jamais ouvi essa afirmação de quaisquer dos atuais

respollsdveis pela polltica econômica. No Brilsn. uma coi

sa ê preciso compreender, e mais uma vez situo o problema:

~õs não estamos num caso isolado. O Brasil não é um probl!

ma isolado. Posso concol"dar com alguns pontos, discordar

de outros pontos da polftica econômica atual, mas também

jamais diria que o que aconteceu foi culpa de A ou de B.

Quando ti vemos o segundo choque do petY'õlao, ·~ivemos

choque dos juros, tivemos um problema que se estende hoje

por 40 e tantos países. O problema de 40 e tantos países

não pode ser culpa de um ünico país.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- SI"

Ministro, V.Exil. disse que os programas do FMI se limitam

a três anos de horizonte e que os spl-eads cobrados são os

que o comêr~io exige dos devedores duvidosos, e com isso

tornam-se ainda mais duvidosos. Ora, se o FMI se transfo!

ma não em um órgão normativo do sistema financeh-o,

em cobrador de juros para os bancos I na verdade, é um co

bl"ador de taxas e. ~rêads, o senhor acha justo que toda

uma po1ftica econõmico~financeira, cama a bra!:lileira, se~

ja , oe repente. amarrada a uma visão do Fm, que ê uma

visão no mãximo de três anos e, como tal, uma visão que

não pode tirar o Brasil da recessão, porque um pais não

sai da recessão em três anos. Resumindo, V.Exa. acha que

é justo a Bras11 amarrar il sua polftica econõmico~finan 

ceira ã cabeça, como o Dr. Olavo Setúbill disse aqui que

era a cultura dos banqueiros, a cabeça do FIH era a cu1t!!

ra dos pa1ses ricos? tntão, ê justo o arasil amarrar to

do o seu futuro, a sua política econômico-financeira ã ci!.

ferentes d!2 pl"ogramas. O programa do México está sendo ra

zoãve1mente bem sucedido. Vários países, como a lnglater.

ra, a Itã1ia, no passado, fizeram programs extremamente ~m

sucedidos com o Fundo Monetário, por uma razão. Tambem um

país feito o Brasil não tem que se submeter necessã'riamen

te' ã cabeça do FMI. Ele pode também fazer a cabeça do FMI.

Temos possibilidades nas negociaçõe~>•. t preciso verificar

que a solução do caso brasileiro €i de interesse de todo o

mundo. Os cl','edores têm interesse em que o problema se re

s01va, o fMI tem interesse em que o problema se resolva e

o Brasil tem interessa em que o problema se resolva. Um i!!!

passe ê um jogo de perdedores, um jogo em que todas as pa.!:

tes têm a perder•. Portanto, na nagociaçào, na. discussão

muita coisa pode ser feita e. aliás, eu, particularmente.

espero que já em 1984 haja alguma recuperação da economia

brasi lei ra. Obviamente não tenho nenhum comando da politi

ca econômica para poder dizer exatall.'ente o que vai aconte

cer, mas presumo que isso possa acontecer jã em 1984. In

clusive a notícia que foi divulgada pela CACEY. diz que as

cotas de importações das empresas serão aumentadas, tendo

em vista ~ redução das importações de petróleo. Isso fei

to, o maior freio hoje ao crescimento, que é a limitação da

capacidade de importar, que esta fazendo vãrias indústrias

pararem, pode ser removido. O Brasil pode ate voltar

crescer alguma coisa em 1984. Portanto, não diria que ne-

gociar com o Fundo seja uma maneira de nos alienarmos ou

de nos prejudicar. Inclusive a alternativa, que seria um

isolamento internacional, provavelmente nos prejudicaria

colocaria o problema em outros termos. Em primeiro lugar,

um pars pode fa~er com o Fundo Monetário vãrios tipo~ di-

beça cultural do F1U, que e a cabeça dos banqueiros inter

um pouco de exagel·o. Se V.Exa. me perguntar se endossei a

estratãgia do Governo Geisel, sim. Eu digo que sim, claro

que sim. Endosso de novo pelos argumentos que apresentGi

aqui. tu jamais ouvi da atual equip~ a frase de qUe eu te-
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do

do a um grande devedor. automati cameote pode ser plei teado

p~los outros.

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- Pr~.

fessor. muito obrigado. Quero dizer a V.Exa. que. embora

não concorde com muitas das suas colocações. gostaria de

dar-lhe os parabéns pela brilhante, acachapante lógica do

monetarismo de V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)-Mu.i

to obrigado. Mas eu não sou monetarista. Diria a V.Exa.que

há duas definições de monetarista. Uma. a de que o moneta

rhta ê aquele que acha que a política monetãria tem impor

tância no coml:iate ã inflação, no ajuste de' balanço de pa

gamentos. Sob ess e ângulo. eu me di ri a mone tari s ta. Ago ra.

o verdadei ro monetaris ta fi o indivíduo que ach'a que a 'úni

ca coisa importante na vi da e controlar a oferta de moeda,

i o 'único instrumento importante da política econômica. E~

te é o verdadeiro monetarista, a la Milton Fi-iedman. E is-

50 eu nunCiJ fui.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- Mui

to obrigado.

posição do sistema financeiro? Mas isso tambem é uma deci

são política. ou seja, as autoridades monetárias têm que

decidir e têm que ter, de certa forma, um poder de barga

nha nesse processo. Eu lhe pergunto: por que - e ai ainda

não expl i cou V. Exa. - os noss os sp rcads e raro mai ores

que de outros países latino-americanos 1

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique S.ímonsen) -Os

nossos prazos era.m maiores d~ que os dos outros países la-

tino-americanos. Talvez eu me tenha expressado bem.

Õ SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Mas a frase.

qui, diz: "O Brasil sempre pagou maiores soreads, do que

outros países latino-americanos." r o que estã na pãgina

4.

o SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen) -

que verdade.. Mas. se eu quizer dizer isso corretamente

com todos os detalhes. devo dizer assim: NO Brasil sempre

pagou maiores spreads do que os outros palses latino-ameri

camos porque seus empréstimos tinham um prazo mais longo

do que os outros contraídos pelos países latino- lllruérica-

nos. "

tecnologia. Agora, de qualquer forma. em primeiro lugar, !

cho. a ociosidade ruim. acho a recessão ruim e não creio eu

que o Brasil tenha necessidade de continuar em recessão por

mais tempo do que jã continua. Acho que' jã pode haver al

guma recuperação em 84 e crescimento posterior. Acho mesmo

que isso é essenci al, tanto do nosso ponto de vista quanto

do ponto de vista externo, para o País. Porque, se nós não

crescermos. toda a nossa equação pressupõe que, a longo

prazo, se importe menos ou- se exporte mais. como result!

dos de investimentos etc. Mas tudo 1'sso só pode ser fei

to numa economi a em crescimento.

O SR. DEPUTADO JOSé FOGAÇA - V.Exa., no inf-

cio deste ano, fez uma palestra na FIESP, em que falou da

maxidesvalorização como' uma saída para· problemas emergenci

ais da própria balança comercial brasileira. Pergunto:

que gerou aquele ,episódio de desentendimento entre V.Exa.c

â FIESP, ameaçando, inclusive, d(lsligar~se dos seus qua w

dros por causa do vazamento desse debate que se deu lã in

ternamente 7 Como poderi a expli car esse fato 7

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen) - O

reservas realllMnte deixa o Pafs numa posição confortável

diante dos spreads que o mercado lhe cobra.

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - V. Exa. não acha

que. no momento em que o Pafs ·aceita spreads mais altos, ~

le esfa. obvi amente. submetendo-se a esse jogo. a essa im-

quanto maiores os prazos. Então, o spreads que V.Exa. paga

numa operação de seis meses é menor do que numa ope ração li!

quinze anos. Isso e mais uma vez·o problema da inadequação

do mercado competitivo para resolver o problema do balanço

de pagamentos. porque cada banco, individualmente. realme.!!

te estã mais seguro numa operação ge seis meses do que nu

ma de quinze anos. Então. é natural que ele. no 'Seu Dnte

resse indi vi dual. cobre mais no de quinze anos do que

de seis meses, ou no de ci nco anos do que no de seis me

ses. Apanas, na medi da em que tod05 os bancos fazem a mes

ma coisa, o resultado acaba sendo ruim para eles. porque o

país fica com uma dívida instável, do ponto de vista dos

e'S tariamO SR. DEPUTADO JOS.t FOGAÇA - Mas

sendo negociados a juros superiores a 21% ao ano

O SR. DEPOENTE (Bário Henrique Simonsen)

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Então, vou re'dE,

zir a perguntiJ a uma questão mais genérica. que é il segui!!.

te: a questão da redução da massa sala.rial no Brasil é uma

exiqência dos banqueiros internacionais?

o SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA Que data foi e§.

nião fechada, com poucas pess.oas. umas dez pessoas presen

tes. que achava que, riO quadro atual, o Brasil precisava ch

uma maxidcs'Ialorização, mas numa reu.nião informal, não"era

uma conferencia, a portas fechadas. Como vazou, eu realme!!.

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique S'imo~sen)- 52,

bt'e o 2.065 não posso dizer nada. porq,ue não tive. no Citi

corpo nenhum contato desde a apl~ovação do 2.065. Mas posso

di zer•.•

O SR.'OEPOENTE (f~ãrio Henrique Simonsen)- Aí

eu não tenho dados concretos para fornecer a V.Exa. Apare,!!.1

temente, pelo que eu sei. esses emprêstimos-pontes são nas

condições equivalentes ao que serão aos emprestimos defini

ti vos , no que diz respeito aos. spreads. Portanto. eles re

presentam apenas uma transi ção para uma contratação defin.i

tiva. Mas. rr:almente. não tenho elementos mais firmes para

lhe dizer.

taria de saber de V.Exa. uma visão - porqt1e. como membro

da administração do Conselho do Citicorp. V.Exa. deve ter

conversado, deve ter ti do uma convivenci a e até deve ter

assimilado a forma como esses setores, os banqueiroslprin

cipalmente o Citicorp. que é o maior credor, hoje. da dívi

da externa~brasileira - de, como estão vendo o.quadro no

Brasil. A pergunta seria especificamente a seguinte: como

e vista esta recente decisão do Congresso Nacional de ap~~

var o 2.065 7

o SR. DEPOENTE (MáriO Henrique Simonsen)- J~

mais recebi qualquer informação nesse sentido.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA ~ No t curr{cul o

que V.Exa. traz a esta Casa consta que V.Exa. é membro do

Conselho de Admini~traç~o do Citicorp-New Vork.Então. gos-

exterior?

s a ?

O SR. DEpOENTE (Mário Henrique Simonsen) -

data llxata não me lembro, mas foi no princfpio de feve

reiro. sete ou oito de fevereiro. p.or ai. Disse. numa reu-

O SR. DEPUTAOO JOSé FOGAÇA - Qual o custo

dos ch~mados empréstimos~pontes para o nOSSo País O que

isto nos vai custar?

Ministro da Fazenda, no Governo Geisel. recebeu alguma in

fo rmaçã o de que al gumas op e rações de fi nan ci ame nto de usi
nas hidreletricas brasileiras estavam sendo feitas median

te recebimento de comissões de funcionários brasileiros no

Creio que não. mas são informações que V.Exa. pode requisi

tar ao Banco Central. e o Banco Ce·ntral lhe darão

te me demiti do Conselho da rIE5P.

fato é muito simples. Eu, pura e simplesmente. exprimi uma

opinião ...

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V.Exa. enquanto

aquila-latando ou que até economistas de Oposiç,ões têm

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)- Aí

eu diria que depende muito do setor específico que V.Exa.

esteja examinando. O setor de energia eletrica. certamente

não; o setor siderürgico. também creio que não, pois não

e um setor que a tecnologia evolua tanto. E creio que os

setores. onde há mais capacidade ociosa no Brasil são os

que não são sujeitos a tanta obsolescência tecnológica as

sim. Quer dizer, não são setores de mutação tão râpida da

tado. porque isso manteria possibilidades para um cresci

mento posterior, quando retornãssemoz a uma fase de inves

timento. Não sei se estou correto na minha intei·pretação.

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - V.Ex.a. não des

considera ~f a questão da obsolescência tecnológica, ?u s~

ja. o fato de nós, passarmos um perfodo de cinco a sete a

nos em estado de recessão, de uma ociosidade que chega

30%, 40%. isto não poderá gerar. de certa forma, a trilns

formação de certos níveis do nosso parque industrial em sl!

cata?

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - Ois corda de

certos pontos da estrategia. V.Exa. afirma o seguinte: "ci

pacidiJde ociosa. se é um peso nas épocas de recessão. é a

grande reserv.a para as fases de recuperação. 1I E V.Exa. ta!!!,

bém afirmou. no decurso do depoimento. que. de certa forma

a ociosidade industrial. que estã ocorrendo no Brasil, não

constitui uma perda tão grave como aquela que estamos aqui

Não. O que eu disse exatamente é o seguinte: em primeiro

lugar, não disse que a ociosidade ~ boa. claro que ela

um peso no presente, significa algum despei"dício, alguma

coisa que não estã sendo usada, sobretudo quando iexi:ste

também ociosidade de mão-de-obra. O que eu digo é o segui.!l

te: a existência dessa capacidade ociosa dispensará que se

façam esses investimentos numa fase"de recuperação. Quer

dizer, o Brasil, por exemplo. poderã, durante muito tempo.

crescer sem precisa,r investir maciçamente na energia ele

trica, porque há sobra de capacidade de energia elétrica.

quando V.Exa. procura explicar o processo de endividamento

pés-74, que é exatamente o perfodo ~m que ocupa o Ministê

rio da Fazenda, diz que "O Brasil optou por não interrom 

per o cresci,mento econômico." E, de certa forma, elabora

resposta~ a três interpretações que se dariam ao comporta

mento do nosso País nesse porTodo. Ao responder ã tercei ra

interpretação, que é aquela que discorda da estratégia do

crescimento .••

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Sill'lonsen)-Ela

não discorda. terceira é que apenas discorda de certos

projetos.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Na pãgina três.

res.

são os~ atuais 21/4%. No passado eram sempre meno-

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - ,Quais eram es-

sas taxas? Quais foram as taxas mais altas que chegamos a

pagar nesses períodos de maior redução de reserva?

O SR. DEPOENTE(Mário Henrique Simonsen) - As

mais altas são essas mais recentes. 2 1/4 acima da USOR.

ns

mai ores

bancos. O que aconteceu no Brasil. realmente. é que'l

cional é que os bancos cobram os spreads tanto

.!preads tiveram vãrias fases. Em geral. sempre que o Bra~

si] estava com reservas<-altas. os spreads caíram muito.Por

exemplo. as nossas reservas chegaram a um ponto mfnim? de

três bilhões e tr:ezentos milhões de dólares em maio de

76. Naquele momento. os spreads subiram para 2%. depois as

reservas foram aumentando. Na medi da em que aumentavam as

reservas, os nossos spreads caíram muito. No final de 78,

quando tivemos aqueles quase doze 'bilhões de dólares de r!

servas. os nossos spreads estavam em 1% com tendência a c.!

ir. Agora. depois, com menores reservas. os spreads subi

,ram de novo. Esse é o fato concreto.- InduS"ivé, naquele p~

ríodo de 17/78. o Brasil fez informalmente uma renegocia ~

ção de uma parte da dívida externa da seguinte maneira: p!

gavam-se empréstimos antigos. spreads mais altos, e contr~

tavam-se novos empréstimos a prazos mais longos e spreads

mais baixos. Acho que era possível. na medida em que ha-

via reservas Ilm caixa. Quer dizer. existe aquele velho

princfpio, aquela velha anedota, que diz que "banqueiro só

gosta de emprestar iJ quem não precisa. H Então, o nfvel de

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado J?sé Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Sr. Ministro, ã

pãgi na 4 do seu depoi menta fi di to que "como o sistema fi nan

ceiro internacional não prima pela lógica, o Brasil sempre

pagou maiores spreads do que outros países latino-ameri ca

nos, exa tamente porque a sua dívi da externa era cui dados a

mente administrarla ll
• Por maior esforço de compreensão, co.!!.

fesso. sinceramente, a V.Exa. que não consigo entender es

ta afirmação. Se tínhamos uma dívida tida como bem admini§.

trada. pagavam spreads mais baixos. ou não pagavam spreads

mais altos que nos levaram a essa acumulação infernal 7 Ou

não seria uma lógica absurda do próprio Brasil, ou seja •

uma lõgi ca abs urda das noss as autori dades econômi cas, que

aceitaram politicamente esses spreads mais altos?

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)- D~

talharia essa fri'lse a V.Exa. exatamente contando o que a

conteceu: a falti'l de lógica do sistema financeiro interna-
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o SR. DEPOENTE (Mário Henri<Juf' Simonsen)-Dei

xe-me di-zer-lhe cxatan;er.te cono ~ qUe pensam os vários gr.!!

pos de banqueiros internacionais, em primeiro lugar. Não

posso colõcar banqueiros internacionais num grupo só. Em

primeiro lugar, há o grupo dos bancos grandes, o Citicorp

é um deles. Os grandes bancos, sobretudo os americanos

ingleses, têm um profundo desejo de. que o problema do Bra

sil se resolva, porque isso é importante para eles. Não ti

por altruismo, mas pura e simplesmente porque todo credor

tem interesse na sai.ide do devedor, 'p~lo menos todo credor

grande. Os bancos regionais amer·icanos, pequenos a, em par

te, também os bancos alemães, têm atitudes menos cooperat,!

vistas; às vezes, preferem, pura e,simplesmente, sair do

esquema. Um problema seria Q.ue existe hoje nesse esquema,

razão pela qual muita coisa tem que ser negociada e mtJda~

da. Veja V.Exa. o seguinte: '0 Fundo Monetãrio, por exem

plo, motlta um sistema de reciclagem no qual ele pede a ca

da banco: "Este ano, aumente o seu saldo credor com o Bra

sil em 5%." V.Exa. facilmente convence os grandes bancos,

os nove grandes americanos e ingleses a aum.entar aqu1es 5%

porque cada um deles sabe que, se um deles não entrar. ni!!

gulÍm mais entra e eles prõpr,ios acabam não recebendo o que

lhes e devido. Mas o pequenino, às vezes, o que quer? Quer

pura e simplesmen.te, que os grandes entrem para ele poder

sair. Então, falti'.m mecanismos internacionais, isso tem si

sistemas mais efetivos para forçar bancos pequenos a real

mente entrar e não querer ficar na' esteira dos outros.

que os bancos todos exigem - aí é diferente ~ é que o país

tenha um acordo com o Fundo Monetãrio, e aí vou cxplicar-

lhe; por quê. Porque e o único elo comum que existe hoje

dentro do' sistema. Quer dizer, se a dívida fosse para um

ünico banco. bastaria negociar com um banco; se a dívida

fosse com os bancos de um unico país. bastaria negociar o:m

o banco cc:ntral desse pais, por exemplo, a reserva fede

ral. Agora. na medida om que ú dívida é um proble.ma inter

nacional, a chancela, a detenninação de quanto o país pre

cisarã emprestado etc. ,tem que ser dada por um organismo

internacional. Então, nós caímos naquele ponto quo já foi

discutido aqui, ou seja, qua, sem a aprovação do Fundo Mo

netário, não hã realmente como juntar o sistema dos bancos

privados. O que o Fundo Monetário exige ri um programa de

combate ã ·inflação. Num programa da combate à inflação, tE.

dos os· reajustes nominais têm que se tornar menores, o que

não significa dizer diminuição dos reajustes reais. Quer

dizer, não há nada no programa do FtÜ que di ga que, os sal].

rios reais devem cair. Agora, é claro, se eu quero comb.,!!.

ter a inflação, os salãrios nominais vão rellojustar-se mais

devagar. Mas ai há uma grande diferença entre saliirios no

minais e salãrios reais:- Há uma gra.nde- diferença tambim e!!

tre coordenação de várias medidas. Por exemplo, se V.Exa.

me perguntas'se o .que eu acharia d~ todos· os decretos- leis

,lJariais que transitaram por esta Casa, qual o Que eu ach~

ria melhor, diria que eu acharia mais lógico, apesar de

me tornar muito impopular cada vez que digo isso, era

2.045. Apenas com uma coisa, o Decreto-lei nQ 2.045 teria

que ser estendido a todos os rendimentos, não apenas aos

salãrios. Quer dizer, se todo mundo fosse reajustado ape

nas por 80% da inflação passada, não só os assalariados,

mas todos' os tipos de rendimento, então, eu poderia ter

certeza de que ninguem ia perder nada em termos reais, ap~

nas a inflação ê que iria declinar. Quer dizer, o que há

na cabeça do Fundo, e aí ele não necessariamente imiste no

2.045,2.064,2.065, fi reconhecer o fato de que, em qual

quer política de combate €i inflação, tem-se que fazer com

, que os reajustes nominais de tudo vão mais lentamente, co.!:,

ram mais lentamente, e vamos verificar também que/em ter

mos reais, isso não significa nada.

ri os.

o catalisador.

emuma pergunta: serã que o Méxi co, hoje, tem interesse

rias.

o SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique'Simonsen)-Não

acho qu~ a massa do lado de lã seja tão compacta. Hâ tan

tas di vergên ci as en tre os ban cos, en tre os p róp ri os bancos

rações convencionais.

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)- I!

50 tem que ser uma aproximação, está até no final do meu

texto, tanto com os devedores quanto com os credores inte

ligentes, porque uma solução definitiva para o sistema de

dívidas internacionais e um ne.gócio que interessa a todo

mundo, não apenas a nós.

O SR. DEPUTADO JOS! FOGAÇA - V.EXil. tem alg.!!

ma informação sobre as razões de o Sr. Anthony Gebauer,que

era representante do Morgan Guarantee, ter sido substitE,

ido pelo sr: Willian Rhodes no comitõ de assessoramento ,da

negociação de nossa dívida?

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)- Eu

Que sei mudou o comitê de assessoramento. mas isso foi es

sencialmente um entendimento entre os bancos lã fora. Ago

ra, a razão específica não sei. Anthony Gebauer ainda par

ti cipa do comitê.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - V.Exa.sabe qua!!

to recebe esse comitê de assessoramento para •••

O SR. DEPOENTE (Mãri o Henri que Simonsen) - O

Citibank eu sei que nada recebei porque não tem sentido um

credor receber do prõprio devedor fOra aquilo que é a dfvi

da norma 1:

ci amanto ?

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - E pelo refinan-

lo assessoramento? Não tem sentido.

o SR. DEPOENlE (Mário Henrique Simonsen)- P~

eles se acertam: querem receber o s~u dinheiro.

O SR. DEPOENTE (I,iãrio Henrique Simonsen)-Cl.,!!.

1"0, isso ri evidente, embora nem sempre encontrem o caminho

de como. Agora, a idéia que V.Exa., tem do Fundo é a ideia

de maior ação conjunta entre os países devedores, que acho

muito boa. Se os países devedores tivessem algum instrume.!}.

to para concertar. suas ações, seria interessante para e

les. r claro que eles ganhariam o poder ~e barganha. Agora

e preciso fazer isso pragmaticamente. Quer dizer, eu faço

participar da renegociação junto com o Brasil? t: uma per

gunta a ser feita.

O SR. DEPUTADD JOSr FOGAÇA - Mas. de qua1-

O SR: DEPUTADO ,JOSE:l.FOGAÇA ,- E, quanto aos o.!:!,

tros bancos, V. Exü. não tem informação?

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)-Não

tenho, mas imagino que também nada estejam recebendo, por

que não tem sentida pagar Um comitê de assessoramento ••.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Não há pagame!!

tos de comissões pelo•.•

quer forma, entendo como de grande importãncia sua afirma

ção, porque ri a primeil'a vez que uma autoridade, ou pelo

menos alguém que jã exe~ceu um cargo da importãncia jo que

V.Exa. exerceu, declara que ri realmente importante para o

nosso País procurar aproximar-se dos outros países devedo

res e encontrar algum mecanismo, algulII organ~smo, alguma

forma de aproximação de identidade e negociação quase que

em conjunto.

e o FMI ..•

O SR. DEPUTADO JOSt: FOGAÇA - Mas numa coisa

O SR. DEPUTAOO JOSt: FOGAÇA .- Muito bem, agr,!,

deço a V. Exa. as expli cações, que foram todas satisfatõ-

O SR. DEPOENrE (Mãrio Henrique Sirnonsen)- P~

10 refinanciamento hã os spreads das operações.

O SR. DEPUTADO JOslr FOGAÇA - Mas somente os

spreads e os juros convencionai's ?

O SR. DEPOENrE (Mário Henrique Simonsen)-Op.!

nao que está na idéia do Fundo - e que certamente estã

um ponto em que tenho que concordar com V.Exa. ,que seria

melhor que o Governo apresentasse todas as medi das junti

nhas num mesmo programa. Isto, porque, sempre que se tem

que votar isoladamente uma medida, sem saber quais são as

outras, perde-se um. pouco a ,vis'ibilidade do programa. Mas

SR. DEPOENTE (Mário Hen-rique Simonsen)- Há

xa tamente.

idéia do Governo Brasileiro - não é reduzir a massa dos a,!.

salariados em si, mas um programa coorden.ado de combate à

inflação. Vamos voltar um pouco ao passado e comparar com

o presente. Hoje, os assalariados têm sofrido um vastrssi

mo expurgo via inflação. Por quê? Porque há um salãrio

que ê recebido no momento do reajuste mesmo com os 100% do

INPC; há um salãrio que é recêbido no momanto do reajuste.

mas, 5 meses depois, o que fai a erosão desse salário de

pende do que foi o comportamento da inflação nesse perfQ.

do. A semestralidade significa duas coisas: uma que, todo

mundo se lembra: fi que os salãrios são reajustados a cada

6 meses; E! a outra, que quase todo mundo se esquece de di

zer, é qlle a semestralidade também significa que os salá

rios não são reajustados por 6 meses. Portanto, o que aco.'!.

tece nesses 6 meses depende do que seja a eVOlução da in

fl ação nesse período.

O SR. DEPUTADO JDSr FOGAÇA - D sistema atual

mente adotado pelo Brasil para refinanciamento da sua dívi

da externa coloC"a os bancos, os credores do nosso Pais .pr.,!!.

ticamente organizados em bloco, ou seja, com os seus inte

resses mais ou menos organizados num conjunto homogêneo,e!!!.

bora haja diferenças entre os bancos pequenos e os grandes

bancos como V.Exa. acabou de se referir. O FMI, de certa

forma, é o intermediário desse processo de negociação.

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simotlsen) - !

2.024 a questão estava limitada aos salários; depois. com

O 2.045, ampliou-se para o Sistema 'Financeiro da Habitação

e, agora, atingiu, evidentemente, a questão fiscal. Has me

o SR. OEPUTADO JOSr FOGAÇA - tio 2.012 e no

queiras desejam e um programa econômico coerente, definido

e que seja cumpri do num.,prazo de tempo.

O SR. DEPOENTE (Mário Hem;"ique Simonsen)- E-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

o SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - Ir que o Governo

brasileiro, infelizmente, estã vendendo a imagem de que e!.

ta é uma exigência externa, a de que os salãrios têm que

ser reduzidos, e praticamente sobre os ombros dos assalari

ados em nosso Pais ti que tem recafdo o fardo, o peso, o ô

nus mal ar dessa crise.

SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen}-Não

creio que'o Governo tenha apresentado apenas como um pro

grama salari al. Acho q·ue o Governo tentou apresentar a par

tI:! sala.rial como uma peça de um programa em conjunto. Eu,

realmente, gostaria de •••.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - r o catalisa-

dor. Eu pergunto a V.Exa.: não lhe parece extremamente de

sequilibrado e desvantajoso para o nosso País termos um

bloco de credores organizado. -do lado de ,lã, e não organi

zarmos um bloco de devedores, do lado de cã ? Ou seja, do

lado de lã há uma massa compacta que vai para a mesa de n!,

gociações com interesses definidos e com um peso enorme

ne,ssas negociações; do lado de cã estã o Brasil, um !'aís

inadimphnte. numa moratória que o Presidente do Banco Ce.'!.

tral aqui chamou de atraso consentido de pagamento. ou me

lhor, não foi o Presidente do Banco Central, foi o Direto!.

Geral do Banco Central, cujo nome não me ocorre.

parece que, ainda assim, o peso maio'r recni sobre os salã-

Madei ril Serrano.

terdo objeto de muita discussão internacional. de

O SR. DEPUTADO JOslr FOGAÇA - Permita-me v.

Exa. apenas um aparte, para aproveitar este momento da sua

exposiçio. Então, eu quero concluir da sua exposição, por

banquei ros internacionais" pri ncipalmente dos grandes ban

cos, que são talvez os mais interessados na saúde financei

ri e econômica do Pafs, uma exigência de uma redução bruta

di massa de salãrios e apenas dos salãrios. O que os ban-

sinal muito clara. de que, então, não há, por parte dos

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - O Sr. Madei ra

Serrano disse que estamos vivendo urna situação de atraso

consentido de pagamento. Então, um Pais inadimplente, absQ.

lutamente debi litado, negociando isoladamente, do lado de

cã, contra uma massa de banco!: organizada e representada

pelo FMI, do lado de l,ã. V.Exa. não vê que hã nisso aí uma

enorme desvantagem, um desequilíbrio de forças absol utame.!!,

t~ desfavorãveis ao nossa Pafs ?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)~

Com a palavra o Sr. Deputado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Minis-

tro, V.Exa. é, antes de tudo" um nratemático. Eu gostaria

de lhe pedir um exercfcio, considerando três fatores que

estão af evidentes: 'primeiro, a taxa flutuante de juros,

que resulta de uma política dos Estados Unidos que e5tamo~

pagando; seg'undo, a relaçã!? de trocas muito desfavorável,
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o SR. DEPUTADO FERnAnDO .SAnTAnA - Qual a ta-

xa média que V.Exa. considera no mercado internacional~10,

12. 15%1

O SR. DEPOEnTE (Mãrio He.nrique Simonsen)- V2.

ria. A.LIBOR tem variado entre 9% e 10%. que é a1 tlI. em ter

mos reais:

dos paises dependentes com os pafses centrais:; terceiro. o

custo do petróleo que. a meu ver. tender'â a subir. inc1usi

ve peh escassez do produto, que esta previsto para ser e~

queque fosse aquela dos empréstimos internacionais. já

ções de guerra. Bom~ a primeira condição para que a Alema

nha pudesse pagar as reparações de guerra foi a de que pu

desse gerar um superãvit em conta corrente - exportar mais

do que importar. A França e a Inglaterra não deixaram a A-

lemanha fazer isto. Então. eVidentemente, a Alemanha não

pagou; recebeu emprés timos, no perfo-do, em vez de pagar

reparações. e tudo acabou nUm jogo escrit'ura1. Por isso

que eu digo que. para que o sistema financeiro internacio

na1 não termine n!-lm jogo escritural, ê necessãrio que

mundo recupere o crescimento e re~uza as taxas de juros. !
videntementc, não estou falando necessãriamente de B4. eS

tou falando de uma perspectiva, que é a de V.Exa., àe um,
O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTAnA - Estabeleç2.

mo!;, então, uma outra hipótese. Verifica..se hoje que o mu.!l

do está mais ou menos gui1ho~i nado no sentido do desenvol

vimento. tanto nos países centrais como nos paises perifé

ricos. e não há perspectiva. pelo menos ao conhecimento dos

leigos como eu. que possa abrir uma. esperança de um de.sen

volvimento generalizado. Então. a hipõtese seri'.l a seguin

te: se nês. o mundo todo, inclusive os: paises centrais.r!,

solvêssemos dizer assim:llVamos ver em que dã essas dfvidas

todas 1" Essas drvidas passarão a ser de responsabilidade

dos bancos centrais. dos grandes pais,es. que pagariam aos

seus bancos. num prazo, digamos, de 20 anos. uma taxa fixa

tados Unidos. Há uma serie de propostas nos Estados, Unidos

neSsa direção, exàtamente baseadas nos mesmo~ raciocínios,

que estamos desenvolvendo aqui, raciocínio central a este.

Se eu imaginar uma economfa es-tacionâria. ou crescendo mui'

to pouco com juros reais muito elevados. esse esquema não

pode .acabar bem. Das duas. uma: ou se teria uma transferê.!!,

cia. brutal de recursos dos palses p~'bpes para os ri COSI ()

que não teria nenhuma estabilidade politica nem social. ou

se teria. pura e simplesmente, um jogo contãbi1 de estar

sempre refinanciando os juros e. no fim~ tudo aquilo se

transformar numa ficção4. juridica. com.o foi o caso das rep!

rações· dll Alemanha, após a I GUe'rra Mundial. Por isso eu

digo: e uma idéia.. Quando se fala em renegociação definiti

va. tem que ser alguma coisa nessa linha. Agora. esse é um

trabalho que tem de ser desenvolvido. não apenas aqui. mas

lã fora. razão pela qual eu falei noS foros i~ternacionais

como sendo o ponto central para disçutir esse tema. O tema

existe, e pode ser que, ate numa solução muito favorável

da economia mundial. tudo isso se acerte espontaneamente.

Mas precisarfamos ter. pelo menos. a garantia de que.

não se ac~rtar espontaneamente, as coisas tenham uma sol.!!..

ção cooperativa.

O SR. DEPUTADO FERNAnoo SAnTAnA .- Nessa hiP2

tese ültima que seria, talvez aquela na qual o mundo vai

longo prazo.

05 bancos atualmente estão carte1izados. Então, poder-se 

ia estabelecer uma taxa fixa. Se isso fosse feito e se es

ta dfvida geral fos~e encampada e os bancos centrais e os

pe.íses - digamos assim. os Estados Unidos, o Canadá,

França, a Inglaterra, o Japão. :etc ..... passassem a ser os

nossos cobradores, num prazo mfnimo, de acordo com cada

dívjda - no Brasil não me parece possivel pagar'antes de

50 anos, mesmo com urna taxa relativl)',de juros - acha V.Exa

que. nessa hipótese. pOderia rejuvenescer~se o cOlllércio in

ternacional

O SR. DEPOEtlTE (Mário Henrique Simonsen)- PQ.

daria. mas quando se fala da rel\egociaçãa de divida defini

tiva é alguma coisa no' estilo sugerido por V.Exa. Evident!

mente. há vãrias vaniantes posslveis, não importa se são

os bancos centrais, se e o Fundo M'onetãrio. se é o Banco

Mundial ou se é uma agencia nova quem assume. Mas a sol.!!

ção de renegociação definitiva e sempre alguma eoisa que

é associada ã idéia de V.Exa., ou seja: primeiro, um pra-'

zo de amortização longo - e que ess-a. a1i5"5. não é a'preo

cupação maior do sistema financeiro internacional, e rea1

nente os juros posslveis com os programas de ajustamento.

como um todo. que ajudariam o mundo todo a crescer. inclu

sive os países desenvolvidos. Agora. o problema todo e que

essa fi uma idéia que ê preciso martela"!". bater, discutir,

arranjar aliados para a idéia. Essas idéias. diga~5e de

passagem. começaram.antes de surgir aqui, a surgir nos Es-

por

,Seria

'i Digamos,D SR. DEPUTADO FERNAnDO SANTANA

O SR. DEPUTADO FERnANDO sANTAnA -

12% ?

11.S %'

O SR. DEPOENTE (Mári.o Henrique Simonsen)- Aí

eu diria a V.Exa. que se, por exemplo, as nossas exporta

ções estivessem crescendo nesses mesmos 12%, ar em termos

relativos. tudo ficaria na mesma.

O SR. DEPUTADO FERnANDO SAnTAnA - Mas sabe

c·m número exato, 11.4 bilhões. Admitindo que seja.

o SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen) - A

projeção e menor. A projeção é de mais ou menos 10.

O SR. DEPUTADO FERnArloo SAnTANA - lf que

Dr. Ernane Gal.vêas havia calculado' para 84, sem ser ainda

Ministro, começamos nós a arrolar uma dfvida inclusive de

juros que vão render juros sobre juros.

há ~olução para os problemas da gent~.lI O precedente hist.§:

rico mais clássico é o problema da!! reparações alemãs. de

pois da I Grande Guerra mundial; pelo Tratado de Versail

1es a Alemanha foi condenada a pagar determinadas repara-

O SR. DEPUTADO FERnAnDO SAnTAflA - Sei. En-

tão. no primeiro semestre pass~rfamos a 106% ?

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique 5imonsen)- Se

não houver nenhum pagamento de juros.

O SR. DEPUTADO FERnANDO SAnTANA - no segund~

"\ re.mos para 112. '3.00 e t"antos llI11hões. Enfão •. de juros nÓS

iríamos pagar doze bilhões Q trezentos milhões sõ no ano

de 84 ?

O SR. DEPUTADO FERnANDO SAnTANA - Para faci

li tar, vamos tomar como 12%. Com a. dfvida.de 100, as taxas

de juros· são cobradas semestrtl1mente ou anualmettte ?

O SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)- S~

mestra1mente. Mas. aí, a diferença não e tão grande.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Por essas

o SR. DEPOEHTE (Mirio Henrique Simonsen)- V.

Exa. estã dizendo o que eu disse. de uma outra maneira. O

que eu disse era. pura e simplesmente: "Se V.Exa. extrapo~

lar para o futuro, o mundo estagnado com juros altos, não'

O SR. DEPOENTE (Mãrio -Henrique Simonsen)

Não tenho o numero aqui, de cabeça; mas e possIve1 ca1cu 

lar. é poss1ve1 ter o dado facilmente.

taxa que estamos pagando no momento

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)- P!.

gamos isso mais os spreads.

exemplo, esse numero. que não haja variação para mais, te

remos nós condições de pagar somente os juros em 84 com

a balança" que estã ai disponível 1

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)

Aliãs, diga-se àe passagem, o prograllla de 84 não é de pa

gar todos esses juros, fi de pagar uma parte desses juros

com empréstimos adicionais.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Mas aí .Sr.

o SR. DEPOENTE (Mãrio ,Henrique Simonsen)-Tal

vez um poüco menos, porque há alguns empréstimos de taxas

fixas. Não sei que taxa media hoje o Brasil estã pagando.

Digamos. um pouquinho inferior a 12% •

O SR. DEPUTADO FERNArIDo SANTANA - E e'U

V.Exa. que as exportações estão sendo cada vez mais difi 

cu1tadas, inclusive por medidas alfa·ndegiírias contra os

países em desenvolvimento, contra o espírito do GATT.

a SR. DEPOENTE (Mário Henrique Simonsen)- V.

Exa. estã chegando ao ponto que eu diSse. Quer dizer. num

mundo onde as taxas de Juros sejam superiores às taxas de

crescimento do comercio mundial, os problemas das dividas

são muito diflcei,s de resolver e acabam exigindo uma rene

gociação.

poucas, digamos assim. questões e pelas respostas dadas.v~

mos chegar ã seguinte conclusão: tomemos a dfvida como es

tã aí. ou melhor. o perfil da dívida atual. Nessa taxa de

juros flutuantes, nesse mercado internacional recessivo

nessa alta d,e preços de petrõ1eo. nessa queda na relação

de trocas' dos países subdesenvolvidos com os países cen

trais. a conclusão a que podemos chegar agora, aqui, é de

que essa dfvida ê impagãvel, nos dois sentidos, tanto no

sentido real como no sentido humorí-stico.

outinto lã pelo ano 2050 - que não sei se é verdadeiro

esta conclusão: ou eu tenho uma baixa de juros acoplada a

algum crescimento do comércio mundial, e o problema se re

solve natural mente, ou então vamos ter que ter uma agênci a

qualquer que se vai encarregar do refi\anciamento de todas

as dividas externas. Mas aí os paises do Tercei ra Mundo

não estão so.zinhos, entram, os países desenvolvidos também

no ci rcuito.

não, pe10 menos as grandes reuniões dos homens que estu 

dam o problema energetico do mundo prevêem essa possibili

dade. Diante desses três fatores e dessa dívidil, que hoje

nós estamos negociando com os banqueiros internacionais pJi

vados, cujo ponto de vista e o de que a uni ca coisa co'rre

ta e receber de acordo com o combinado; dentro dêsses três

fatores e com essa dívida que V.Exa. eS,tima em 90 bilhões

de. dõ1ares e que outros estimam já em 100, e sendo V.Exa.

um homem acostumado a fazer projeções, qUll.is as hipóteses

que terfamos para sai r disso e em qU3nto tempo 1

O SR. DEPOENTE (Hário.Henrique Sim~nsen)- Eu

disse, mais ou menos, durante minha palestra. que uma sol,!!.

ção via mercado, quer dize~, IÍma solução natural via mere.,!

do, sem mudarem as regras atuais do j090' dependeri a de o

comerci.o internaciona.1 cres.cer e de as taxas de juros ex

ternas baixarem. Vamo!iõ ser claros, Tambem ninguém esta peE

s'ando que o Brasil vai liquidar sua divida externa em cin

co, dez anos ou, meSMO, vinte. Por uma razão: se o Brasil

- e aí eu falo Brasil e o que se aplica ao Brasil se este!!.

derh MS deMais devedores - se' os devedores hoje liqtlida~

S~1Il suas dfvidas externas em ci nco ou dez anos. acontece

riam problemas. Prilpei ro. nós irfalltos ter uRlla transferên 

cia de recursos contrários, dos pafses pO,bres pll.ra os ri

cos. Em sêgundo lugar, os bancos iam ficar SUl ter o que

fazer. Na realidade, o que o sistema financeiro internaci,2,

nal hoje quer é receber os juros e renOvar o principal ,por

um prazo tão longo quanto se queira,. t, por isso mesmo, eu

diria que a questão Crucial hoje na dívida externa não é

o problema do prazo de amortização do principal, porque e~

te sempre se consegue ranovar com relativa facilidade,mas,

51111, o problema do -o quê é a taxa de juros. Então, af V.

Exa. vai seMpre chegar el! qualquer s'illlu1ação matemãtica ao

lIlesmo resultado. Quer dizer. num fR~ndo onde as taxas reais

de juros - e aí eu tenho que raciocinar COlJ taxas reais,

quer dizer taxas descontadas da inflação americana - sejam

taxas de 2%, 3% ao áno, quer ~izer taxas de 2'%, 3% acima

da inflação norte-americana, 05 problemas das dívidas se

resolvem com razoável facilidade. desde que haja um mínimo

de crescimento mundial. Se o mundo creScesse com uma extrl!

ordinária velocidade, como na década de 60. com as atuais

te.xe.s de juros também poderia. ser encontrada 'uma solução

via mercado. Agora, com-o mundo crescendo pouco e com os

juros altos, aí é inevitãve1 que esse sistema tenha que

ser substituído p,or algum outro. E aí a posição do Brasil

não e uma posição diferente da média dos países em desen 

vo1vimento. Quer dizer. a nossa posiçio, comparada ã posi

çio da média dos palses'devedores. não é a pior. E hã um

aspecto também que muita gente esqúece. que a palavra país

devedor não se deve estender apenas aos devedores que atu

almente se encontram com dificuldade de 1iquidez. Tenho d~

vedares internacionais enormes que não têm prob1E!fna, no m,2,

mento, de'li~uidez, mas têm dívipas estruturais muito al

tas. Os palses escandinavos, Sueci a e Dinamarca por exem

plo, têm dívidas. A dívida externa da Dinamarca. se não

me engano. é 75% do PIB da Dinamarca. aé1gica, a dfvida e~

tt;rna é enorme; França. prob1emõlls de dívida externa eleva

dos; Itália, 'Problemas grandes de dívida externa; Espanha,

e assim por diante. Então. quando eu pego o rol de dívidas

internacionais e faço uma projeção de longo prazo, chego a
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passado ou do futuro?

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Do futuro,

O SR. DEPUTAM FERNANDO SANTANA - Lógico.

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen) !l
cho que é exatamente o problema a ser resolvido.

nessa hipótese. Evidentemente. os bancos ••.

O SR. DEPOENTE (Mãrio 'Henrique Simonsen)-Has

ê claro. O ponto central, que V.Exa. está tocando, é a ta~

xa de juros.

50mos quatro fãórf,c8s no Brasil: Importamos da Polônia

é ma.i~ grave fi que. para essas empresas, recebemos também

produtos estrangeiros sob forma de dólar. Então, nesse ca~

do de forma,inadequada para cobrir disfarçadamente alguns

déficfts publicos e até o custeio de algumas empresas para

investimentos desnecess'ãrios no Pals. Cita. até. para evi

tar o' constrangimento de mencionar exemplos de outros E.st!

dos. que Minas G~rais tem três investimentos totalmente a~

lienados: um aeroporto, em Belo Horizonte) que custou 220

milhões de dólares e que não vai servir para nada - talvez

p.ara um grande mUSeu de Aeronãutica - um investimento tipo

Ferrovia do Aço, em que pese o meU respeito pelas posições

de Aureliano Chaves, mas que é uma ferrovia qUe concorre

com o próprio Estado de Minas Gerais e é concorrente de C!

rajãs, e a usi na AÇOHH1AS. tão bada1i'1da, mas que, i nfe 1i z

mente, vai produzir um açD 40% mais caro do que o preço iL!,

ternacional. Então, esse dinheiro foi aplicado indevitlame!!.

te dentro do Pars. Por que, essa atração para buscar mais e

mais dinheiro, quando não havia lugares adequados para a

pli cã~los ? Serã que houve algum interesse subalterno? S!

rã porque o Brasil pagava taxas para a captação desses em

préstimos acima do mercado internacional, fato constatado

até no episódio da Polônia. um país jã em dif1culdades.co.!!

seguindo dever dólares mais baratos do que o Brasil conse

guia naquela epoca ? Qual foi a motivação dessa busca do

dól ar pelas nossas autoridades financei ras ?

O SR. DEPUTADO ANrBAL TEIXEIRA - E foram gr!!.

ves. porque tivemos um exemplo típico. Importamos para coE.

seguir pouco mais de 150 milhões de ,dólares 1)11 Inglaterra.

importamos quase 200 milhões de vagões ferroviãrios, fedI!!,

O SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique Simonsen) - No

caso de importações, V. Exa. tem razão.

so ••.•

inteligente, como, aliãs, inteligentes são sempre as co

locações de V.Exil.

O SR. DEPOENTE([~ãrio Henrique Simonsen)" Mui.

o SR. DEPOENTE (Miri o Henrique Simonsen) - A

busca do dõlar tinha um objetivo apenas. Não era financiar

D SR. OEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Entretanto,

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - A resposta

to obrigado.

nenhum projeto liA" ou lia". Os projetos eram meros catal iz~

dares na busca de dõlares para forn~'cer reservas para

Banco Central. Porque. veja V. Exa.: quando alguém tomava

um emprestif!\o lã fora, uma empresa "a" ou "bit. o dinheiro

não ficava com a empresa, os dólares iam para o Banco Cen

tral. Se o Banco Centra1 não tivesse gasto os dólares. ti

vesse apenas convertido em crUZeiros para as empresas. V.

Exa. poderia dize,r: "seria uma má alocação de rec\lrsos in

ternos". Eventualmente. estã' bem. Ora. o problema cambial •

realmente. surgiu não em função dos projetos, mas em fun

ção dos defi ci ts em con tas co rrentes. Porq ue, s e os dÕlll

res tivessem ido para as enlpresas e, ficado nas reservas do

Banco Central. hoje não teríamos nenhum problema cambial.

Quer dizer, o problema cambial surgiu sim. do déficit de

contas correntes. (por isso que V.Exa .• ao examinar o pr.Q.

blema das' origens do endividamento. fatalmente vai bater

na situação das contas externas. no déficit em contas cor

rentes do balanço de pagamentos. Os projetos sempre foram

meros catalizadores.

há casos - e nos ultimos cinco anos isso se agravou - em

que não foi pura e simplesmente a busca do dôlar, que vi~

nha para o Banco Central para depois ser repassado ãs em

presas. OiJviamente, os agentes financeiros. na sua maioria

fiscalizavam isso, porque os cronogramas das obras propos

tas para a obten.ção de dólares criavam limitações ã liber!

ção das parcelas subseqüentes. Obviamente. o dinheiro teve

que ir para algumas obras.

O SR. DEPOENTE(Mârio Henrique Simonsen)- Niío

eram os dõlares, eram os cruzeiros correspondentes. a con

trap 11 rti da em cr~zei ros .

O SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Mas, o que

guindastes que podiam ser f,abricados no Brasil por empre 

sas que inclusive tiv'eram que fechar as suas linhas de fa

. bri caçãD. Então. além da busca do dõlal". pura e simplesmê!!.·

te, para cobrir essas diferenças, importamos, vamos dizer,

só

estastro. como brasilei r.o. gostaria de ver ••• Formulei

no mês pas s ado 1he foram dadas 31 B con CBS s ões de uma

medida em que o problema não se resolva espontan~amente,

pelas regras aritmeticas, tem que ser objeto de reformula~

ções da polftica internacional.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Minis-

o SR. DEPOENTE (Mário Henrique 5imonsen)

Mui to obrigado a V. Exa.

O SR. PRESIDtNTE ( Deputado Alencar Furtado)

O Sr. Deputado Flãvio Bierrenbach está" ausente. Com a pal!

vra o Sr. Deputaqo Anfbal Teixeira.

O SR. DEPUTAOO ANrBAL TEIXEIRA - 11 ustre Mi-

então. que o problema deixa de ser aritmético e econômico.

para se tornar um problema de alta polít:ica internacional.

O SR. DEPOENTE. (Mário Henrique Simonsen)

Claro que é um problema de alta politica internacional. Na

rios de Minas. também não deixaram nada. A t:entral do Bra~

sil transporta, segundo informações. minerios de empresas

internacionais, que pagam simplesmente 25% do custo do ·fr~

te. Nessa política de dívidas e nessa política de explora

ção mineira, creio que, se a Nação brasileira não ,!reagir

de uma maneira racional. inteligente e coletiva. estaremos

selando definitivamente a nossa condição de colônia. Agroa

deço a V. Exa.

para a própria empresa privada - e muito mais para uma Na

ção. Então, a primei ra pergunta que faço é: por que. ape 

sal' do choque de 73 e 79, ligado ao problema do petróleo.

nossas autoridades financeiraS' não tiveram sua atenção vol

tada para a destinação desses empréstimos? Na verdade. se

analisarmos - em que pese a afirmação feita por V.Exa. em

seu trabalho, de que é difrcil. hojê. saber para onde foi

esse dinheiro - podemos dizer que esse dinheiro foi aplic,!

o SR. DEPUTADD FERNANDD SANTANA - Concl ui -se

questã.o de não deixar que os juros, ,que ainda são muito a..!.

tos. pelos padrões registrados. não sejam tão altos quanto

jã fo ram. O exe cu ti vo n orte-ameri can o ago ra se p reo cup a em

reforçar o Fundo I'lonetãrio e as instituições. Portanto, V!

mos dizer~ embol~il a barganha internacional seja sempre uma

barganha dura. ela não fi inutil. rende frutos. Agora,

preciso trabalhar bastante nesse sentido.

questões justamentJa para, sendo V.Exa. um especialista

não sõ um cconom'ista, como um homem'·de estudo de alta mat~

mãtica - ver se encontrava uma esperança. Evidentemente. a

gente, com muita tristeza, chega a triste conclusão de que

a espero.nça estã muito longínqua, e ;; uma pena que a nossa

geração transmita às gerações futuras um' paTs praticamen

te alienado. Basta dizer a V.Ex.il. - e isso aqui não se re

fere ã Comiss·ão q,ue estamos tratando ~ que a British PetrE,

leum~ uma das sete irmãs, uma grande empresa que até agora

era especia1ista em pesquisas de petróleo. exportação.etc.

hoje se esta 1ançando para o campo da mineração. E posso

hnformar a V.Exa. que, nos ültimos doze meses, só no Bra~

si1, essa empresa conseguiu 2.400 concess'ões para explora

ção de minérios~ só no estado da Bahia, que eu represento.

nistro Simonsen. é um prazer muito grande poder dirigir aI

gumas palavras àquele que realmente representa um dos maiE,

res expoentes do nosso pensamento econômico e. talvez por

isso mesmo e pelos cargos que o·cupou. possa esclarecer al

gumas duvidas que ainda temos nesta Comhsão, da parte es

pecialmente da minha pessoa, sobre essa motivação tão graE.

de por ap~nh<lr dinheiro no exterior.. Hodesto empresãrio,ãs

veZes nos surge a oportunidade de conseguir algum dinheiro

para uma ou outra empresa. Mas, sempre que se vai buscar

algum dinheiro. a primeira coisa que se faz e saber onde

s~ vai aplicar esse dinheiro. Qual é a resposta, em termos

econômicos. para esse dinheiro que se foi buscar 1 Porque

o custo desse dinheiro vai apal"ecer, no futuro, sobreCdi"r~

gado com juros, e até com dependência, até com soberania

vez. Entãõ. neste quadro da dívida e no quadro de aliena 

ção dos recursos fundamentais do País. que é uma tradição

. brasileira - e aí vai a crítica não só aos nossos dirigen

tes atuais. mas também a todos~ com raras exceções, do pa!,

sado - a classe dirigente brasileira não realizou. a meu

ver, um projeto brasileiro, que seria. no caso, um projeto

capitalista de país independente. Ao contrãrio, 05 nossos

dirigentes ... 00 ouro de Mi nas. não ficou nada; dos minê-

V.O ~R. DEPUTADO FERNANDD SANTANA - Acha

Exa. possivel discutir da governo a governo? Aí jã não en.

trariam os bancos particulares.

O SR. DtPOE1HE (Mãrio Henrique Simonsen}

Não, essa discussão tem que ser em nível de foros interna

cionais: Fundo Honetã'rio. Banco Mundial. ONU. UNCTAD.etc

Acho importante não apenas foros que tl2nnam os devedores

os subdesenvolvidos. mas qUe tenham os credores.

um trilbal ho de arranjar edesões dos devedores e do!> credo

res inteligentes. Que os problema:!'i dos paises devedores a

cabam afetando as politicas dos credores. disso V.Exa. jã

tem uma evidência na polftica americana do ano passado. V.

Exa. se lembra que, ate agosto do ano passado, até o epi!;.§.

dio da moratória do México. a reserva federal era absolut!!.

mente implacãvel naquel as suas metas' monetárias, e a taxa

de juros que fosse para onde fosse - 20%, 15% .. andou pera~

bulando pel~s níveis mais exagerados possiveis. Em agosto

do ano passado, todos os representantes do Tesouro Americj!,

no achavam que o reforço do F'undo Monetário Internacional

era absolutamente dispensãvel. qUe os mercados financei ros

resolveriam tudo .espontaneamente e tudo o mais. No final

do ano passado. quando viram a onda de liquidel que se ab-ª.

teu sobre o Héxico, Argentina, BJ"asil e mais de quarenta

pafses, as posições mudaram. A Reserva Federal hoje já faz

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - V. Exa. agE.

ra falou na UNCTAD. A ultima reunião em que os paises sub

desenvolvidos esperavam obter alguma co15a foi a de Belgr2.

do - parece-me que em julho ou agosto deste ano. Nela eles

tiveram mais uma decepção, eis que todas as suas reivindi~

cações foram absol utamente rechaçadas. isto ti, as propos 

tas de mudanças nas relações internacionais. inclusive de

gara~tia de preços para os chamados produtos primãrios .que

hoje os grandes países chamam de comodities - porque

realmente uma comodidade. pelo preço tão baixo que eles p~

gam... Acha V.Exil. que, nessa hipótese que estamos aqui r,!

ciocinando. não seria tambem o ca~o de :!'ie estabelecer pre

ços ~ompativeis dos nossos produtos, de modo que também P.l:!.

déssemos produzir moeda forte para pagar 1

O SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)

Bom. Sempre que for possível fazer acordos de produtos pr.i

mârios e-desejável. Também há' uma outra coisa que ê impor

tante fazer - isso. aliãs, e fãcil discutir. Frequentemen

te, os ,governos, lã forâ. funcionam em compartimentos es

tanques. Os Ministros não se entenderem não ê uma peculia

ridade brasileira.• isso ocorre em qualquer outro País. En

tão, V.Exa. vê. freqUentemente, nos Estados Undos. o Mini!,

tro do Comercio impondo umil porção de restrições às expor

tações do Brasil e de outros países em desenvolvimento

o Ministro do Tesouro querendo facilitar ao maximo as ex 

portações brasileiras, qt,le é a unica maneira de melhorar o

problema do endividamento. Então~ freqUentemente. tambêm

vai ser necessãrio ate esse trabalho artesanal de conveE.

cer, de e~tabelecer alguns princípios. Por exemplo, se de'

seja que um país devedor se ajuste. não devo criar medidas

protecionistas contra esse pais devedor, porque senão ele

não vai ajustar-se. r um trabalho grande a ser desenvolvi

do. Agora~ o que eu digo, com certo senso de observação. ê

qUe ê um trabalho que tem de ser desenvolvido com muita

persistencfa e muito trabalho. porque não me parece que a

solução disso surja num mês~ dois meses ou seis meses. é

desembocar. nessa hipótese admitida. de que os países caPi

Ulistas assumissem, através dos seus bancos centrais.

fizessem isso que estamos imaginando, não seria o caso de

se discutir. de governo a governo. alguma transferência p!!.

ra eles do excesso dos juros que. pagamos. 'jue amontoa est,!!

pidamente a nossa dívida?

O SR. DEPOENTE (Hãrio Henrique Simonsen)- Do
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mais barato gerando muito mais emprego co"m o carvão vege -

estimativa desse volume de coisas compradas fora do Bra~

sil, com dõlares. e que eram fabricados no Brasil e achei

que fossem os 8 bilhões a que V.Exa. chegou. V.Exa. me ex

plicou COIll isso menos de 1/10 da dívida externa.

O SR. DEPUTADO ANTBAL TEIXEIRA - Sobre esse,

juros que não foram pagos.

O SR. DEPOENTE(Hãrio Henrique Simonsen) -Não

discuto. Porque 1110 fi importante. Mas. de qualquer forma,

um

SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Quanto a e.!.

aumento de gastos, aí poderiamos. pelo menos, pensnr que

talvez as medidas não fossem tão recessivas; como não hã

O SR. DEPUTADO ArlTBAL TEIXEIRA - ••• alemão,

MâriCl Henrique Simonsen, por motivo de força maior. não P]!

de estar presente desde o início da exposição. por ter 100

a são Paulo hoje cedo, ma.s gostaria de perguntar a 1/. Ey.ü.

que previsão faz dos efeitos globais düs medidas contidas

no Decreto-Lei nQ 2.065 com res[Jeito ao nfvel da atividade

econômica para o próximo ano, em especial, se é que pode~

mos ate alongar um pouco mais a visão para dois ou três a

nos? Falo isso ern função da seguinte preocupação: a expo

sição de motivos do Decreto-Lei nQ 2.065 não contém qual-

quer perspectiva ou previsão sobre este tema: o que será

da atividade econômica, se ela se vai expandir ou diminy,

ir. As medidas, em larg;), escala, são no sentido de conter

a atividade econômica por diversas razões. As medidas .Ide

natureza fiscal falam em aumento de alíquotas sobre divar~

tipos d~ impostos. sobre rendimentos do capital, imp02-.

tos sobre ganhos de c~pital; as medida!> referentes a sal]:

rios são no sentido da ·conter os rendimentos de ~ salãrios

como um todo. Na medida em que a massa de salários e conti

da. de alguma fo-:ma se contem a procura agregada •. caso ho.!:!

vesse uma utilização dos recursos,ladvindos das medi;),s fis

cais·, isto e. se o Governo estivesse igua1mente prevendo·

responsavel por todo o parque bélico ••.

o SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique SinlOnsen)

referênci a ã uti li zação dos impostos que porventura serão

ai"recadados. pressupõe-se que 05 novos impostos serão uni

camente utilizados para diminlJirem o déficit fiscal. Mas.

se o efeito dos aumentos dos impostos, inclusive da: al[quo

ta de lCM de 16 para 1810 for de conter a atividade econômi

ca. nos poderiamos ter. inclusive, um efeito de rece!'>são

tão intenso. teoricamente. pelo menos. quo até o .nfvel de

arrecadação geral de impostos, tanto a nível federal quan.

to para os Es. tadas , no que di z respeito ã arrecadação de

ICM, poder; a ser diminufdo. Se isso vier a ocorrer - e. i.!!.

felizmente, nenhum Deputado do PDS ou do PTB, na madrugada

de ontem, soube responder a essa questão, nem os Minis

tros responsaveis pela economia se dispuseram a responder

requerimento de informações que fiz. com respeito a essas

questões - então, eu presumo q.ue eles tenham feito algum

O SR. DEPOENTE (Miirio Henrique Simonsen)-TeE,

tou-se muito naquela época. Houve várias missões, mas era

difl"cil. Em geral, os capitdis privados ãrabes preferiam

sempre países desenvolvidos, investimentos relativamente

fáceis. Esse ê o problema. O Brasil tentou conseguir algu

ma coisa. inclusi.ve 10% da VoUslJagen do Brasil foram ad

quiridos pelo Kuwait. Quer dizer, alguma coisa se conse

guiu. mas a passos lentos.

O SR. DEPUTADO ArlTBAL TEIXEIRA - Agrad,ço.E-'.

tou satisfeito com as informações.

O SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique Simonsen)- Mui

to obrigado a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Hatarazzo Supli cy.

O SR. DEPUTADO HATARAZZD SUPLICY - flinistro

plesmente um emPJ:êstimo da própria fili al junto a um banco

no exterior. Quet· dizer. o grosso do endividamento das em

presas estrangeiras que o[Jeram no Brasil não é com as prõ

prias matrizes. é com o sistem!l bancirio 15 fora. porque o

sistema de financiamento do mundo todo saiu muito do capi

tal de risco para o crédito.

cedeu aos árabes. Quer dizer, eles procul'avam atrair esse

dinheiro com o capital de risco. E o Brasil achou que pod.Q.

ria fazer o seu desenvolvimento na base de investimentos l?.

tatais.

15%.

dinheiro excessivo, o petrodõlar, esse não fazia opções P2.

ra capitais de risco, ele fazia opçõe.s sempre como emprés

timos comuns. No entanto na época, foram registrados mui

tos casos. e eu cito apenas alguns. A Pan American, por

exemplo, cedeu 40% das suas ações aos árabes. uma empreso

que, dentro do conceito de segurança naci~nal americano.s~

ria uma coisa da maior gravidade. A KRUPP. empresa que é

se fato de que\ após. o impacto dq pett,õlco. apareceu

no

que

isso

Juscelinoca, teríamos mantido a projeção da·atuação de

uma vez. o que aconteceu foi o seguinte: certamente,

tos empréstimos com as suas matrizes,a transformar

meçar um projeto ,no setor que tem capacidade ociosa

O SR. DEPOENT~(Mãrio HenriqUE! Simonsen)- Em

alguns casos, sim. na modernização ou então para terminar

um projeto que esfa no final da linha. Hoje. se V.Exa. co

não

pois do segundo choque dos juros. Quer dizer. claro

figurou. Quer dizer. o mundo mudou para uma recessão pro

funda depois do segundo choque do petróleo. sobretudo de-

Kubitschek com quatro milhões de barris-dia. Então, real 

mente, ele fez uma verdadeira revolução econômica no Bra

sil. I'las fez isso quando ele dependia de capital externo;

ele fazia com que o capital viesse para o Brasil sob

forma de risco, enquanto o modelo que foi adotado foi o e~

tata1. O capital veio para o Governo fazer os seus investi

mentos. O que acontece? As próprias multi nacionais se be~

neficiaram disso. Ao hvés de elas ~razer€!m dinheiro para

o Brasil, sob forma de capital de risco. elas trouxeram sOb

forma de em~l'estimo. Com isso elas burlaram a lei de rellte~

Su. de lucros e burlaram violentamente em detrimento também

da arrecadação do Governo, porqua, ao diminuir nos balan

ços o percentual de lucro. elas, na verdade. fugiam nlio só

ao elemento de pa.gamento de imposto e transplantil.~am isso

para 05 juros dos capitais que iam buscar no exterior. Es

se foi um modelo equIvoco, no meu entender. Por que não se

pode agora. por exemplo, levar essas empresas. que têm mui.

um 9r~nde· fator. nós vamos sempre bater no assunto do def.!.

cit em conta corrente. V.Exa •• também, tem que lembrar

problema de perspecti va do tempo. Quer dizer, a década de

70 não foi uma década de recessão mundial" foi uma dêc;ada

em que, mundialmente. houve um ano e meio de desaquecimen

to - 74 e 75, mas o resto foi uma década de crescimento.E!!.

tão, era uma década na qual se projetav.am investimentos p!

ra um crescimento previsto do País, que depois não se con~

que e dlvidu do Brasil em capital de risco no Brasil ?

O SR. DEPOENn:(I~ãrio Henrique Simonsen)-Mais

continuam investindo nesses setores como o Brasil.

questão que me preocupa é que no modelo do desenvolvimento

econômico. que dirlamos que depende do e~terior. tivemos

um exer:1plo histórico ~aliâs. muito criticado - do PresideE,

te Jusceli no Kubitschek. Ele pôde bater a porta na cara do

Fundo Monetãrio e. com uma dívida de apenas dois bilhões

de dõlal'es. conseguiu instalar a industria automobilfstica

a industria mecânica pesada, a indústria naval, a ;ld'ndíis~

tri a de transformação C!letromecâni ca. a i ndüstri a qufmi ca

e elevou a capacidade de petrõ1eo nosso. de 4.800 barris

dia. para 82.000 barris-dia. Isto significa que, nessa ep,Q.

tem sentido. Mas se o projeto eSta 90% pronto, em geral,aí

vale a pena terminar os 102: que faltam.

O SR. DEPUTADO ANrBAl TEIXEIRA - Uma outra

hoje tl2mos capaci dade oci os a em uma porção de coi s as.

siderurgia. nl1 energia elétrica. E também é verdade que os

países desenvol vi dos hoje .têm capaci dada oci os a em UNa po.!:

ção de setores também.

O SR. DEPUTADO ANIBAL TEIXEIRA - Apenas não

tempo do Governo Juscelino Kubitschev... o Brasil teve excer-

cional progresso industrial. Ninguém discute esse aspec.

. to. Ora, naquele tempo, o mercado financeiro internacio 

nal baseava-se. quase todo. em investimentos diretos. Ha

decada de 60, começou a surgir um mercado financei 1"0 base~

do em emprestimos e, depois do primeir-o choque do petrõ

leo. os investimentos diretos passaram a representar uma

parte muito pequena no total da reciclagem; e 1'11 a razão

inicial foi simples, é que ãquele~ superãvits iniciais da

OPEP. os países da OPEP não quise'r~m faze'r investi.mentos '!L
retos. preferiram aplicá-los através de um sistema finan

ceiro. Entãü, vamos dizer, o modelo que se podia aplicar

no final da década âe 50 nio tinha o mesmo amparo no sistl!

ma financeiro que existia na década de 70. em que as magni

tudes de investimentos dire tos erain pequenas comparadas i;

magnitudes de empréstimos. V.Exa. tem razão em que vale a

pena coonceder estimulos às empresas estrangeiras a tran~ 

formarem em capital os emprestimos de matriz para filial.

Agora, em muitos casos i preciso notar que o que existe

não são empréstimos de matrt.zes para fil ial. pura e sim-

de

Mas

não

que

fosse;

mesmo

tal que existe em Minas e se impôs. que a AÇOMINAS

rar com o Banco Central e listar clal~amente" Mas.

NAS, que fi um caso que :eu conheço apenas pela rama.

quase 8 bil!lões, inclusive deformações de tecnologia

gestão da nossa dívida. Ela foi obtida de forma ·inconse

qOente sem que ela fosse jogada em setores produti vos e co!

pazes de dar· a prõpria resposta em dólares para a sua li

quidação. Por que as nossas autoridades finll.nceiras não t.Q.

maram consciência disso. quando era um assunto tão rudime.!!

tal" que qualquer vcndeiro poderia sentir? Qualquer vendei

"0 ~ a expressão e dura mas infeli zmente e a verdade- qual

quer dono de botequim não vai pegar empréstimo que

precisai qualquer dono de botequim não vai imaginar

processos industriais no Brasil que poderiam ter sido evi~

tados, mas foram impostos:-:por aqueles que cederam os dõla

res. Exemplo típico disso e que se pode fabricar aço muito

possa pegar um di nhei ro e não paga,'. a não ser que ele jã

estivesse. de antemão, com o propósito de burlar. com

propõsi to de fraudar a dívi da.

O SR. DEPOEtHE(Mãl"io Henrique Simonsen)- Di-

feita na base de corte, que é uma dependência momentânea

de tecnologia e de equipamentos ingleses e, a longo prazo.

uma dependência permanente do carvão mineral. Então. até

essas imposições de tecnologia estrangeira fotam objeto p2-,

ra forçar o comprometiment9 da noss'a balança comercial.

O SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique simonsen)~ Não

tenho elementos apra discutir o caso especffic:o da AÇOMI~

ria a V.Exa. o seguinte: ern pr-irneiro lugar, acho que dis

cordar de um projeto "all ou de um p\"ojeto "b" sempre é po~

slve1- Não vou entrar no mérito disso. Mas apenas a parce~

la da dívida externa que V.Exa. conseguirã explicar pOI"' e~

sas importações é muito pequena. Admito. até. que há proj~

tos discutíveis. 1\s vezes. na perspectiva da época,. para

eles par~ciam bons. l': precIso ver tambêm. por exemplo. ce.!:

tos projetos. O mundo de 76 e 77, era um mundo completamen.

te diferente de hoje; era um mundo de grande crescimento

de prosperidade;.um mundo em que os países desenvolvidoc:

es ta vam cres ce ndo 5% ao an o. En tão, vamos di ze r. as p e rs 

pectivas hoje e de há seis ou sete anos são diferentes em

muitos aspectos. Mas V.Exa. sempre poderã discutir um pro

jeto "ali ou projeto llbll. Agora. o total dessas componentes

a que V. Exa. se es tã referi ndo. um peso total da dívi da e~

terna brasileira, e muito pequeno. Quer dizer, é um probl~

ma substantivo. fi um problema de balanço de pagamentos

não de seleção de projetos.

O SR. DEPUTADO ANfBAL TEIXEIRA - Tentei uma

fi z outras estimati vas "e os numeros eram ·menores do que PQ.

deria ter sido atribuído a importações de equipamento~ em

pl"ojetos nessas ~ívidas. Mas e um assunto que se ~ode apu-

o desemprego europeu; isso é que eu consi dera grave. por~

que engordamos o nosso débito com o fechamento de áreas em

que já éramos produtores. Então, ti. gl'avidade está, no meu

entender,. tambcm, nessa forma de conseguir dinheiro a qual

qual" preço. Outro exemplo. tambem, voltando ao exemplo das

empresas. vamos ao banco e o banco diz: "Bem. eu lhe em

presto o'dinheiro se você deixar tahto por cento deposita

do aquil!. E ate parece que houve isso com o Brasil. Porque

ter uma reserva de seis bilhões de dõlares quando já se d~

via 50 bilhões de dõlares é um equívoco; significa que es

távamos ti rando dinhei 1"0 emprestado para ·fl\'-'nter dentro dos

bancos. O outro equfvoco é que eles foram impondo condi

ções, a princípio. suaves, e depois assas condições 'lforam

tornando~se cada vez mais agravantes. Em alguns casos. pu~

ra conseguir um bilhão de dõlares, foi o caso da França,

tivemos que deixar compt'ar de equipamentos, não diria inu

teis, mas protelãveis e que eram fabricados no Brasil. qU!

se 400 milhões de dólares. Então, realmente, houve uma mã
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O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu

li o da "Veja". Se foi esse .••

o SR. DEPUTAOO I~ATARAZZO SUPLlCY - Pro f. Si-

Mas a experiência havida demonstra que não há elisa garan 

tia. mesmo com a sua aplicação. porque entrou oro vigenc"Ía

em 13 de julho •••

O SR. OEPOEttTE(Mãrio Henrique Simonsen)- Os

três meses foram meSes infelizes de política antiinflaciQ.

n5ria, porque foram meses &m que houve eSCãssez de safras.

O SR. DEPUTAQO EOUARDO MATARAZZO SUPLlCY- E.

variações observadas nos 12 meses 'Precedentes, acresci das

de uma margem de tolerância de 20%. Daí vem a explicação

matemãtica, mas que. em princfpio. dã a entender que, sem

pre que houver um aumento muito acentuado em relação ãqui~

10 que foi considerado normal. pelos critérios matemãticos

'isso não seroã consid&rado l passa a ser ac'idente ou anorma

li da de ou o nome que for e serã expurgado. Ali se mencion~

vam casos nacionais, mas. por êsse critério matemãtico, a

qui se irão detectar tambem aumentos de preços muito acen

tuados em função de aci dentes internacionais. como é o ca

so da quebra da safra agrlcola da soja nos Estados Uni

dos. Então. eu pergunto: neste caso. também deveremos con

siderar uma acide.ntalidade e um expurgo. por causa de aci

dentes climãticos no exterior? Quer dizer, eu tenho im

pressão de que os critérios de acidenttJ.lidade estão expan

dindo~se.

esgotamento de estoques reguladores. Por isso que eu digo

que o 2.045, como eu vejo, faria sentido dentro de UM P".2.

grama integrado de combate ã inflação por todos os lados,

não como peça isolada. claro.

for. eu tenho uma suficiente qu;:da da inflação que mantêm

a média do poder aquisitivo naqueles seis meses. Entãó os

salãrios reais não estão caindo. Se eu fizesse a regra ex

tensiva a todo mundo, isso deveria acontecer - se a infla

ção cair, claro. O 2.045, com o compromisso firme de queda

de inflação é uma coisa; 2.045 sem queda de inflação •••. Aí

si gnifi caria ti. contenção s ah.ri alo

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

rindo da experiência dos três meses. gostaria de perguntar

1:1 V.Exa. com respeito aos critérios de expurgo, ou ,de aju~

te nos indices de preços. que. agora. estão sendo efetua 

dos tambem pela Fundação Getulio Vargas. Pelo IBGE, por d!.

creto presidencial. deveriam ter sido feitos apenas em ju

nho e jullio, mas parece que prosseguiram. apesar de não e~

tarem sendo di vul.gados os cri terios. Mas a Fundação Getu

lio Vargas es€a enviando a esta Comissão, mensalme'nte, os

criterios de acidentalidade. e teve, também, o cuidado de

enviaI" os critérios da metodologta. Agora. ao falar nessa

metodologia, mencionam-se os casos de inflação corretiva e

de acidental1dade. No caso de acidental idade. fala-se nos

exemplos de quebras de safra e de perturbações de oferta .Q.

casionadas por outros fatores, como incêndios. colapso dos

meios de transporte e outras caulias de natureza anãloga ,

que. afetem substancialmente os preços médios. em nfvel na

cional, de determinados preços agr1colas alimentares. Tod2.

vfa, na nora de explicar a metodologia. fala-se que. com

respeito aos meto dos de cãlculo, os ajustes por acidentes,

por exemplo. junno e julho, corresponderalll ã retirada.

nTvel de cada pro~uto identificado~ dos excessos de varia

ções de preços acima das correspondentes taxas médi as de,

o SR. DEPOENTE(Mário Henrique Simonsen)-Bem.

o índice expurgado. na reaJidade, tem uma função didãtica,

e mostrar pura e-Simplesmente. que hã certas componentes cf!

aumento de preços que não são resultantes de mã administr,!.

ção de pOlíÚca Jnflacionãria, mas de acidentes climãticos

ou de inflação corretiva e tudo o mais. V.Exa. tem razão

num ponto: é impossível encampar uma certa arbitrariedade

na definição do que ê acidentalidade. Tanto que me lembro

que. em 1975/1976, por certo tempo. foi usada a acidental!

dade para o cãlculo da ORTN, era o hipo corrigido por aci-

,dentalidade. Depois nós acabamos fazendo uma fórmula que:

eram aqueles 0.8 mais 3% ao ano, jã colocando uma fõrmula

que embutia alguma acidentalidade implícita, porem usando

os indices não expurgados. Porque sempre é muito dificil

saber até que ponto o expurgo deve ser feito ou não. Este

é um caso típico da alta internacional. Tambem um ponto.

multo importante il notar é que os expurgos -têm que ser re

versíveis. no sentido 'de que, se num determinado mês, va

trios supor, agora, o·-milho desap,areceu. subiu anormalmente,quero o pico por uma regra qualquer dos 80%, ou seja o

Sim. "mas V.Exa hã de convir o segu.inte: vamos supor· que a

participação do trabalho na renda nacional !>eja 50%. Se

não hou,ver inflação por 2 ou 3 anos consecutivos I então a

participação dos sa1irios na renda. em decorrência da apli

cação do 2.045, permaneceria 50%. Porem, se a inflação for

maior do que zero. se ela fosse pos·ftiva. se fosse de 50.

de 100% ao ano, no segundo ano estari'amos com uma parti ch

pação de salãrios na renda nacionul da ordem de 40%. apro~

ximadamente.

o SR. DEPOENTE(Mârio Henrique Simonsen)- Não

necessariamente, porque depende da erosão inflacionãr.ia cbs

salãrios durante ,0 periodo semestral. Vamos supor Que eu

partisse de um triângulo de perda inicial - eu não resta,!!

o SR. DEPOENTE (Mãrio Henrique Simonsen)

Não, o Z.045 foi um anterior. O 2.045 teria que ser acompl!.

nhado de um programa antiinflacionãrio, tal que a queda da

ini'lação fosse tal que os assalariados não perdessem em mf

dia dê poder aquisitivo. Porque, na realidade" digamos que

eu reajuste os sa.lãrios de 100% do INPC, eu restaurei um

pico de seis meses atrãs, mas o que realmente acontece com

o salário médio nos seis mesas seguintes vai depender do

que seja a inflação nos seis meses seguintes. Este ano.por

exemplo. apesar dos reajustes serem semestrais, os salá

rios reais cairam muito, porque as taxas semest~ais de in

flação ãumentaram substantivamente. Então. a I"ecomposiçâo

do pico recompõe o poder aquisitivo num dehnminado momen

to. mas depois a curva al1" se vai erodindo. num triângulo

-de perda mais agudo, expurgando os salãrios de uma infla

ção. Eu diria que o 2.045 generalizado significava dizer

o seguinte: todo!> os rendimentos de todo mundo se reajus

tam agora semestralmente com base apenas em aO% do. JNPC •

não apenas rendimentos do trabalh.o, quaisquer rendimentos.

Obviamente, diria que estou defendendo a idéia em tese. a

elaboração disso •.•

o SR. OEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

o SR. DEPOENTE (Mãri? Henrique Simonsen)

Não, deixe-me dizer claramente o que é que entendi. Aliãs,

cheguei a escrever um artigo sobre isso. não sei se V.Exa.

teve oportunidade de ler. mas eu lhe o envio.

o SR. DEPOENTE (MErio Henrique Simonsen) - Eu

não falei só do trabalho, falei de tudo.

monsen, V.Exa. mencionou que preferiria o 2.045, desde que

todos os rendimentos contidos, elll igual proporção. em 80X

da variação do INPC, mas na medida em que se contêm os re!!.

tlimentos do trabalho, os ajustes •..

.Sim. mas justamente na medida. em que se contêm os salãrios,

em 80% da variação do JNPC, qual ê a consequência sobre

distribuição de rendimentos em cada unidade econômica,

tre salários e os' demais rendimentos, os rendimentos do c,!!,

pi,tal'? Como maior a inflação, maior a transferência do

traoalho pa~a o capital. desde que se tenha uma contenção

dos salãrios numa proporção menor do que a variação dos

preços, e, em consequência disso. qual e a percepção de e!!!,

presãrios que tenham por ,objetivo maximizar lucros? per.

cepção que se espera e que somente se os preços forem a.!:!,

menta dos , haverã uma taxa crescente de rendiment6s e uma

proporção maior de rendimentos para o capital em relação

aos do trabalho. V. Exa. mesmo ao analisai' e, aliás, com

muita acuidade critica, o 2.064, logo que ele sa'iu com

defeitos aritmeticos - eu li a sua entrevista - também

observou que esse decreto, ou todos esses decretos aqui i!!!,

postos têm esse problema, s8 funcionam na medida em que

houver inflação; só Que, para os trabalhadol"es, eles fun

cionam negativamente e tão mais negativamente quão maior for

a inflação. Então, nao compreendo como ê que poderíamos

obter uma contenção igual de rendimentos para os trabalha

dores e propiretãrios do capital, s-e o mecanismo em si. ao

conter os rendimentos dos trabal hadores, tran~fere a prÇ!.

porção, quer dizer, outro lado da medalha para cap.!.

tal.

grandes efeitos recessivos de corte de subsidias a crédito

que. em geral. fazem mais valorizar a terra do qu~ ·l"Outra

coisa; mas. se forem cortes grandes de investimento. os e

feitos poderão ser piores. Tambem depende do que se faça

em termos de politica de importações. Nós sabemos que. ho

je, uma boa razão para a recessão industrial é que muitas

riãvel que diz respeito ao que vai acontecer com a taxa de

inflação, que depende. em parte. da polftica monetãria

fiscal, mas também depende de safras, de preços administr~

dos e outros efeitos. Se a taxa de inflação declinar subs

tanti vamente, o que eu espero que aconteça. aí os efeitos

do 2.064 na irea salarial podem ser muitos amenizados, por

que o 2.064 diminui a massa nominal 'dos reajustes para a

proximadamenh 87% da variação do INPC, nos ultimas 6 me

ses em media. Mas, se houver uma queda expressiva da inf1~

ção, isso pode não significar a queda de salários reais.

Significaria. de qualquer modo. uma redistribuição de sal,[

rios reais entre as faixas ate 3 e. de mais 3 salãrios ·mrn!

nros, quer dizer, .cria alguma reor.gãnização ou até desorga

nização na demanda agregada. Mas. enfim. se houver queda

substantiva da 'innnção, lsSO pode não ser J·ecessivo. O s~

gundo aspecto, também. a notar li o que vai acontecer com

a taxa. de juros, quer dizer, ° Que a mistura monetária-fiE.

cal vai fazer com a taxa de juros. Creio que, se houver u

ma queda da taxa real de juros, proporcionada por uma que

da da pres'são da diVida publica sobre o mercado, e,aí. co!!.

seqüentemente, uma queda que todos esperam. da taxa de ju

ros. poderã ter sido afastado um elemonto grande de persi!

tência da recessão nos últimos anos. O grosso da recessão.

nos ultimos anos. lcomeçou exatament.e pelas taxas reais de

juros que começaram a inibir qualquer inves,timento. Também

hã um aspecto a balancear: o que serã feito em termos de

despesa publica? Quer dizer. se os cortes forem mais na

área de certos subsídios a credito. eu não tenho medo de

eJlp~re'S~as estão estranguladas n~ capacidade de importar. E!

tão, pura e simplesmente, parando suas linhas de produção,

estão despedindo gente, por falta de capacidade para impor:

tal'. Houve uma notfcia, que 11 nos jornais ontem, de que a

CACEX pretende, no ano Que vem, DUmebtar'de 28% as cotas

de importação das empresas por cilusa da redução na import!.

cãlculo não divul,gado. E tive o cuidado. tamhém. de pergu.!!.

tar aos Secretários da Fazenda e do Planejamento do Estado

de são Paulo, se eles haviam feito 'alguma previsão sobre

este assunto crim respeito ao IeM. Hão haviam feito nenhum

estudo apro~undado a respeito. A única resposta que obtive

foi de que a recessão, na previsão do Secretário José Ser

ra, serã tão intensa, não apenas pelas medidas do 2065.mas

também combinadas às luedidas de política monetária que já

'estão em andamento. que. provavelmente, o Estado de ,São

Paulo. masmo com o aumento du a1fquota do ICM, nii~ tenha

no ano que vem. arrecadação da iJ:1poSltos maior do que a des.

ta ano. que jã é bem menor em termos reais. 11% menor ou

ate mais baixa do que no ano passado. Eu pergunto a V.Exa.

terã havido. por parta dos Uinistros responsãveis pela eCQ

nomia, uma resposta mais completa ou uma previsão mais com

pleta sobre e.sse assunto, sobre essa perspectiva?

O SR. DEPOENTE(Hiirio Henrique Simonsen)- Não

ouvi. não discuti com os Mini stros da área econômica

2.065. Portanto, a única coisa oua posso acrescentar ao

que V.Exa. disse são alguns cenãrios alternativos que po

dem acontecer ano quo: vem. O 2.065, em si I não 'me diz se o

resultado final vai ser expansivo ou recessivo. porque vai

depender do que aconteça com outras tantas vari ãveis, que

sô com ele eu não silberia julgar. Bem. hã uma primeira Vil.-

çio de petróleo•.Isso seria um fator de alfvio da reces

são. Mas af eu teria que dizer a V.Exil. que o 2.065 sozi

nho não me parece suficiente para fazer UMa previsão para

o ano que vem. Agora imagino, mas aí só imagino, que o Go

verno esteja arquitetando um conjunto de medidas que p-ermi

ta conciliar a baixa' da inf~ação e o ajuste do balanço de

pagamentos com uma certa recuperação da economia, pelo me~

nos, digamos, a partir do 5egundo trimestre, e, na pior

das hipóteses. no segundo semestre. Realmente, sõ estou f!

lando com base em conjecturas, porque não tenho nenhuma i!l

• formaçio concreta.
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D SR. DEPUTADO EDUARDD MATARAZZD SUPLICY

1a FGV ?

D SR. OEPUTADD EDUARDO HATARA2Z0 SUPLICY - O

O SR. DEPUTADD EDUARDD I-IATARAZZD SUPLICY -Da

O SR. DEPUTADO EDUARDD MATARAZZO SUPLlCY

Por causa'do IBGE. Mas parece que até por pressões de nat]!

reza politica do próprio ~linisterio do Planejamento, seguE.

do informam técnicos despedidos do'IBGE, inclusive com re!

p'eito a dado3 sobre o cresçimento da produção industrial

ain'da de 1981. que já deveriam estar divulgados. ,I,las mesmo

com todas as estimativas preliminares. a renda P.!~~

hoje. ê menor do que há três anos (>., acredito ate} do que em

1979. Entretanto. hã uma coisa que estã aumentando. MoS-

tra a tabela que V.Exa. no!" apresentaJque os juros lfqui

dos pagos ao exterior, em )982, foram tr€is vezeS maiOl"es

do que em 1979. 11 bilhões e 353 cOllt~'a quatro bilhões

cento e oitenta e cincu, em 1979. V.So. nos fala que até

estaria de acordo com a contenção dos snlãrios, desde que

D SR. DEPUTADO EDUARDD MATARAZZO SUPLlCY

ma •••

prioritariamente_ .. Será que, ao comprarmos esses equipa

mentos, seja para usinas nucleares, seja pBra a Ferroviacb

Aço. sejã' para usinas de aço, os diversos exemplos aqui ci

tados. ou mesmo pô'r') as indústrias de bens de cnpital, ou

insumos básicos, não nos amarramos demasiadamente. a tal

O SR. OEPOE~HE(Hãrio Henrique Simonsen)- Fal

ta de munição do IBGE.

zcs mais do que as 150,'; ,~di5 pobreo; tl, em 19aO, 0<; 10'Z maio:;

ri cos pa'55aral:'l a dcttH' 4 VE:LúS ,nuis. do qu::! os SOl mJis po

bre na econOfllia brasileir'a, a tal ponto que passaram a ~e

ter 50.9'); do total dos renclll'lentos. prc.porção que n-';:o en 

contra paralelo igu"l em nel1hu:!l outro pais para os qU.:;l,is

hã dados dispun;veis no relatório do Ba'lco I~undial. Lã hâ

cerca de 35 países, o Drasil é o úni co país em 'que os 10'1:

mais ricos dctêl'l mais de 50~ da rcnd;;'l narional. Nestes: úl

timos anos, ao invés de chegar o tempo em que o bolo pode

ria ser melhor distribuido, c~egou o tQmpo em que o bolo

estã morchando. A renda per capital em 1983, e: menor do

que no primeiro ano do Governo Figueiredo. Segundo as Qsti

mativas, que ainda não são completa:., em parte devido

problemas com as contas nacionais, que não sei por que es

tão atras adas .••

uma exposição sobre a distribuição de rendimentos, propu 

nha que seria muito aniscado nós termos uma preocupação

distributiva muito grande naquela fase de crescimento. Se,

em 1960, já era bastante desigual a distribUição, com os

10'% mais ricos detendo duas vezes mais do que os 50% mais

pobres, em 1970 tivemos 05,'lOX mais ricos detendo três ve-

1"0 que se, em 1975 ou 1976. alguém pudesse prever que

mundo ia entrar- em recessão a paY'tir de 198011981, a estr!

tégia de investimentos teria sido outra. Isso não 5e apli

ca apenas ao Brasil, ilp lica-se a qualquer país. Não se

aplica apenas ao setor publico, aplica-se ao setot' privado

americano, que investiu nu.tIIa porção de coi!lils e parou de

investir depois. como o setor privado japones e tudo

mais. De modo que eu acho que esse exerclcio ••. l!' claro

sempre se pode criticar o projeto "a" ou o projeto "b", e

eu não vou entrar no mérito de cada projeto individualmen

te. Mas, primeiro: a parte das importações que pode ser d!,

bi tada a componentes importados nesses projetos representa

uma parcela muito peque"a na explicaç'ão desse total da df

vida externa. Em segu.ndo lugar. V.Exa. tem que se' colocar

na perspectiva da época. E também algo importante de se n,Q.

tar aqui c o seguinte: o fato de eu ter alguma capacidade

ociosa hoje não, necessãriamente, significa IJTI desperdício

inarredãvel. Afinal de contas, o equipamento hoje ocioso

significa necessidade de menos investimentos amanhã para

uma retomada do crescimento. tios anos 1968/69/70 o Brasil

cresceu mlJito por quê? Porque tinha. entre outras coisas

uma bela folga de capacidade oelosa. Então. a capacidade E.

ciosa', embora seja um õnus momentâneo. nUllla epoca de rece~

são, num perfodo de recuperação. poderá transformar~se nu-

ponto de hoje encontrarmos grande parte desses equipamen 

tos aqui em território bt'a5i1ei ro, porem não cont~ibuindo

para o aumento da produção?

O SR. DEPOCNTE(Mãrio l~enrique Simonsen)~aom,

mato ai é aquele problema do julgam~nto a poster·jori. t' .cl!

professor'<l~> Economia, no Sp.u livro "2001", em que havia

Por bastante tf>mpú, V.E.Xil •• não no'Governo, mas enquanto

'para

impcrt:!,

não. taxa de poupança i nterna aumentou de 23, U

o SR. DEPOENiE{H'áriD, Henrique Simansen)-Pois

pediria que V.Exa. falasse um pouco mais perto do microfQ.

ne e que se aumentasse um pouco mais o som, por favor.

D SR. DEPUTADO EDUARDO NATARAZZO SUPLlCY- Eu

mente um projeto mais discut1vel, m~s também é p'reciso ve N

rificar que a velocidade e a execução do acordo nuclear f,2

ram muito mudadas. E quando nós quisermos ver. dessa divi

da externa que temos hoje, o que deve se:- debitado ao aco!

do nuclear, concluirem~~."que.é..uma par'c'ela muito pequena.

em termos de importações. Portanto, eu acho que a avali!

ção da estratégia dos projetos. como a avaliação geral, a

meu ver, inteiramente corretas. O projeto "a u ou o pl-ojeto

"b" s~mpre podem ser disc~tidos, sobretudo a posteriori.

D SR. DEPUTADO EDUAROD NpARAZZD SUPLlCY-M"

não teme V.Exa. que .. , Quer dizer, na medida em que muitos

dos empréstimos então efetuados tiveralll uma vinculação com

respeito ã necess.idade de importar tecnologia ou equipa

mento dêssa ou daquel a empresa, porque norma1menté um ban

cO interllaciona1. quandu efetua uma operaç'ão de financia

menta, muitas vezes está re-l1lcionado a um grupo industr1-;

al, um grupo econômico e indica que esses empré$timos de

vem ser realizados na compra deste ou daquele equipamento,

porque não ê desativand(l a econol"i:;, !Jari! corteI"

çõesJ que vamao; consegui r estruturalJ'1C!nte conserhr o bala~

ço de: 'pagãmentDs na econQmi a, a menos que eu pretenda fa

zer uma recessão interna, que e a antítese da política ec,!!

n(imica. Bom, é claro, a postariori, sempre se pode dizer o

programa "a" ou o programa "b" ficou com excesso de capac!

dade e poderia ter sido acliado. Por exemplo. eu concordo

também com V.Exas.·.os metrôs eram extremamente necessã-'

24.5% do PIB. Portanto. realmente as poupanças externas d!.

quela época se destinaram a investimentos etc. E me parece

realmente. que o Brasil não tinha qualquer chance de se a

justar via estagnação. Tinha que fúer um programa de sub!.

tituição de importações, de insumos básicos, be,ns de capi

tal, do que nós éramos dependentes em 1974 ~ em aço, em m~

tais não ferrosos, em petróleo ~ tudo o mais. Se nõs tivé~

semos optado. naquela éPO.t:B, por uma solução recessiva,nõs

estarfamos tll1 vez com menos dfvi das, mas com uma po~reza

descomuna.l neste .pafs, hoj~. Fazendo até um cãlculo sim

ples, que eu apresentei aqui, se nós tivéssemos parado em

1973, talvez não tivessemos dívida nenhuma, mas teríamos

atualmente um produto um terço menor do que' ele ê hoje.Por.

tanto, não teríamos dívida, que é 1/3 do Produto" mas não

teríamo:õ um Produto correspondente. r claro que, a E.2.~

ori, sempre se pode fazer crítica ao projeto "a" ou ao pr.Q.

jato ub", por uma perspectiva a posteriori. Quer dizer, e N

vi dentementCl, olhan do o mundo em 1983, um mundo de rece~

são, então há muitos projetos que estão com capacidade oci.

osa sobre qua ~e poderia dizer: "Esses projetos deveriam,

quando mu.ito, ter sido adiados. 1I Apenas a perspectiva da

quela época não era assa. A perspectiva da época era a de

um mundo em crescimento. O mundo. durante o pCI'íodo entre

os dois choques do petl"õ1eo, teve uma pequena recessão. em

1974/1975, mas voltou a crescer em 1976, e creScer acelerE.

damente. Portanto, eu diria: o grosso da política de inve!

timento, a estratégia de investime,nto!i do Governo Geisel.

a meu ver, é estrntégia certa. A unica maneira de corrigir

um déficit estrutural de bal'anço de pagamentos é substitu

ir importaçres e aumentar exportações. e isso foi feito.Em

1982, as nossas importações não petróleo, em termos reais

foram 40% inferiores às importações' não petrõleo de 1974.

apesar de o Produto ter crescido de 50%, nesse periodo de

tempo. Petrõleo, nós aramos de uma dependência enorme em

1973,1974j graças ao traba.lho longo da PETROBRÃS, essa de

pendência estã diminuindo, tivemos o Prog'rama Nacional do

:Alcool e outras programas e assim por diante. De modo que

me parece que a e.stl"atégia geral era a estratégia que se

recomendava na época. Se naõ tivéssemos tido essa'estraté

gia, tdlveZ estivéssemos menos endividados, mas estaríamos

absolutdn'~nte pobres, in,lu~;ive porque nellhUla balanço de

pIl0(lIõl~ntr.:,; se corriJe dun.dauram0tite via rece5~ãJ. Rece>;

são é uma terapia tel'lpordria para bJlê!nço dê IHIg:tl"'::ntc::;

rios. do ponto de vista de investimento social. Projetos

que se tornaraMI mais discutíveis, o acordo nuclear fi cert~

FGV

sua

rece muito alta, o Governo começa ate a dizer que a

ticas ã administração passada. Eu gostaria de ouvir

opinião .. bem como a do Presidente Geisel, depois.

reversibilidade, mas não estou tranqlHlo com respeito

iss o.

Bom, eU ficaria tranquilo se soubesse que. especialmente

com respeito ao INPC, que e o índice usado para os ajustes

salariais, houvesse a garantia dessa correção ..

O SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique Simonsen) - Da

reversibili dade.

então e)(purga~se uma parte da alta do milho. Está" certo.

Agora. quando o milho baixar de preço, o índice expurgado,

não pode contar a baixa do milho que ele não registrou.

o SR. OEPUTAUD EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY- P!l

Quer dizer, o expurgo tem que ser um fenômeno simétrico ao

longo do tempo. Então, digamos, numa perspectiva de dois,

três anos, a evolução dos fndi ces expurgados e não expurg!.

dos prõti camente deve ser a mesma.

que me preocupa é que, cada vez que,a taxa de inflação pa-

O SR. DEPDEllTE(Mário Henrique Simonsen)- Pe~

la FGV certamente esta. Quer dizer. então, haverã meses.c.2,

'mo houve ••• Aliãs. se pegarmos as folhas de 1975/1976.con~

tataremos que houve meses em que o índice expurgado era

maior do que o fndice não expurgado, porque tem que haver

a reversão; sendo que, no problema da innação corretiva.

também deveria haver um outro a!;:pecto. Quer dizer. e se o

GovernO criar um novo subsídio, se ele fizer uma desinfl!.

ção incorretiva ? Então. o indice expurgado deveria regis

trar o aumento de preço que foi evi tado por aquela desin

flação incorretiva também. Quer dizer. Ur;J teste importante

nos indices expurgados é que eles têm que ser simétricos.

eu pergunto: isso está sendo feito "I

O S.R. DEPOENTE(Mãrio Hem'ique Simonsen) - E!.

estõ considerando tnadequadamer.te os índices de preços ,tal

como aconteteu nesta semana com o Secl-etário Especial de

Abastecim~nto e Preços, J05é l~i1ton Dallari. Eu gostaria

dI! lhe perguntar também o segui nte: se pudesse V.Exa. fa

zer hoje uma revisão critica dos investimentos realizados

duranto o GOVCn10 GEisel, 1uando fei llinistro, poderia di

zer-nos quais os investimentos que cOllsideraria que real

mE'nte tinham ql.!~ Sf.:I" feitol.> ? Por exeliijilo, eu .... c!lo qu~ os

metrôs rleveriam to-l' 5ido f&ito,;, porq'Jl;; ilram lnloridadc. s~

cial, eli'iuar,to as wsinu5 tlUc1eilrús não provar~~ Que de v.!:,

o SR. OEPUTAOO EUUAROO HATARAIZO SU~L1CY - E

riam ter sido feitas - e até parecem estar custando-no'5 d~

masiadamento caras, I~as eu perguntp.ria a V.E:XlI. se, no es

pectro dos principais investimentos feitos, seria possível

fa7.er uma alia" açã~ cr,tica 1 E chamo i\ atenção para o se

guinte: nós tel!los inclusive a intenção de convidar o Pre

sidente Geisel para expor o seu ponto de vista a respeito,

nesta Comissão. Já foi feita a indicação do seu convite,

alguns Parlamentares aqui presentes ••• Inclusive o Deputa

do Edison Lobao mencionou que acha que V.E:x<t. poderia ple

namente responder a essa questão, ainda mais que alguns Mi.

nistros do atual Coverno, como o da Fazenda, têm feito crI

o SR. DEPOENnqMãrio Henriqu'e Simonsen)-Bom,

há uma frase que se pode dizer, ou seja, se alguém acha

que os investimentos estavam errados, esse alguém deveria

ter parado esses investimentos no dia em que tomou poS'se.:.

E;te ê o primeiro item. POI·tanto, este é o aspecto número

um. Nume 1"0 dois - e aq ui foi uma boa pa rte da mi nha expo

sição: eU disse, e V.Exil. s.abe disso muito bem. que não

foram os projetos que endividal-am o Brasil; o Brasil se e~

dividou pelo déficit em conta corrente do balanço de paga

mentos. Parece-ma que o grosso elos projetos •.• Inclusive,e

importante notar que, no período de 1974 a 1978, a taxa de

poupança interna aumentou; as contas nacionais mostram que

ela aumentou de 23,1% parit 24,5%.•.

tâ.

O SR. DEPOENTE(Mâl"io Henrique Simonsen) - Eu

não tenho elementos para dizer a V.Exa.
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todos os rend1mentos também fossem cont1dos. Mas pergunto:

por que não podemos. então. conter o p,agamento aos credo

res externos de mane"ira, pelo menos, tão intensa quanto o

pagamento aos trabalhadores? Por que os credores externos

merecem esta prioridade 1 Por que nós precisamos fazer •.••

Alfâs. a economia bl'asi1eira parece contrariar o bom sen

so: como pagar compromissos cada vez maiores ao exterior,

dimi:nuindo a produção brasileira. as oportunidades de em

prego, os rendimentos ,1 Parece que este é um problema não

ros para o ex\teri 01". porque parte dos juros está sendo re

financi"ada. Mas ar nós vamos entrar numa questão de Fundo.

não apenas no caso do Brasil, ,mas no caso de qualquer país

em dese n..volvi menta. Aliãs, no caso de qualquer país deve

dor, inclusive países desenvolvidos. como a França,Itália.

Suécia, Dinamarca. etc .• Ou esses P?íses vão ter um cresc.i

lnento de exportação de produtos compatfvel com essas taxas

de juros. o,que. dificilmente, ocorrerã, se as taxas reais

de juros não cai rem alguma coisa. ou. pura e simplesmente.

achar que há algum conflito entre o que eu penso e o que

mais esteja discutindo concretamente esses problemas da dI

vida externa. de equacionamento a longo prazo e tudo isso.

Então. essas minhas atividades no exterior, o que elas me

premiam não ê financeiramente. o que não é grande coisa. g,
las me premiam realmente na capacidade que tenho de levar

lã essas idéias e serem elas discutidas. No dia em que eu

que

ti veessas instituições querem. eu me demito. Aliás, já

precedentes na minha vida.

Bergste.n, e que talvez seja o instituto. no mundo.

emnós vamos entrar para um sistema do jogo escritul·al.aíapenas dos responsáveis pela polftica econômica. mas

Brasil. realmente. não está transferindo todos esses ju-

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

nós entramos ate na anãlise do sistema econômi co. Será que

a lógica i:l.esse sistema econômico não precisa efetivamente

ser criticada. por ferir o prô?rio bom senso 1 Quer dizer,

o que parece estar havendo e que, novamente, para rearran-

o SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique Simonsen)- Em

primeiro lugar, V.Exa. toca em virios assuntos. Vou tentar

responder brevemente a cada um deles. No que diz respeito

ã distribuição de rendas na decada de 70. acabou de surgir

um estudo extremamente importante, do Banco Mundial. Posso

mandar-lhe uma cópia. A conclusão do estudo. fundamental

mente, fi a seguinte: em primeiro lugar, foi feita uma anã

lhe crftica de todos os dados individuais do censo, não

ele

ter

Então, nós e que gostarlalliOS de pergun'tar~Jhe". Por. isso V!

mos convidá-lo a vir aqui.

O SR. tlEPOENTE(Mârto Henrique Simonsen)- 'Voi

tando ao assunto anterior, llarece-me que um dos pontos mais,

O SR. DEPUTAOO EDUARDO MATARAZZO SUP~ICY

o SR. DEPOENTE(Mãri o Henrique Simonsen) - A

única coisa que posso fazer e per:guntar a? Presi dente Gei

sel.

sabido que o seu Ministro - Chefe do SHI recebeu o infor-·

me. tomou providências ou não tomou, comuhicàu ao Preside.!!

te, disse que não precisaria tomar •.. Se V.Exa. nos pudes

se ajudar a e9clarecer esse assunto, gostariamos de fazê 

10 jâ.

dade de conversar com ele. inclusive informalmente, muitas

Vezes, gostaria de saber se V.Exa. teve a preocupação de!

veriguar o assunto ao tomar conhecimento. nem que seja pe

la imprensa 1 V.Exa •• obviamente, pessoa bem informada.que

lê os jornais. sabe o que estã contido no informe do Cel.

Raimundo Saniva Martins. ,Talvez V.Exa. tenha não apenas

algum conhecimento. mas saiba inclusive. de medidas que

tenham si'do adotad:ls e que nos pudessem esclarecer inteir1!,

mente o assunto, de tal maneira que nós, por exenlplo, nem

precisãssemos mais ouvir o ex-Presidente EYinesto Geisel ou

todas as pessoas al i ap'ontadas. Porque., enquanto houver a!

guma duvida. n5s nos sentimos no dit"eito e no dever de co!!.

vocar o Presi den~e Ernesto Geisel e todas as p"essoas, até

que obtenhamos total esclarecif1ento da questão. S·e V. EXa.

tiver alguma contribuição a dar. ajudará 03 trabalhos des-

Exa. poderia fazer uma avaliação de perspectivas que, hO M

je, obviamente. com dificuJdades. poderfamos ter com res

peito ao estado de coisas no Brasil e no mundo, na segunda

metade dos anos 80, de tal maneira qUe não venhamos a ter

Ulil quadro de surpresas tão grande, como hoje V.EXil. mesmo

estã dizendo - que 1983 apresenta com respeito às perspec

tivas que tínhamos ou que V.Exa. tinha em 1976177? será

útil esse exercfcio 1

o SR. DEPDENTE(Mârio Henrique Simonsen) - V.

EXa. quer fazer logo a ultima. então 1 Eu respondo rapi da

mente e. depois, me detenho mais nessa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -V.

o SR. PRtSIDEffTE (Deputado Alencar Furtado)-

o SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique Simonsen)-Bom.

eu jamais li esse relatório. esse informe, ou seja lã o nQ.

me que tiver, e jamais obtive qualquer evidência da serie

dade daquilo que lã estava contido. De modo que não posso

dar nenhuma opinião. Agora, não posso garantir a V. Exa .•

mas tenho quase certeza - e poderi a ate 1 he confi rmar que

é o caso - de que o Presidente Geisel jamais viu esse in

forme. Não tenho certeza, mas tenho essa forte impressão

Mas, não sei ••.

O SR. OEPUTAOO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Sim. A ultima pergunta refere-se ao conhecimento de V.Exll.

com respeito ao informe do Cel. Raimundo Saraiva Martins,

na medida em que V.Exa. foi um Mini'stro de Governo do ex

Presidente Ernesto Geilsel e teve. obviamente. a oportutl1-

ta CPI.

Antes que V.Exa. responda. eu queria sugerir a V.fxa. que

englobasse outl'a pel'gunta nesta já formulada, em razão da

ans i e da de dos demai s co 1eg as em fo rmul arem também 5 uas pe.!

guntas e da angüstia de tempo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

A última pergunta que eu tenho é muito especfffca. Sr. Pr~

sidenh.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Talvez V.Exa. llossa também informar que providência

tomou com respeito ao assunto, uma vez que ele develhecorpo Agora. eu acho ao contrário, inclusive porque

Não é a primeira vez que irei falar com V.Exa. sobre uma

preocupação, mas no sentido de que eu gostaria que toda a

capacidad~,'a inteligência de V.Exa. e o seu conhecimento

fossem sempre dedicados ao desenvolvimento da Nação brasi

leira. E a minha preocupação de natureza etica refere-Se a

eventuais conflfto5 que possam haver em função da sua posi

ção hoje. como membro do Conselho Oiretor do Citicorp.

eu vou perguntar com respeito a um exemplo prãti co, que

surge a partir de noticia no número presente 'da Revista

"Bussines Week". que fala que credores internacionais

mesmo paises começam a olh'ar com interesse para. ~ventual

mente. obter uma parte do território brasileiro, especifi

camente da Amazôni a ate. Estã na revista "Business Week" ~

Obviamente. entendo que V.Exa. seja:"tão brasileiro quanto

eu e quanto qualquer um de nós aqui. Quer dizer, os diret2,

res da Citiçorp podem ter uma visão bastante diferente da

nossa. Então, ê exatamente em momentos como esse que

.ventualmente, fazer ao Governo brasileiro e a uma das prin

cipais instituições credoras do Brasil ?

O SR. DEPOENTE(Mãrio Henrique Simonsei'l) - V.

Exa., ao me fazer esta pergunta. dã o ensejo de uma respos-

ta. embora vã abri gar-me a usar um pouco de falta de modé~

tia. Em primeiro lugar, eu, felizm~nte, trabalho para quem

estã de acordo com as minhas' idéias. E. não<lamoldo as mi

nhas ideias de acordo com as instituições para as quais eu

trabalho. Eu tenho êssa felicidade de ter suficientes ofe!:

tas no mercado para poder escolher. De modo que, se eu ti

Jlesse algum conflito. eu não estarÍCl na Diretoria do Cit!

preocupa a posição em qUe se encontra V.Exa. Quer dizer,

V.Exa. nos fala que seria interessante qUe devr:dores con

versassem a respe,ito de ~eus problemas e, possivelmente. !

tê coordenassem as suas açôesJ que haverã credores· inteli 

gentes com os quais se poderá conversar para se chegar

uma solução, possivelmente, de entendimento. Mas não haverã

momentos, eventualmente, de conf1it~s, na sua experiência 

e eu acredito que V.Exa. nos possa dar um testemunho da sua

experiênci a - não haverâ momentos em que as possiveis reco

mendações que V.Exa. possa dar, como ex-Ministro, co~o uma

pessoa muito ouvida por todos os brasileiros, como um pro

fessor da mais alta qualidade, como um economista de mais!,

conhecimento no País; não haverá momentos em que V.Exa. si!!..

ta algum conflito com respeito às recometldações que possa.g

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

que se dão empréstimos para pa~ar juros e a dívida acumula

e fica tudo dentro de um sistema que não fecha, a não ser

ã custa de uma ficção jurfdica, como foram as rep'arações re

guerra alemãs depois da I Guerra Mundial. Quer dizer. essa

é a conclusão essencial da minha exposição. De modo que a

exposição foi exatamente sobre a necessidade de se colocar

mais lógica em todas as relações financeit"as internacio

nais. Lembramos que esse não ê um problema específico do

Brasil, es~e e um problema do mundo todo.

posso dizer, financeiramente. que o que eu ganhei, no ano

passado, no Citicorp,pagou 20% do imposto de renda que pa

guei no Brasil. neste ano. Portanto. desculpe aqui a falsa

modestia, mas isso apenas para deixar claro que minhas i-

déias não são idéias que estejam ã venda. Eu tenho essas

idéias e as defendo. Com queM estiver de acordo e"U posso

ficar; com quem não estiver de acordo eU não faço questão

de ficar. Mas. em primeiro lugar. eU tenho sentido no Citi

corp um profundo acordo com as minhas idéias. Mais ainda,

eu tenho senti do a posslibiHdade de entendimentos, lã fO M

ra, que aqui dentro jamais seriam ouvidos. Eu tenho essa

oportunidade não só no Board do Citicorp, filas no do Insti

tute for lnternational Economics. hoje dirigido pelo Fred

de

interpolaçãoapenas por "dx ll e de todos os problemas de

jar a economi a. no senti do de obtermos uma nova fase

Particularmente. na segunda metade da década de 70.05 pr§.

prios dados reconhecem uma melhoria.

O SR. DEPOENTEtMário Henrique Simonsen)- Ex!

talllente. O trabalho ti feitp de ponta a ponta, mas ê inte 

ress ante veri fi caro r evi dente' que. nos ultimas tres anos

temos uma outra fase, porque o bolo, ao invés de crescer,

cOJleçou a cair. E no que diz respeito ao sistema financei

ro internacional, não é verdade que estejamos pagando de

juros ao exterior tudo jsso. em termos de transferência e

fetiva. Nos estamos recebendo empréstimos para repaSSiil",p1!.

ri! pagar parte dos juros. Onde eu tenho que concol'dar com

V.Exa., e que estã no texto desta exposição aqui.· é que.

certamente, hoje nós estamos num mundo financei ro pouco l§:

gico. Porque toda lógica das dfvidas externas depende das

taxas de juros compatíveis com as taxas de crescimento do

produto da exportação. E as taxas de cres ci mento das expo!:

tações a longo prazo não podem ser muito diferentes das

do produto. porque um país não pode aumentar as exporta 

ções indefin"idamente com uma economia estagnada. E af, re

almente. a minha conclusão fundamental ê essa: hoje não tg,

mos um sistema de renegociação definitivo de, dív1da, temos

apenas um sistema provisório, que ê a transição de uma re

ciclagem puramente competitiva para um futUro modelo coop!.

rativQ que ainda não existe, e que essa transição ainda se

nutre de muitas ficções. No fundo, ';; apenas uma tática de

adiar a solução até que se resolva adiante. Quer dizer. o

havidos também na década de 70, para efeito de comparação.

Então, em primeiro lugar, o que esse relatório conclui

que. nas medidas de concentração. indices de Gini e

as mudanças não foram si gni fi cativas e são si nal de duvi

da. Quer dizer. em suma, que a evidência empfrica dos cen

sos, não 1f1e dã suficientes elementos para saber se a dis

tribuição relativa de rendas em 1980. comparada ã de 1970.

é ",elhor ou pior; que vários indicadores de 'bem-estar 50,

cial. melho~aram significativamente, ao longo da década, e

que as rend~s dos di versos grupos melhoraram. Vamos dizer

que aquele,"~"~odelo concentrador de rendas da década de 60

teve uma:'mudança ao longo da década de 70. Isso é um estu

do que recebi há 5 dias. Posso mandar-lhe uma cópia .porque

acho que é interessante.

crescimento da economi a. 'uma nova fase de acumulação de c,!

pital. nós precisamos recompô-la. mas de tal maneira a co!!,

tel" os salários, caUS1)r desemprego; colocar o movimento de

trabalhadores, aS5im. de joelhos dobrados, dar um tempo ao

capital para se arr-anjar e. daí, novamente termos uma ou

tra fase de expansão. em que sera dito outra vez que preci

,saremos aguardar um tempo pal'a melhor distribuir o bolo. E

eu lhe pergunto: poderia V.Exa. fazer uma avaliação crfti

ca da própria natureza do sistema, que parece só saber fu!!

ci onar üssi m 1
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o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Jorge Arbage dada a sua ausência do plenár'io.

Agradeço a V.Exa. a atenção com que respondeu às pergun-

tas.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Tarcfsio Buriti. Antes,

porém. eu desejaria informar que não convidei-o Deputado

em

não

FMI.

te ou a "i:Iemoratória" .. não iria agilizar a solução.

ria. ou e!ntâo o acoplamento dentro do que o quer o

economia brasileira tem que ser um programa bast'!ado,

dessa contabilidade de gannos e perdas entre uma moratõ-

qHe, na verdade, não muda em tlusolutlJ. pelo contrãrio. co!!.

solida a organização perversa das finanças internacionais.

porque é realmente perversa a situação. Então. creio que

se deve. o quanto antes. aprofundar essa contabilidade,po.!.

que eu nno vejo saída. Eu creio que nós vamos, quei ramos

ou não. chegar a este ponto. V.Exa. frisou muito bem um fi!.

to histÕl~ico na Alemanha. apõs a Primeira Guerra Mundial,

quando, nesse perfodo, aparece a grande figura do Gustave

Stresemann. que era o Ministro das Relações Extoriores da

Alemanha. Mas se verifica também que a Alemanha $Ó conse

guiu isto quando começou a forçar a situação. Se fosse "da

da exclusivamente a chance para que a França e li Inglater

ra assim desejassem e, quando desejassem, diminuir ou tor~

nar um jogo pura~ente escritural da dívi da da Alemanha. i~

to nâo aconteceri a jamais, e se passari alO uns novGnta e nQ..

Vc anos para que a Alemanha paga5se a dívida. Mas o StresQ.

mann só conseguiu que isto acontecesse mais por uma imposi

ção da Alemanha. E-o caso de perguntar: embora o Bresil

com apenas 10% da dfvida externa que existe, ou a sua dív!

da correspondente ao montante apenas de 10%, como V.Exa.

disse, serã que ele, decretando a moratória uni1ateralmen~

Woods. num organismo internacional. financeiramente falan

do - e estou de pleno acordo. ~las quanto tempo isto não

vai levar? E serã que, neste ínterim. o Brasil suportará?

Por isso que eu acr.o que o acordo. o recurso FMI, embora

tenha sido talvez - não sei ~ um mal necessãrio. e profun

damente dünoso pal~a os intel"eSSeS do Pais. Assim cu acredi

to. Eram estas as colúcaçõe~ qUe'.eu queria fazer.

O SR. DEPOENTE{I"ãrio Henrique Simonsen)~Bom,

eu diria a V.Exa.: depende do que a gente faça no acordo

com o FMI. O FMI não tem um figurino absolutamente rfgido:

o FMI deixa muito a latitude de' escolha ao país. o" que

FIU exige é. que 0, pals faça um esforço para ajustar o ba

lanço de pügam.ento5 - isto se estã fazendo M para' reduzir

a inflaçdo. o quo até agora não se fez. Bom, acho que,qui1!!.

to a isto nós concordamos. O FMI não exige que o país ado

te políticas recessivas. Nunca exigiu; ao contrârio. ele

ato simpatiza mais com um programa que:!>e tiver alguma re

cessão j seja uma recessão temporãria. Af por uma razão bis:!..

ca. Recess50 de seis meses todo mundo pode agUentar. Rece~

são de seis anos é um fenômeno intolertÍvel socialmente.qul!

leva 'a ruptura social e leva ã ruptura d~quele próprio pr2,.

grama. Então. eu acho que todo programa de ajustamento na

criem estes organismos etc•• e se penlÕe num novo Bretton

recessão não cura balanço de pagamentos a longo prazo.

o nosso problema é de longo PTttZO. So fosse um problema dn.

recomposição de reservas cambiais. seria outra coisa. Seis

meses de recessão. recompõem-se as reservas cambia,is. Mui

to bem. Mas num problema de longo prazo Jamais se resolve

rã qualquer coisa via uma recessão. Agora. o FMI, pelo me~

nos nas conversas que eu já: tive, várias vezes. com o pes-

soal do FMI, concorda com este aspecto. Então, eu creio

que o Bras;l pode. junto com o FlU, fazer. ainda que de

transição. porque não existe um esquema definitivo de ren~

goci ação de divi das, pelo menos um esquema que nos seja

vantajoso. Agora, quanto ã contabilidade da moratória ou

Ildemoratõria", co.mo V.EXa. ~hama. estou de acordo em que

se deve apl"ofundar. Otimo. O aprofundamento de . qualquer

questão é muito bom. Mas aí eu creio que os I~inistros da

área económica e o Presidente do Banco Central têm melhor

esses dados na mão do que qualquer de nós. Quer dizer.

iria apressar essa solução? Porque creio que, se deixar

mos do jeito que as coisas estão e esperarmos apenas que

as coisas aconteçam, simplesmente pelo jogo das competi

ções internlJcionais ou por um ato de boa vOl1tade dos paí-

ses credores. isso não vai acontecer jalllais. E daqui que

se chegue a esta conclusão... Porque estas propostas de

Va. [xa. sâo mui to 1úci das. no senti do de que então se

pouco tempg. em começar uma cel~ta retomada de cres:ci~ento •

·e eu espero que isto comece a ocorrer já: em 1984, que seja

uma retomada pequena. mas. pelo !:lenos, no sentido não de

aprofundar uma recessão, mas de sair dass!). recessão. Porque

V.Exa. falou que se tinha que estar fazendo uma contabili

dade. Minha proposta é de que se aprofundem esses estudos

Não é que não se queira··pagar. A moratória unilateral se

ria a declaração de que não pagaríamos a nossa dívida. Mas

não é isto que o ,Brasil quer; o Brasil quer pagar. quer

honrar seus compromissos, apenas vai demonstrar q'ue não PQ

de, por fatos reais. objetivos. palpáveis. O que ele não

pode ri agora pagar dentro do prazo que estão com esses ju

ros altissimos e que vão aumentar. ~e acordo com as infor

mações; juros aumentados unilateralmente, principalmente,

pelos Estados Unidos, para cobrir o seU dãficit inte}·no.

Nós e todos os países devedores estamoS financi ando o pag2.

menta do déficit publico interno americano. Então. neste

quadro é~ que vem a minha preocupação sobre se, na verdade,

o caminho não será realmente a moratória ou "demoratõria".

O SR. DEPUTADO TARCrSIO BURITI - Mas e a is-

que o Brasil, então, consiga fazer os seus aju5tamentos.r~

ceita recessiva que eu ahco que vai ....profundar mais a'ãirrda

a recessão e evitar que. no futuro, possamos pagar as dívi

das. Então, V.Exa. deu o exemplo de que uma das hipóteses

com a qual não concorda seria a dect'etoção da moratória.Eu

usaria ate ~ma expressão, não sei quem foi que disse af:eJll

vez de decretar a moratõri a, decretar uma "demoratõri a"

muita atenção, a sua exposição. que foi GJ:celente. muito

clara, muito lucida e muito coerente·. Em virtude mesmo da

sua argumentação é que eu saio daqui ainda mais preúcupi!.

do, exatamel1te pel a cl areza e pela força de argumentação

da sua exposição. Pelos seguintes motivos: o meu raciocf.

nio e muito simples. Quer dizer, um país recorre ao F/H se

tem problemas serios no seu balanço de pagar,lentos. O FMI.

como V.Exa. falou, mui to bem) é um catalizador. Agora. é um

catalizador de ajustamento dos pa)"ses endí vi dados' - eu

crescentaria, em benefício dos paises credores. O Ff.U, en~

tão. condiciona a sua ação a determinados ajustamentos ec2.

nômicos. Estes ajustamentos econõmir;:os. exigidos ao Brasil

e MS outros países devedores, são ajustamentos que o FMI

faz a curto e a mãdio prazos. Quer dizer, ele quer um aju1.

tamento rápido do país. Se levarmos em con.ta o quadro que

V.Exa. expõs. com muita atenção. primeiro já há o montante

da nossa dívida a tal ponto que fi difTcil consegui"rmos. a

não ser por intermédio do FIU, novos empréstimos internac.!.

onais para equilibrar o nosso balanço de pagamentos; segu!!.

do, a retraçi.io em virtude de medidas, nas barreiras alfan~

degãria-s dos:pafses importadores dO$ nossos produto~, dimi

nuiu então as nossas exportações. Em segundo lugar, o prô

prio valor dessas exportações. em virtude da deteriorizE.

ç"ão dos termos de câmbio, de troca. Então, o único caminho

!-1ue temos, jã que não podemos pedir emPréstimos tão sufic.!...

entes para pagar os empréstimos anteriores, e favorecer a

balança comercial. Para isso esses ajustamentos exigem••••

O SR. DEPOH1TE{Mário Henrique Simonsen)- Per

mita~me uma leve interrupção. Nós estamos pedindo empresti

mos para pagar os empréstimos anter'fores.

go futuro das competições internacionais, a coisa se narm!,

li zar. o que também fi uma i nterrogação. Mas: o que exis te

de rea 1. no mome nto. ri ess a recei ta recess i va i nte rn a pa ra

to que eu quero chegar, no final. Para isso, para esses a

justamentos. eles diminuem/portanto. as importações, o que

sõ p«Ierã acontecer, tendo em vista o quadro anterior, atr2.

ves de uma recessão mesmo provisória. mas uma medida rece~

siva. Quer dizeç, diminuir o nível de atividades internas

do Pafs, a fim de que ele dimi nua as importações·e conse

qUenMmenile.J com esforço da exportação, ele consiga um sal

do mais ou menos favorável sempre para pagar essas dívidas

externas. Agora. a minha pergunta ê exatamente esta: essas

medidas. que são recessivas. elas não vão provocar um des

mantelamento interno n'a aconomia brasileira? Elas são su-

portáveis para esta economia, tendo em vista a pressa com

que o nu'. os nossos credores exigem eSses ajustamento::.? f.
xatamente isso não vai agravar mais a situação? V.Exil. f~

lou muito bem aqui que este! acordo com o FMI é um acordo

ainda tãtico, porque uma solução so serã definitiva se hOj!

.. ver um acordo entre paises devedores e credores, no plano

dos.'organismos internacionais, e isto é a longo ptazo. por

que até então n"5o existe nenhum lIll?canismo a respeito. Em

segundo lugar. seria d hipótese de, naturalmente, pelo jo-

com

me receComo conduzi r esse Breton Woods é um assunto que

do que pode acontecer daqui para a frente. Ouvimos.

O SR. DEPUTADO TARCrSIO BURITI - Sr. Mini'-.

tro, apenas para. jã tendo em vista o adiantado da hora.f!

zer a1 gumas colocações mais so·bre o que está acontecendo e

muitas discussões. ( claro que não temos como voltar a um

sistema de paridades fixas nominais. porque os diferenc!

ais d,e inflação no mundo. hoje. são muito substantivos.Mas

temos os diferenciais, pelo menos uma certa estabilidade

das paridades reais deveria ser buscada para evitar flutu

ações com~ essas. No resto •. voltamos ao nosso tema de orgi!.

nizar melhor o sistema da dívidas e·de reciclagem.

nos. Eu diria que provavelmento os problemas mais importa.!!.

tes que se terã que resolver n~ cen'ãrio internacional. nos

próximos anos, para não apenas cuidar da situação dos par

ses em desenvol vimento, mas da economia mundial como um tQ

do, sem esse problema de reforma monetãria internacional e

reforma do sistema de reciclagem internaCional. Estes sâo

os dois temas. a meu ver, mais importantes e coligãve~s

serem discutidos .. O mundo. de alguma forma. precisa de um

novo Breton Woods com feição mais razoâvel e conc·ordância.

importantes. no momento. fi conseguir reorganizal" 1l s;istE'

mi!!- monetário i nternacional. Nós passamos de um sistema de

pari dades fi xas de Breton ~loods, que foi um s is tema que se

erodiu na medida em que começaram a surgir diferenciais de

iriflãção entre os principais paífol?S e que começou a entrar

em·colapso no fim da década de 60, um maior colapso no

princípio da década de 70. e que foi enterrado no dia

que o dólar foi daclarado inconversível parti os bancos ce,!!

trais pelo governo norte~amE:ricano. Desde então houve uma

flutuação de moedas mais ou menos errãtica. Mas o que tam

bem ninguer,l imaginava. quando na reforma monetária da Ja

111aica. em 1976, um sistema de flutuaçi.ío de moedas foi est2,

belecido, e que de alguma forma esse sistema invertesse as

ordens dos fatores. Porque, tradicionalmente. os movimen 

tos de capitais por um pais Fi que vinham financiar os défi

cit!> em conta-corrente. E o que aconteceu com o sistema de

flutuação de moedas e que os movimentos de capitais e que

passaram a determinar os déficits ou superãvits de conta

corrente de um país. Então, por exemplo. no caso da valori

zação recente do dólar americano. O dólar não se valorizou

em relação ao yene e em relação ao marco alemão, nos últi

mos três anos, porque iI economia americana tivesse melhor

inflilção em balanços de pagamentos do que a alemã ou a ja

ponesa - certamente não em relaç50 ã japonesa ~ mas, pura

e simplesmenh. porque os juros eram mais altos nos Esta 

dos Unidos, houve a liberação do movimento de capitais no

Japão, então havia transferência de recursos de ç:·cap:itais

para o dólar, pat:a os Estados Urddos, valorizava, com isso

o dõlar e depreci ava as outras moedas. Quer di zer', pura e

simplesmente o jogo de diferenciais de taxas de juros, re~

sultantes de uma estrutura de politica monetária fiscal qUe

passou a gerar flutuações enormes ·de moedas que têm enor

lIIes impactos sobre as taxas de juros internacionais e so

bre o comercio mundial, também. Porque a valorização do

dólar não significou apenas juros mais altos, significou

toda a depressão do comãrcio mundial em dólares e da queda

das relações entre comércio e dfvida. Quer dizer. esse

um ponto numero 1, que tem que ser resolvido nos próximos

anos. Hã vãrias sugestões sendo elaboradas. Apenas. vamos

dizer, a flutuação pura e simples. como tem sido verifica~

da hoje. instabiliza bastôllte os mercados e contóm até um

certo mecanismo recessivo para a economia mundial como um

todo. O segundo problema fi: o tratamento de financiamentos

internacionais e das dividas externas. Porque o sistema de

reciclagem competitiva era um sistema que, no f~ndo, pres.!!.

mia uma certa uniformidade de taXi"ls de juros, pelo menos

pouca volatilidade das taxas de juros. As taxas de juros

se tornaram brutalmente volãteis exatamente nos 'úl timos a-
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perto daquele que se teria c-om uma ·moratória. Estou de pl!

no acordo com V.Exa •• em que Se aprofunde a contabilidade.

dos prós e contras da moratória. A minha convicção. no mo

mento, ê esta.

que nós ganhamos ou perdemos de cai xa. Porque a verdade li

a seguinte: este ano de 1983. nós não pagamos muito de j u~

ros, efetivamente. lã fora. Vamos ter um superã\'it comerci

al de 6 e'meio bilhões de dólares. Com outros serviços.vão

uns 3. Da conta de juros o que se vai ter pago. efeti vame!!

te. isto e. transferi dos. serão uns 3 bilhões de dólares

ou 3 e meio. O resto foi refinanciado. V.Exa. di rã que es

tamos entl"ando na mãgica escritura1. r verdade. Porem,

O SR. PRESIDEIHt (Deputado Alencar furtado)

Concedo a palavra ao Deputado Agenor Maria.

D SR.' DEPUTADO AGENOR MARIA - Sr. Ministro

Hã'r{o Henrique Simonsen, eU relembro, nesta oportunidade.

os idos de 75/76. quando V.EXà. comãndava as finanças do

nosso País. Relembro - e isto marcou mui to os meus senti 

mentos - que V.Exa. procurava administrar as f,inanças pü

b1icas do País com criterios, evitando, dentro desses cri

terios, que um crediãrio indisciplinado gerasse o consumis

mo. Por várias vezes. pude observar, nas entrevistas. nas

portarias do Mini.stério. que V.Exa. tinha muito cuidado em

que esse crediãrio pudesse transformar a Na.ção numa nação

de consumo desenf\"eado. prejudicando. no futuro. o País.

Observava que V.Exa. tinha muito cuidado nos empréstimos

no estrangeiro, porque V.Exa. afirmava que a Nação não po

dia dever mais do que "x M
• Sentia que V.Exa. procurava aj.!:!.

dar o setor de produção estimulando il produção e até subs!

diando a produção. Mas fi preciso que se diga. Hoje. no Br,!

sil. essa·po'upança ociosa. através da'iqual o Governo esti-

mula o setor financeiro privilegiando-o a um ponto que

permite que o poupador. que vendeu o seu patrimônio vivo

para colocar o dinheiro na poupança. possa p'erceber um lu

cro superior a 3 milhões e 500 mil upes. sem pagar um cen

tavo de imposto, tendo esse poupador toda a estrutura físi

ca da CEF ã disposiç'ão dele sem custar um centavo, privil.t

giando. enfim. todo o setor financairo, penalizando o se-

tor de produção. Na minha -área. no Nordeste, nós temos M!:!.

nicípios em que 95% da população pararam de p'roduzir. por

quanto hoje e muito melhor investir na poupança do que no

setor de produção. Naquela área. onde o homem, até há 20

anos. produzia muito e consumia muito pouco, hoje está a

contecendo o contrâri o. el~ estã consumindo demais e prod.!d,

zindo quase nada. De fo~ma· que eu perguntaria a V.Exa. :p!

ra onde vai esta Nação com o Governo desabridamente privi

legiando o~setor financeiro em detrif!lento do s~tor de pro

dução e dando. através de um credi~rio indf5cfp1inado,

oportunidade de as pessoas comprarem carro de luxo a longo

prazo e ainda o Governo, não se dando por satisfeito, dã

o crediário para emplacar o carro de luxo. Como se entende

que se dê um crediârio para um ci dadâo comprar um carro de

luxo e depois ainda se abra um crediãrio para ele emplacar

o carr.o ? Eu acho que esse crediário indisciplinado está

gerando esse consumismo desenfreado e dando oportunidade

às pessoas de terelll uma vi da que não podem ter e, por con

ta disso. gerando essa inflação desenfreada. Já agora pos

so afirmar a V.Exa. que. na minha área. a família deixou

de ser um' direito para ser um privilégio. Hoje. no Nordes

te. são centenas de mi lhares de pessoas que não podem mais

ter um lar. não podem ter uma famnia. Ar eu me pergtinto 

e perguntei ao Vice-Presidente da Republica um dia desses:

que sociedade e esta que queremos formar, se não damos

el"a o direito de o cidadão ter uma famnia 1 Que sist,ema

político é este qUE! nega ao povo que trabalha o direito de

ter uma família. uma sociedade cristã, com O espirito cri!"

tio arraigado pela sua formaçio '1 Então, eu relembro. com

Slludade, o tempo em que V.Exa. passou pelo Ministério. Na

quela epoca eu ia ao Ministério. Deixei de ir porque, sin

ceramente, i5cho que administrar é ter critérios ,e, quanto

aos criterios na administração publica, quando se mexe com

finanças, temos que convi roque economia não é história, e

conomia e economia mesmo. E, no Bras"i1 de hoje, o que eu

vejo, infelizmente, e isto: o Governo privilegiando o

'\or financeiro, penlllizando o setor ce produção e propici-

queA CPI agradece a V.Exa. a presença. a contribu~ção

O SR. PRESIDENTE (Oaputado Alencar Furtado)-

ternacional. ou aos bancos internacionais~ ou aos grupos

25' REUNIÃO, REALIZADA EM 16-11·83

trouxe aos nossos. trabalhos. Antes de encerrar os trab~

lhos. convoco para o dia 16. ~s 9:30. a próxima " reuhi~o.

quando será ouvido o Sr. Jose Flãvio Pecora. Está ence.rra

da a sessão.

posteriori. Por um3 razão: não co~heço esses detalhe5 ane

xos das Cartas de Intenção. O que eu conheço das Cartas de

In tenção foi o'q ue p ub li co u a i mp re ns a, ou sej a. apenas oS'

res llmos i ni ci ai s, sem- 0$ anexos. De modo que não exarni nei

nem as 'clãusulas contratuais em detalhe. nem tenho como r~

ferencia outros programas r.emclhantes realizados COIII

FMI, ou seja, como foram renegociadas as dívidas do ~léxi

co. Argentina e de outros países. Se V.exa. pudesse enviar.

me essa documentação, eu lhe mand(iria por escrito minha o

pinião. ~o momehto, não tenho como responder.

Depoente: JOsrl FLÁVIO PrlCORA
Secretário-Geral da SEPlAN

interna.cionais, que são representados pelo FMI, de uma f0l:

ma que historicamente não se repetiu. Parece-me, pela sin

gularidade, algo a. lIlerecer a reflexão de todos os bril:silei

ros. E a V.Exa. que é Ulll homem público, que tem um trato

não apenas com os p'roblemas nacionais. mas com os prob1!

Illas internacionais. eu coloco esse problema da manei ra co

mo o faço. quase que diria escandalizado pelo comporta

menta do Governo. Isto porque a ultima coisa que um cida

dão pode perder na vida e a honra. Quanto a um país. ê

soberania. Então. eu coloco a V.Exa •• para sua anãlise, p,!

ra suas considerações. esta formulação.

O SR. DEPOENTE{~lãrio Henrique Simonsen)- Sr.

Presidente, V.Exa. vai obrigar-me a responder-lhe isso !.

Abriu mão de imunidades quanto ã penho)'abi1idade dos bem::.

isso significando que o Pa15cio do Planalto. por exemplo,

é impenhorável. mas a PE'TROBR]l;S e a Companhia Vale do Rio

Doce não o são. E esse fi um aspecto di! maior responsabili

dadê contraído pelo Governo e que deixa o brasileiro pasmo

pela insegurança. pela intranq'u·ilidàde. pelo receio que se

flagra num comportamento govcl'namentnl desta natureza.Diz,

mais, uma das cláusulas dessas Cartas de Intenção - e

faz com toda a clareza, de publico e raso. por escrito

que o Governo brasileiro abdicil de invocar qualquer aspec

to de soberania no que disser respeito a questões da dívi

da brasileira. Enfim. o Governo brasileiro abriu mão da sE.

berania do Brasil entregando-se ao sistema financeiro in-

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar 'Furta

do) - Havendo nÚlIlero legal, declaro aber:tos 05 trabalhos da

24a. reunião da tom,issão Parlamenta\" de Inquérito destinada

a apurar as causas e conseqOênc1as do elevado endividllmento

exter:no br:asl1eiro, tendo em vista as negociações com a Fun

do Monetir:io Internacional. Ouvirelllos hoje o depoimento do

Sr, Flivio Pecora, Secretirio-Ge~a'l da Secretaria de Planej.!

menta da Presidência da República. Antes, a Sra. Secretãria

procederi i leitura da ata da reuniio anterior.

(r lióa e aprovada, sem rest\"ições. a ata

di reuni ia anteri or. )

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furta-

do) - Yai-s~ proceder i leitura do expediente.

'(lei tura do expediente)

O SR. PRESIl ,NTE. (Deputado Alencar Furta-

do) - Srs. Deputados, esta CPI tem o prazer de receber. ho

je, tOIllO slu'co~vfdado, o Sr. José Flivio Pecara, figura de

destaque na adllinistração publica naciõnal, .econolllfst,a. for-

.ado nJ Faculdade de C1inchs Econâmicas e Administrativas

d& Universid&de de São Paulo. detentor de virias cursos de

especi ~1 i zaçio e professo~ de Economi I eM virias universi da-

des, destacando-se como Secretirio-Geral da Secreta~ia de

Planejllllln~o da Presidencia di República. tendo antes sido

. Assessor do Ministério dI Fazenda pari Assuntos de Indústria

e Preços. Coo~dellador de Assesso~ia Econômica .e da Secreta

'ria-Geral do Ministerio, ~em CORtO integrante de virias elRpr,,!.

las. Pr:esidente do Consel~o de Adlllinist,:açio da Comexport.

COll1panhia do COllê~cfO Exteriol> Vice-Presidente Executivo e

ess li!

preocupação

conjunto;'apenas por uma peça. Então. fi preciso ter

constitUi a dívida brasileira. Viu V.Exilo. a

Sr. Ministro. vou formular apenas u~a pergunta para encer

rarmos esta sessão. O Congresso r1F.lcional não recebeu até

hoje do Governo, de 64 para cão as suas contas para serem

apreciadas no todo. Sõ parcialmente. modestamente. e calc,!!

ladamente ã base dos interesses do? Executivo é Que o Con

gresso tem recebidóoalguma coisa para justificar a existên.

mia de uma chamada Comissão de Tomada de Contas. Então. 00

Congresso Nacional ignora natureza. clIUsa. aplicação, res"

ponsabilidade deste Himalaia de 100 bilhões de dõlares que

conjunto~ e só vamos ter eSSe conjunto tendo um orçamento

unificado". em que a dívida püblica seja incluída. em que

todas as: despesas publicas sejam inclufdas em que não seja

possível gastar sem empenho prévio de verba. Isso. a meu

ver. facilitaria muito uma coisa que todo mundo deseja,que

a taxa de juros do Brasil ctlia. Porque. com a atual taxa

de juros. é muito difícil itlcentivar qualquer pessoa a in

vestir produtivamente. O indivíduo vai sempre pela opção

que lhe é mais favor~vel e a opção que lhe é mais favorã-

ando um crediário indisciplinado, gerilndo esse consumismo

desenfrnado que aí está:' Congratulo~me com V.Exa. pelo te!1!.

po que passou no Ministério da fazanda que. adotando esse:;

ctitérios, PI'OCUr.ou moralizar o sistema financeiro, niio só

quanto ao problema do crGdiãrio, emhora não consf;guindo .•.

E eu sei que V.Exil.. lutou com muita dificuldade para con

seguir moralizar e não conseguiu, porque, infelizmente,nós

vivemos num país capitalista. no~qual as leis são elabo

radas tendo em vis ta o 1ucro do capi tal e a pessoa humana

ê um mero instrumento. Mas eu posso afirmar que V.Exa. me

deixou uma boa impressão quando da sua passagem pelo Mini~

téri o da Fazen da.

O SR. DEPOENTEp~ãrio Henrique Simonsen)- nu!

to bbrigado a V.Exa. Eu diria. em beneplácito dos atuais

administraaores da polftica econômica, que as condições h.Q.

je são bGm mais diffceis do que as daquela apoca. Esse é

nanceiro, não as distribuidoras de open market. que estão

ganhando muito dinheiro. mas o sistema bancã~io. hoje. es

tá com grandes lucros ou pura e ~imples-mente lucro~ escri

turais. porque os juros reais,. hoje, na economi~ brasilei-

ra são tais que tudo aquilo que se disse a respeito dos

problemas de crédi to externo pode ser refleti do no .f!:.e..!!!
interno a vi rar tudo um estupendo jogo meramente de con-

tas. que se acumulam em grandes progressões geométri cas

sem nenhum fundamento real. Há um aspecto que eu acho es

sencial e vou voltar a um tema que não tem nada a ver com

a dívi da externa. mas no qual cu sempre bato, porque me p!..

rece importante. D Brasi 1 precfstl ter um~orçamento fede

ral uni fi cado. el1] que as despeses publi cas sejam transpa 

rantemente conheci das pel a soei edade brasi lei ra li ap rava..

das pelo Congresso ~acionaL Quer dizer, todos nós. hoje.

di s cuti mos aq ui um pouco no ar os efei tos do De creto- Lei

nQ 2.065 ~ ele se\"ã recessivo, não ~erã recessivo? Depen

de. Aquilo é uma peça no conjunto e eu não posso julgar o

vel e. hoje, em geral. direta ou indiretamente. financiar

o Governo através do~ ou por algum outro instrumento !

quipando. Enquanto não tivermos uma mudança de ,mistura m2.'

netária e fiscal capaz de baixar a taxa de juros interna,

vamos ter o problema a que V.Exa. se refere.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

um aspecto a considerar. O aspecto muito importante que V.

Exa. tocou é o do setor financci ro e' do custo do dinhei ro

no Brasil. Eu até tenho dúvidas hoje sobre se o setor fi-'

dos Srs. Depu~ad05, II ãnsia de conhecer a intimi dade desse

processO' de endividamento brasileiro. Sentiu. tenho certe

za. o interesse brasflico de comportamento deles. E a Na

ção estã vivendo. a J:leu ver. um instante muito mais grave

do que o ao seu balanço de pagamentos e do que da dívi da

brasileira em si mesma. ~ que, pelas clãusulas das Cartas

de Intenção subscritas pelo Governo brasileiro nu. hã

um aspecto que se alteia bem acima do problema da dívida

propriamente dita, que é o aspecto da soberania nacional.

O Governo brasileiro - que eu não confundo com Brasil. po,!

que o Brasil ê coisa muito preciosa - abriu mão do foro.

·deix.an~o que f~sse ,eleito o foro de Nova Iorque e Londres

para as questões que dizem respeito 'ã dfvida brasileira.

gran d~esforço de ajustamento que foi feito não foi tão
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correntes, passou a rePr:esenta~ apenas 53,5%, em 1980. Por

out~~ lado, assistia-se ã elevação abr:upta das taxas de ju

ros no mer:cado financêiro internac,ional. que passaram de ce,!:

c:a de 9%, em junho de 1980, para 'nl'veis superiores a 20% no

final daquele ano, dobr:ando o valo"T das r:emessas ll'quidas de

juros par:a o exterior. O fll.to de o' Br:asil te~-se utilizado

P'-t~õleo. Obvi alllente, a cri se não exp1i ca todos os prob1emas.

As elevações contínuas dos preços do petróleo vieram tornar

.ais agudas as pressões inf1acionãrias que ji afetavam a eco

nomia mundial. O r:ecrudesci:imento da inflação atingiu intensa

mente os preços de vãrias materias-primas importadas pelo Br!,

s11. Alem do petróleo, que teve o preço quadruplicado em po.!!,

cos meses. subi ram consi derave1mente os preços dos produtos

químicos em ge~al .<especialmente petroqulmicos e fertil1zan

tl!s}, metais não-ferrosos (alumfnio. cobre, zinco,- chumbo),

celulose e papel. borr:acha e tr:igo. cafr:ut. por out~o lado,

as cotações de alguns produtos de exportação, que se haviam

elevado consideravelmente: soja. suco de laranja. õ1eos vege

tais e outr:os. EIlI conseqtlência, e a despeito '~a melhoria dos

preços do cafe, do algodão e do açücar e da elevação do vo1u

Ille das expo~tações, regist~ou-se em 1974 acentuada redução de

nossa ntapacidade de: impo~t!r:n. A ocorl"ên~ia de todos estes

p~ob1emas, aliada ã demanda especulativa por importações. re

sul tante, no B~asi1, da incerteza tr:ansmi ti da pel a economi a

Mundial. substituiu o pequeno superãvil de hossa balança co

Mercial.'de 1973 pelo deficit de US$4,7 bilhões em' 1974. Mais

dêSfavor:ãvel ainda foi o desempenho, na mesmo período. da co!!.

ta de transações correntes, cujo deficit, de apenas US$1,9 bi

lhão em 1973, s~ltou para US$7, 1 bilhões em 1974. Dal haver a

nossa divida externa líquida quase dobrado no decorrer desse

,ultimo ano. O perlodo 1974-79 e caracterizado por uma politi
Clt de ajustutento da econolllia nacional ã nova situação 1nte!,

nacional, quando, evitando-se a aplicação de medidas reccss.!.

'ias, se adotou a estratégia de Illanter relativo dinamisrao , da

atividade econôlIJica, mediante: (I) redução nas taxas de cre!,

cimento do produto; (II) rigido controle das importações;

(lIl) programas de substituição de iMportações; e (IV) in

tensificação da captação de ~ecursos externos para financia

Mento do déficit em transações correntes. O endividamento eo!

te~no perlllitiu supe-rar gradualmente a e~ise. Com efeito, foi

possive1 llIanter o c~escimento do produto i nterno na média a

nual de 6,9%, no periodo de 1974-79. eM que pese o fraco de

sempenho aprl!sl!ntado pelo seto~ ag~rcola. Embora inferfor ã

.idia obtida no pe~'fodo de 1967-73 (10,4% ao ano), eSse cre!,

ciaento se most~ou suficiente para sustentar o ritmo necess!,

rio de criação de elllpregos. Com o decr:escimo da produção a

grícola, as exportações ~egistr:ar:alll taxa de crescimento me

dia anual de 16.2%, sem embargo do· comportamento das export!

ções de Manufaturados, que ostentaram a taxa media anual de

28,n::, ,respondendo, já em 1979, por cerca de 45% da receita

global das exportações. De outro lado, foram bem sucedidos os

esfo~ços para controlar as importações. cujo crescimento me

di0 real no periodo 1975-79 foi praticamente nulo. Isso,

despeito do aumento na pa~tfcipação relativa do petróleo no

total de nossas importações, a qual passou de 23,4% em 1974

par:a 37,6% elll 1979. Em deco~rênc1a, o déficit na balança co

llIe~cfal foi-se ~eduz.indo continuamente. Num esforço de sint,!

se. pode-se dizer que a segunda metade dos anos 70 constitu

iu-se, para nossa economia, em per:iodo de busca, sob condi

ções adversas no setor agrlcola e no setor externo, de meios
para o equacionamento 'das· dificuldades originãrias do primei

roo choque do petrõleo. Entretanto. é de se reconhecer que

não foram s:atisfatórids os resultados obtidos rio perfodo

1974-79, quanto ao esJorço ~edicado a reduzir a dependencia

da economia brasi1eif·J do petro1eo imp~rtado. Os crescentes
I .

investimentos 'nas pes~uisas locais apresentaram retornos bem

aquém do que se esperava. Os substitutos do petrõleo não fo

ram ativados com a -raJidez desejável. e, a segunda crise do

pet~õ1eo, iniciada no ]Ültimo ano daquele perfodo. acabou por

assumir contornos ainda mais graves do que a primeira, deter

minando conseq~ênc1aS Inegati\f'l.l~ imediatas sobre a economi:

b~asi1eira. No tocante ao setor externo. vale registrar qU!:

(I) as importações de combustíveis passaram a absorver 45,5%

~as expo~tações F'OB em 1980. contra 23.4% em 1974; (Ir)

l"e1ação divida líquida/exportações elevou-se, no período

1974-80, de 1,5 para 2,3 (lII) o volume das nossas reservas,

Membro dos Conselhos Administrativo e Consultivo da Meh1iir

atea Mata~azzo 5/Ae de virios outros estabelecimentos priva:

dos. Membro da Comhsão do Comércio Exterior da Associação

Comer:eial do Rio, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação

e Implementação de Tecni cas Fi nancei ~as I tendo e1 aborado tr,!

ba1hos sob~e temas econômicos, financeiros e de adminht~a

çâo, exercendo vãrias atividades atualmente, quais sejam:Me!

bro do Conselho Diretor da Associação dos ex-Alunos de Admi

nistra~ão de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, do Conse-'

lho Superior da Ordem 'dos ~conomi.stas do Estado de são pau

lo, do Conselho Cuudor da Fundação Brasileira de Mark~ting

e do Conselho ElIJpresarial Brasil-Estados Unidos. Presidente

do Instituto de Planejamento ~con~mico e Socia1-IPEA, da Co

missão 'de Cartografia. Presidente do Conselho Deliberativo.
do Centro Brasileiro de Apoio ã Pequena e Media Empr:esa e um

rol muito grande de participação nas s.uas atividades atuais,

destacando-se. -como disse, o desempenho como Secretirio-G.!,

r.l da Secretaria de Planejamento da Presidência da Republi
Cl. Portanto, pelos títulos exibidos, ê 'uma figura' que tem ;-

que dize\ a esta Comissão, que esti necessitando ser subsi

diada na investigação a que pr:ocede. SI> Depoente, a Presi

dência alerta a todos os seus convocados que esta CPI ê dis"

ciplinada por uma legislllção autônoma e subsidiada na 1.nves

tigaçio a q",e .procede. s~. Depoente, a Presidência alerta a

todos os seus convocados que esta CPI e disciplinada por UMa

, legislaçio autônoma e subsidiada pelo Cõdi'go de Proc~sso Pe

nal e pelo Código Penal Brasileiro. Por isso, alerti1l V. Sa.

para o cOMprollJisso legal que hi de fll.Zer: antes de iniciar

seu depoimento. Convido o ilustre depoente a p~estar o COIll

p~omisso regimental. COIIII todos os 'p~esentes de pé.

O·SR. DEPOEIiT~ (Jose Flãvio Pecara) - Prom!

to, sob pa1av~a de honra. dizer a vel"dade do que souber e tle

fD~ perg~ntado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furta-

do) - E: praxe, nos nossos t~aba1h.os, conceder a palavra ao

depoente par:a uma exposição primeira, após o que o depoente

se sublRete~ã ã argDlção dos Srs. Deputados. Portanto,' tem V.

Sa. a palavra para sua exposição .preliminar.

.0 SR., DEPOENTE (Jose Ylãvio Pêcora) - EXlIlo.

Sr. Deputado ATencar Furtado, Presidente desta Comissão par

lalllentar: de Inquerito, Sr. -Deputado Jacque$ D1 0rne11as, Srs.

Deputados, minhas senho~as e ~eus senhores, inicialmente qU!

ro expr:essa\ minha satisfação pela oportunidade que a Comis

são Me propicia de p~estar alguns esclarecimentos e infot1u

ções a respeito do endividamento externo br:asl1eiro. Procur!.

rei fazê-lo elll toda a extensão do meu conheciPIento sobre es
te assunto, o que espero possa contribuir para 'a configura-

Cã? precisa desta questão da nossa economia. Srs. Deputados,

Os anos 70 foralll Marcados pelo su~gimento de um fenômeno no

vo na econom1l1 Mundial - a Iles tagflação ll
- que se agravou a

partir de fins de 1973" com a açio do cartel dos pafses ex

portadores de petrõ1eo. Com efeito, o ripido crescimento in

dustrial ate então verifiçado, não só no Brasil como também

na lIlafot'fll dos outros paises. e que se valera da energfa b!,

rata como um de seus sustentáculos. teve de enfrentar a nova. .

r,ealidade emergente da rápida elevação dos preços do petr.õ

leo. Como primeiro impacto deste novo complicador:. assistiu

se ã sensível queda na demanda mundh1 e à conseqüente redu

ção no volume do comércio internacional. Os paises industri!

l.izados, mas dependentes do petrõleo, viram suas balanças. c.Q.

merciai,s se deteriorarem e. ato contlnuo, adotaram medidas

que contrabalançassem tais efeitos. O suc.~s.:o dessas med~das.

con'fudo, veio agravár os p~oblemas dos países em desenvolvi

mento não produtores de pet~õ1eo, que tiveram de arcar com o

duplo: ônus dos aumentos dos preços de petróleo e das contra:

medidas adotadas pelos países ricos. A deterior:ação de suas

relações de troca~ anteriormente 'episódica, agravou-se. ass.!!

mindo carãter. pe~manente. Para compensi-1a, os pafses em d!!,

senvolv~mento tiveram de dedicar: esforço maior às exporta

ções. Essa iniciativa, no entanto, p~de apenas at;nuar, te.!!!.

po~ariamente. os déficits ,dos seus balanços de pagamentos.Na

maio~ia dos cas~s. o equilíbrio só foi possível através do

endividamento cretcente~ conjugado ã adoção de medidas prot~

c1onishs, às quais se contr:apunha. {I c1ãssico padr,ão de r:et!.

111ções praticado pelos países industrializados. Eis, l!!:m su..

.1, o quadro das economias em desenvol vimento - e por exten...

sio, do Brasil - no perfodo que se seguiu ã prillle1.ra crise do

que em 1974 correspondia a 74,7% do deficit em transações

da expansão do fluxo internacional de capitais, oc~rrida na

'última decada. reso1tou, decerto, em efeitos positivos no

que cone.erne i!l.0 _acesso a maior volume de recursoS, para a m!,

nutenção do crescimento. No entanto. tornou a economia mais

vulnerável, sobretudo às a1 terações da taxa de juros extern&,

i.posta pelas polfticas adotadas nOS parses industrializa

dos. Não ê demais reafirmar que o Brasil vinha realizando

'grande esforço de adaptação de sua economia i crise mundial.

A redução do nTvel -de atividade.aliada aos resultados obti

dos pela política econômica adotada, possibilitaram a obten

ção, em 1981~ 'de um sllperãvit comercial de U5$1 bilhão. elll

contraposiçio a um déficit de US$3 bilhões registrado em •••

1980, reduzindo-se, por conseqUênci a, a necessi dade de capt!.

ção adicional de recursos, Entr:etanto, mostrava-se indispen

sivel a manutenção de um fluxo de recursos externos para

Il ro hgem ll da dlvida, compatível com a capacidade da 'e~onom1a',

em saldar seus compromissos internacionais, e eSSl! esforço

foi lIIIais uma vez atropelado por eventos externos. O mercado

~inanceiro internacional deparou ... se com forte restrição de

1iqufd~z .em agosto do ano passado, provocando uma re,tração

dos pequenos e médios bancos europeus e amer:icanos, cOM·con"

seqUente corte no fluxo de recu~sos destinados aos países em

desenvolvfftTento. As atenções da. comunfdade ffnanceira inter

nacional voltaram-se então para a reunião do Fundo Monetirio

Internacional, que se realizar:ia em setembro, em To~onto. E!

pe~ava-se a apresentação de propostas que viessem restabele

cer a confiança no sistema financeiro internacional. atravês

de algum esquema especial de ajuda aos países em dificulda

des. Tal reuniio resultou. contudo, em completa f~ust~ação,

por não haver oferecido as soluções aguardadas: não se ,cogi

tou de qualque~ esquema especial para os palses em desenvol

vimento em dificuldades financeiras, nem se restabeleceu

confiança no sistema financeiro internacional, mantendo-se os

bancos privados reticentes em reativa r os fluxos financeiros

pan os' paises em dificuldades. O Br:asi1, naturalmente, não

ficou imune a tal estado de coisas. Montou-se entio a estra

tégh para viabi1fzar o aporte, pelos grandes bancos. dos r,!

cursos necessirios ao financiamento do balanço de pagamentos

eJl1 1983, atravcs dos chamados p~ojetos 1,2,3 e 4, bem COra0

para a obtenção de eMprestimos oficiais do governo americano

(emprestimos-ponte). do Banco Internacional de Compensação

(BIS) e a antecipação de ~ecursos por: parte dos próprios ba.!l

cos, at~aves de emp~estimos-ponte para o financiamento do

balanço de pagatl1e~tos ainda em 1982. De forma resumida. os

projetos podem ser ass:im apresentados: a) Projeto ,- - Empre.!

timos novos no valor: de US$4,4 bi'lhões, com desembolsos de

US$2,5 bl1hões em março e tr~s par:ce1as' de US$635 milhões,eatI

des-embolsos em junho, setembro e dezembl"o de 1983; b) Pr:oj~

to 2 - "Ro1agem" da dlvida de US$4.0 bilhões, correspondente

ã amortização devida ao longo de 1983. transformada em em

p~estimos de longo prazo - as estimativas atuais indicam ne

cessidade de recursoS no montante de U5$4,8 bilhões para es

se p~ojeto; c) Projeto 3 - Restauração da dl'vida de curto

pr:azo relacionada com as linhas de credito ã exportação, ao

nível de junho de 1982, no valor de US$8,8 bilhões; d) Proj~

to 4 - Restauração do credito interbancãrio. que se situava

ao nTvel de US$9,4 bilhões ao final de junho de 1982. Ade

mais. conclUiu-se que o apoio do Fundo Monetário InternaciQ.

nal se~ia deci~ivo pa~a a obtenção da ajuda efetiva dos bal!o

cos internacionais, razão pela qual se decidiu pela solici

tação do auxilio financei~o daquele organHmo. A propósito,
cabêriam aqui dois esclarecimento!'>. Em primeiro lugar, os r,!

cursos aportados pelo Fundo Monetirio Internacional estão

longe .de atender às nossas necessidades imediatas em termos

de pagamentos internacionais. Mas há que se ter em conta

que o papel daquela instituição e decisivo não apenas para

que a comunidade financeira internacional continue a pres

tar-nos seu apoio, mas tambêm para ·que possamos contar com

. a colaboração de outros organismos internacionais, c·omo

BID e o Banco Mundial. Em segundo lugar, e necessário se

dar: plena e fiel execução ao p~ograma de ajustamento da eco'

nomia brasi1ei~a. A propósito, cumpre recor.dar que, enquanto

houve condições favorãv~is no mercado financeiro inter:nac1o

na1, o Pals de utilizou dos r:ecu~sos nele captados pa~a com

plementar sua poupança interna, promovendo inversõe-s que, .s!!,

madas a outras medidas de polftica econ~mica, torna'r:l1m pos

slveis as taxas de crescimento do produto obtidas no final
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de

desembolsos por conta de e.prêstimos e financfalllentos e as

Imor:tizações realizadas no período consti tue'lll o acres chiO da

dívida. Portanto, a dívida e o ~eflexo do déficit ea trans,!.

ções correntes. Por outro lado, deve ser observado que a m,!

nutençio de déficit pronunciado e permanente no balanço de

t~ansações correntes se mostra inviãvel, mesmo para as econ~

lIias capazes de emiti~ moeda de aceitaçio internacional. Pr~

va disse é o fato de a elevaçio do preço de pett:õleo haver

obrigGdo as economias industrializadas (que emitem dólares,

francos e yens) a "adotar:em medidas específicas para redu

zir seus déficits em transações Gor~entes: po1iticas monet!.

~ias restritivas que e1eva~am as taxas de juros internacio

nais, redução das importações e medidas protecionistas. Ji

foraJl cOl1entados os efeitos destas pollticas sobr:e as econo

mias em desenvolvimento: ~edução do volume de comercio. ~ed.!!.

ção dos Pr:eços dos produtos bãsicos e elevaçio dos disp~n

di os com juros. As dificuldades criadas pa~a essas economfas

sio bem conhecidas de todos, e a contraprova i! a própria in

certeza que envolve o sistellla financeiro inte~nacional.. En

quanto contou com condições favorãveis no mercado financeiro

internacional. o Brasil se utilizou dos recursos externos P!

ra Montar: o parque produtivo moder:no de que hoje dispõe para

passar de uma economia pr:imã~io-expo~tadora a uma economia

industr:ializada, com as expressivas taxas de crescimento ob

servadas na decada de 70. Com efe; to. a uti li zação do con

ceito de --hiato de recursos permite verificar que. na prilllei
ra aetade da decada de 70. respondeu ele, em llIedfa, por 70S

do déficit elft transações correntes, participação que U red.!!,

ziu a 47% na segunda llIetade ..A elevaçio das taxas de juros

internacionais, iniciada no se.gundo semestre de 1980, por

seu lado, fez detr~scer aquela participação a 13% em 1981 e

a 15,5% eM 1982. Colocados de forma alternativa. 05 dispên

dios COJII juros respondiam, jã em 1980, por 50% do deficit e.

transações correntes. atingindo 70% e 66% em 1981 e 1982,rl!!.!

pectivamente. o que evidenciava mais uma vez li. impossibilid,!

de de manutenção do crescimento baseado era recursos exter

nos.. Nada obstante. e sellpre bom lembrar que foi o recurso

ã poupança externa' que possibilitou as inversões no setor h.i.

dr:eletrico, em par:ticula.~ na cons.t~uçio de Itaipu e Tucuruf,

o crescimento e a consolidação do parque siderúrgico. as in

versões em fontes energêti cas alternativas (PROJ(LCOOL). a til!

lhoria dos transportes urbanos com a iMplantação do JlI.etrõ-

Rio e metrô-São Paulo, as inversões na produção de insuJll.os

bisicos (fer:tilizantes. celulose e petroqullllicos. etc.).

par de constituir-se em impor:hnte fonte complementar de fi

nanciamento para o setor privado. Hi IJoje, entretanto, uma

nova realidade econômica internacional a deMonstrar não ape

nas o esgotamento daquela fase, como taJllbém li necessidadl! de

se buscar uma nova ordem econ~mica, unia nova ordem financei

ra inte·~naciona1, cuja consecução nio poderá prescindir de

programas de ajustamento inte~no e externo de cada econo.ia,

a fim de que se crieM as bases necessirias ao c~escimento e

conôMi.co auto-süstentive1.. Sr .. Presidente. estas seriam as

considerações iniciais que eu gostaria de fazer. Vou deixar
uJla copia do documento i disposição da secretaria.. Agradeço

a todos a atençio e fico ã disposição dos 51"5 .. Deputados pa

ri qualquer esclar:ecimento ..

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtl-

do) - Tem a palavra o Sr: .. Relator, para inquirição ..

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Hery)-Dr.

José F1ãvio Pecara, durante a exposição de V. Sa ... virias v.!.

zes v .. Sa. se referiu às relações da dívida externa brasilei

ra com 0$ nossos credores, eM terMOS assim: o Brasil atrope

lado por: eventos externos; cOlllpleta frustraçio na reunião de

Tor:onto; a incerteza que envolve o sistema financeiro inter

nacional; a impossibilidade de cre~cimento, baseado eM recu!

sos exter:nos .. Todas essas for~m expressões textuais de V..Sa ..

Entio, pe,:gunto: se a pol'ftica externa brasileira,. se a po1!

tic~ Iconôlllico-financeir:a br:asfleir:a esti atropelada po~ e

ventos externos; se houve uma cOllp1eta f~ust~ação em Toron

to, se uma incerteza envolve Q sistellla financeiro internaci~

nal; se hi UMa i.possibilidade de c,:escünento ~aseado em r!,

cu,,:,sos. exter:nos. por que o S~a$il 1nslste em colocar:-, COIlO

ponto cent~al de sua polftica ecôh~mico-finance1ra. a rela

ção com os seus credores intet'nac1onais1

D SR.DEPDENTE (Jose Flav10 Picora) - Sr. R!

1ttot:, acho· que e import~rite estabelece,:, para a exp1icaçio.

crescimento da econolll1&... A anãlise da dfvida externa

qualquer pars deve passar, necessarfalllente. por um exaJlte do

seu prõprio balanço de pagamentos .. E: ele o reflexo do grau

de desenvolvilllento de sua econOMia e do nivel de sua ativid,!

de econômica.. Consideradas lI.S duas grandes contas do balan

ço de pagamentos, isto e. a conta de transações correntes e

a conta de capitais, pode-se visualizar mais claramente a r~

lação entre a atividade econ~.ica e a dIvida exter:na .. Uma p~

sição deficitãria nas transações correntes estari evidencia.!!

do que a economia se utilizou de recursos do exterior eM vo

lume superior ã ger:ação das divi.sas necessãrias par:a o seu

p~onto pagamento. EIII outr:as palavras: pa~a mante~ seu nfvel

~e atividade, impo,:tou insumos coso petrõleo, i1llportou lIl.ãqui

nas e t;quipamentos, importou insulllos necessirios ã exporta

ção, gerando compromissos de pagaJlentqs ao exteri 0r: em !!l0n

tante superior ã sua recei ta de expo~tações de bens e ser:vi

ços. O desmembramento da conta de serviços em serviços rel.!.

tiYo~ a fatores de produção (que constituem fundaXlentalmente

os disp~ndios relativos a juros e -dividendos) e ell. serviços

nio relativos a fatores de produçio permite definir o hiato

de ~ecursos de uma economia e. dete~lIinado pe~lodo. O hiato

de recu~sos compreende o saldo das exportações e iaportações

de bens (balança comercial) e os se~vfços nio rela...tivos a f.!.

to~es de produção (compreendem as via.gens internacionais. os

gastos com turi~lllo, fretes, segu~os, etc .. ) .. Por outro lado.

I conta de capital ~eflete a fo~ma de financiamento do dêfi

cit em transações correntes, o.~ seja, atr:av.és, .dos recursos

ingressados em função dos investimentos diretos ou através

de novos ~mprêstilllos.1: financiamentos .. A dife,:ença entre os

zo impedira. fossem' à1cançadas as metas trimestrais para

balanço global de pagallentos. Quanto ao déficit publ ico, c,!

be salientar que sua apuração, segundo os criterios do F.M.I ..,

e for:temente influenciada pela evolução da correção monetã

~ia no perlodo. Assim, o aUlllento das taxas de inflação e

conseqt1ente majoração dos fndices de correção Monetãria,ali!.

dos ao volulle de ~ecu~sos governamentais destinados i ate-

nuação dos problemas gerados pelas enchentes no sul e pela

seca no no~deste, acaba~am po~ fr:ustrar as metas estabeleci

das para o deficit píiblico .. To~nou-se necessãria, portanto,

nova revisão das metas acordadas com o Fundo Monetir:io lnte!.

nacional. Paralelamente. encetarara-se negociações com o Cl.!!.

be de Paris. objetivando a obtençio de melhores condições p!.

~a o pagamento de empréstimos contraídos com governos e enti

dades ofiC'iais. Em 17 de agosto ultimo. o Governo brasilei

ro apresentou àquela entidade proposta de reescalonamento da

dfvida vencfda e vincenda entre 19 de agosto do corrente ano

e 31 de dezembr~ de 1.984. compreendendo ju~os e principal em

Montante estillado em US$2,5 bilhões. a ser pago em prazo de
nove anos, incluindo quatro lnos de carência. Embora esta

nio constitua parcela significativa da dfvida externa brasi

leira. o seu escalonamento, sob os auspfcio$" do Clube de Pa

ris, reveste-se de importância singular na estratégia que vi

sa a obter. o mais rapidamente posslvel. a participaçio dos

bancos privad~s .. A íiltiMa revisão, nos termos da carta de

intenções apresentada ao Fundo Monetârio Internacional erl 15

. de setembro íil timo. e que deve rã ser apreciada na segunda

quinzena de novembro, contemplou modificações bem mais subs

tlnciais que as anterio~es. De inicio, buscou-se o estabe

leciJnento de metas que consider:assem as peculiaridades da

eocnomia b~asileira, dado o seu alto grau de indexação. Des

sa forma, puderam s.er: a1ter:àdos os criterios de aferição do

déficit publico e, bem assim. os critê~ios de desempenho tri

mestral.. Considerando-se que os criterios de desempenho es

tipulam tetos nominais para as necessidades de financiamento

público, o controle da inflação cresce de importância na me

dida em que a elevação das taxas inflacionárias determinarã

a imposição de cont~ole ainda mais rígido do déficit publi

co. Por outro lado. tendo em vis1;;a o novo aumento das taxas

de ju~os externos, promoveu-se modificação na meta relativa

ao deficit em transações correntes para o ano de 1984, manti

das as metas globais para o balanço de pagamentos. Conside

rando a necessidade de gar:antir: o cumprimento das metas com

o F.~H.I.., foi criado o Comit! Inte~ministeria1 de Acompanha

mento da Execução dos Orçamentos Publicas (COMOR). com o obj!

tivo de coordena~ todas as ações goverRi1l.1nentais e sinalizar a

ocorrência de eventuais desvios, a fim de serem tomadas pron

tamente as medidas necessãrhs. 3. A divida externa

da década de sessenta até meados da década de setenta .. r bela

de ver. todavia. que UM país não pode continuar. indefinida

.ente•.com uma política de gastos superior ã sua capacidade

de ge~ação de recu,,:sos necessãrios' pa~a financii-los. Assim.

O p,:ograma de ajustament.o Se mostra imprescindive1. indepen

dentemente do apor:te de recursos financeiros seja do Fundo

Monetãrio Internacional. seja de qualquer: outra entidade in

te~nacional. t: preciso rearranjar: a economia brasileira.sob

condições que lhe permitiram elimina~ os desequilibrios in

te~nos e externos e. bem assim. a1cança~ r:itmo de crescimen

to sustentãvel do produto, da renda e do emprego. Com esse

objetivo. estão sendo postas 811 prãtica amplas medidas na. ã
ria: fiscal. monetãria, camb1ll1, salarial e de controle do

déficit público.. 2 .. O Pr09raAl,a de Ajustalltento da Econollia

Brasileira.. Em 6 de janeiro dó corrente ano, o Brasil forll.!

lizou ao Fundo Monetirio Internacional solicitação de acesso

aos recursos financeiros daquela instituição. no âmbito de

um acordo ampliado, a vigora~ por um período de três anos.

Tais recursos totalizilm o equivalente a DES 4.488.750 mil

(quatro bilhões, quatrocentos e oitenta e oito milhões, set~

centos e cinqUenta mil direitos especiais de saque) .. Parale

lamente, o Brasil apresentou ao F.M .. I .. um programa de ajust!.

mento, que envolvia metas relativas i taxa de poupança inter.

na, inflação, balanço de pagamentos e deficit do setor publi

co. Para se atingir as metas, deveriam ser adotadas medidas

nas ãreas fiscal, monetiria, de preços (visando-se a corri

gir distorções nos p~eços de alguns bens e serviços bãsi

cos). de controle do deficit publico e na ã~ea cambial.

p~ograma previa ainda a l!doção das principais medidas em seu

primeiro ano (1983), com vistas ã obtenção de resultados im!

diatos quanto ao desequilíbrio exte~no. Entretanto. mais i!!!.

po~tantes que as metas em si, as 'bases em que se assenta

programa merecem uma atençio especial .. A obtenção de um sE.

perãvit considerive1 na balança comercial reduzi rã as neces

sidades de ~ecursos exter:nos, o que representa um imperativo

da ~ea1i dade atu a1 do me~cado fi nancei ro i nternaci ona1 .. Ade

mais, afigura-se compatível COIII a impossibilidade de se man

ter o crescfnlen~o econôlld co atraves do uso de recursos exte!.

nos, tornando-se recomendãve1. assim, a elevação da taxa de

poupança doméstica. sobretudo no setor publico. O controle
do déficit público se constitui em variivel das lUis illpor..

tantes, seja. pela pressão que exerce sob~e o déficit e.

transações correntes, seja po~ se constituir em fator de

pressão inf1acioni~h. Por out,:o lado, o controle das neces

sidades de financiamento ao setor publico poderã abrir lllaior

I!Spaço para a 'expansão do seto~ privado. Segundo as regras

prevalecentes para acesso aos recursos do Fundo Monetirio

Internacional, no âmbito de um acordo ampliado. o desempenho

da economia, avaliado po~ cr:itêrios de perforllllnce trimes-

tral, é condição indispensivel para a liberação dos recur-

sos por parte daquela instituição. Por ocasião da apresent,!

ção do pr:ogram~ ao Fundo Monetirio eM janeiro, buscou-se es-

. ti pular: política que viesse conferir o ~ealismo call1bial, bem

~o.o eliminar os efeitos da valorização do dólar frente às

1lI0edas .europeias e ao :fen sobre as exportações b,:asileiras ..

AssiM sendo, as desvalorizações do cruzeir:o deveriam. ser su

pe~iores em U ao mês ã hxa de inflação Mensal. Tal pollti

ca não log~ou apresentar os resultados esperados, alem de h,!

ve~ pr:ovocado efeitos indesejãveis sobre a taxa de juros ..

Procedeu-se então a uma desva10r:izaçâo do cruzei~o de 30% em

feve~ei~o. Conquanto os ~esu1tados obtidos na receita de e~

po~tação tinham mostrado o acerto da medida, era necessário

admitir. o illlpacto que a TRaxidesvalo~ização teria sobre o n1

vel de p~eç-os inte~nos. Po~tanto, dever-se-ia pr:':.Mover: a1g.!!.

mas ~evisões nas metas acerta~as. Assim. a segunda carta de

intenções, apre~entada ao Fundo Monetã~io Internacional em

24 de feve~eiro. tratou de reve~ as metas de inflação para

1983'. A par disso,e e. função de ,:"evisio das estimativas na

participaçio do déficit no PIB. em 1982, tratou-se de refor'"

.ular as metu para o deficit do seto~ publico el'A 1983.. En

tretanto, ainda que colocados .ela prãtica os instrumentos ne

cessãrios de polftica econômica,verificou-se, em junho, a im.

pou-fbiTfdade de se CUJlprir:ell algumas metas .. O saldo COJlt!r

cial acullulado no perfodo de janei~o a setembro, de ••••••••

US$4,9 bilhões, ,demonstrava a possibilidade de seI'" u'ltrapas

slda a meta inicial de US$6 bilhões .. Em contrapartida, as

dificuldades para obtençio de creditos exhr:nõs de curto PJ:'.!
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estava feito para Ull1a base de 1% sobre a taxa da inflação. P.!

10 que sei, jã chegamos a mais de 220% da -desvalorização do

cruzeiro, no último ano. Significa uma confissão pública do

Gove~no de que a taxa da inflaçãojã estã em 200%7

O SR. D~POENTE (Jose Flãvio Pêcora) - Não.

Nessa taxa de 220% da desvalorização cambial está embutido um

componente de 30%. feito de uma sõ vez. em fevereiro. Ã medi

da que o tempo passa, e.sses 30% estão-se diluindo" .. po~que, a

partir daquela ocasião', a polTtica que estã sendo seguida

que deverã continuar a ser: seguida e fazer com que a taxa de

c!mbio acompanhe a inflação. a menos desse salto ·que foi da

do elll fevereiro deste ano. A partir de então, a poHtica

continuar a taxa de inflaçio. Nio se pode somar esses 30% de

fevereiro, para assimili-los i taxa de inflação. uma vez que

a inflaçio, fUI fevereiro. não. atingiu esse patamar.

O SR. RELATOR (Óeputado Stbastião Hery)-Or.

Pecor:I, esta CPI jã teve opo~tunidade de discutir o epist)dio

das IIpolonetas". Eu perguntaria a V. Sa., e.gostaria que V.

Sa. fizesse. para esta CPI, uma slntese do episodi~. v. Sa.

deve ter notlcia do que disse aqui. por exemplo, o Embaixa

dor Meira Penna e outr:os depoentes, que ji trataram do pro

blella das "polonetas". Pergunto, ate que ponto V. Sa. se

O SR.DEPOEHTE (00'. Flãvio P.cora) - Inici

almente. se o Sr. Relator me permite, acho que não hã culpa_o

dos no episódio das ·polonetas". O que ocor:re ê a necessid.!.

de de entender bem todo o mecanisll1o, o que se desenvolveu

nusas negociações com a Polônia. O intercâmbio comercial

entre o Brasil e o exterior se faz sob o amparo de uJlJa ampla

legislação antiga e conhecida. Toda ela se desenvolve e se

apóia em documentos for:mais. sejam Acordos de Comer:cio. A

cordos de Pagamentos, Acordos de Comercio e Pagamentos, Pro

tocolos, Ajustes Interbanci~ios. Contratos de Emprestimos.

Acordos de Creditos, Atas de Comissões MiStas ou de Visitas

Oficiais, Memorandos de EntendillJentos, etc. Tais instrumen

tos, semPr:e que envolvelll valores. são levados ã aprovação sE.

pet:ior. nas respectivas ãreas de competência, atraves de Ex

posições de Ho~ivos Interlllinisteriais ao Presidente da Repú

blica. propostas de votos ao Conselho Monetirio Nacional

ao Conselho Nacional de Co.ercio Exterior - CONCEX, Decisões

das Diretorias do Banco Central do Brasil e do Banco do Bra

sil. etc. No caso pa~ticu1ar das negociações com o Leste E..!!.

í~opeu, os entendimentos selRpre,5e concretizaram atraves de

Acordos Bilaterais de Comercio -e/ou PagaMentos, tendo em vi!.

ti que.. eM se· tratando de palses de economias centralmente

planificadas, as decisões de COMpra e venda externas obede

cem i 0r:ientação do. Governo Central. Os acordos bi1ate~ais

constitu~m p~ãticas que se to~na.rall usulis em todos os pal

ses, a partir do termino da segunda gue~ra mundial. A prineI

pio, em face da iliquidez inte~nacional, os pagamentos deri

vados desses àcordos eram compensados escr:ituralmente pelos

paTses intervenientes. Mais ta~de. com a c~iaçio do Fundo

Monetir:io Internacional (FMI) e o Aco~do Ger:al de Tarifas

Comé'r~io (GATT), essa p~ãtica foi sendo gradualmente elimin,!

da do comercio internacional. passando os respect.1y.os"·· paga

mentos a se compensareJlJ de forma mUlti.Ja..te-râ(~"·-~s pa'fs~s do

leste Europeu, em fac~" .. ~.a ._P,~õ~r:tâ··'·;;·~·~utura de sua economia,

pre~eriram continua..·' com a p~ãtica de aco~dos bilaterais. No

llomento·, o Brasil mantem cinco acordos com palses da irea.

A$ negociações com os paises do leste Europeu sio orientadas

pelo Decreto n9 79.650. de 04.05.77, que reformulou a COllli,!

são de COlllercio com a Eur:OPI 0r:iental (COlESTE). conferindo

àquele· colegiado a competência de tratar de todos os aspe.E.

tos das ~elações econômico-colJerciais do Br:asil com os paf

ses e empr:esas _da Europa Driental. como por exeMplo: coor:de

nar: a negociação dos acordos e/ou convênios relacionados COIl

o comercio e os de cooperação técnica e econômica: acomp,a-
Rhl~ o registro, no Banco Central do Brasil, dos contratos

de financiamento de i_por:tações e conhece~ dos ajustes in'"

te,:bancârios de pagamentos; inc~nt1va.r: a. for:_a.ção de consõr

cios e outras formas de ISsociações de firmas brasileiras i.n.

te~euadas no comer:cio com aqueles paTses; propor aos orgios

e entidades compoetntes. no nTvel que se fizer apropriado,

.edidas bu providências relacionadas com o intercâmbio IIcon-ª.

.ico • comercial COIl1 os pafses da ~ur:opa Oriental. A's nego

ciações entre o Bns11 e a Polônia remontalll a Muitos Inos.

Podem ser consi der:ados como ponto de par~i da os Acordos de

lí'agalllento e de come~cio firmados _entr:e abr:l1 e novembro de

1954. ocasião em que foi cr:1ada comissão mista composta de

~ePr:esentantes dos dois gover:nos (Acordo de Comércio de 23

de novembro de 1954). Em 19 de março de 1960. foi firmado

novo acordo. em substituição aos iniciais. A partir de 196B.

houve um desenvolvimento mais intenso do intercâmbio comer:

dal e financeir:o entre os dois palses. com a ap~ovação, pe

lo Conselho Monetário Nacional, em-· sessão de 8 de feverei~o

de 1968. de operação no valor de US$62.5 milhões, envolvendo

expor:tações brasileiras de cafe e importações de navios pol.!!.

neses. Tal operação, mesmo vinculada. abri u novas perspecti

vas às tr:ansações comerciais bilaterais. pois representna

efetiva concessão de c~edito pelo Br:asil i Polônia. eis que

os embar:·ques de cafê antecediam às entr:egas dos navios. Su

ceder:am-se. a partir dal, inümeros contactos, intercâmbios

de mis'sões dipl omãti cas, reuniôes de comissões mistas li! di f,!

rentes acordos. - EJII 11 de janeir:o de 1974. foi assinado um

cOMpromisso entre o Banco Central do Brasil e o .Handlobank.

da Polônia, concretizando a operaçio casada de exportaçio de

têxteis e_ contrapa~tida ã importaçio de enxofre. referido

Ijuste -roi extinto atraves de correspondência de 6 de lIIaio

e 19 de junho de, 1978. EM 16 de janeiro de 1975, consoante

protocolo intergovernalJl.ental firltado em Brasf1ia pelo Minis

tro das Minas e Energia, ,complementado pelo Aviso nQ 2D6, de

29 de abril de 1975, do Ministro da Fazenda, foi acordado:

·a) fornecimento de 14.8 milhôes de toneladas de carvão polo

nês ao Br:asil. no perlodo 1975/1980, em contr:apar;tida i en

trega de 11,9 milhões de toneladas de minerio de ferro i PO';'

lônia, no Mesmo perlodo; b) empréstimo de U5$172,5 milhij'.. ,

concedido ã Polônia, e~ dõlares de 'livre conversibilidade.

pa.~a financiar o desenvolvimento da capacidade de produção

das minas de carvio daquele pals. Em 22 de junho de 1977,

foi feito- novo acor:do. onde se concedeu um credito ã Polô-

lhôes para produtos manufaturados e semimanufaturados, e

restante par:a cafe. Em maio de 1978, o Ministro da Indústria

e do Comercio informou que o grupo de trabalho designado.por

sugestão do Ministro da Fazenda, p'ara estudar a negociaçio

de um pacote com a Polônia. Em 22 de junho de 1977. dan·do

acolhimento i solicitaçio de credito especial para a compra

de produtos semimanufaturados e manufaturados e cafe. a di

retoria do Banco Central do Brasil - apos çonsultar o Insti

~uto Brasileiro do Café e la Carteira de Comercio ExteHor do

Banco do Brasil - de~idiu conceder; linha de credito ã Polô

nia, no valor· de US$ 110 milhões, sendo US$60 milhões pl.r:a

produtos manufaturados e semilJlanufaturados e o restante para
clfe. Foi este o primei~o c~idito concedido fora das subco!!.

tu e coberto po~ Notas prollissõr:hs emitidas pelo Handlo

bank. Na. conformidade dos entendimentos havidos em 4 de

aaio de 1978, o Ministro da Industria e do Comercio infor:mou

que o grupo de trabalho designado por sugestão do Ministro

da ·Fazenda, para estudar a negociação de UII pacote com a Po

lôôia. chegara ã conclusão da conveniência de se estabelece

re_ linhas de c~edito com vistas ã abertur:a de novOS me~ca

dos. Com base nessas conclusies, o Banco Central do Br:1511

foi autorizado a ab~ir: linha especial de c~edito para exp0t:

tação de têxtei,s. Desse modo. estimularam-se as expo~tações

de t~xteis - que enfrentavam conjuntur:a adversa nO mercado

·internacional. especialMente era vir:tude da i~posiÇão de quo

t~s pelo mer:cado nor:te-amer:icano e de restrições outras. do

Her:cado .comum Europeu - evitando-se. por outro lado. o agra-

vamento da crise com que se defr:ontava o seto~ i nter:namen.te.

EI1 12 de julho de 1978, a Direto~1a do Banco Centr;al·.d~ Br:a

sil decidiu abrir linha de cr:edito i Pol~nia no valor de

US$ 320,5 milhões para a COMpra de diver:sos produtos ~ras1

le1ros. Em 19 de novelllbro de 1978; o Presidente do - Ba.nco

Central do Br:asil encaminhou ao Ministr:o da Fazenda pr:oposta

de fixação de Ulll limite anual de financiamento i pol?n1a de

US$ 110 ~ilhões relativo ao c~êdito compensatõrio. A"inda co

IRO parte dos entendimentos mantidos pela missão gC?,ver:namen

tal brasileira de junho de 1978, foi firmado, em 9 de nove!!.

·bro de 1978, acordo entre o Banco Central do arasil e

Handlobank par:a a concessão de c,:edito destinado ao _r;effnan

cia.ento de ate sessenta por cento.dos saldos deve.d.o,r.es..,:p:r!
sentados triJlutralmente na 'conta principal do IIcl e lr1ng·,

.ah o vllor agregado das Notas Prollissõrias vincendas em co!

mi-nia de cento e dez milhões de dõlares, sendo sessenta

episódioconsidera culpado ou não se considera culpado no

das npolonetasn?

desta questão, i! cronologh dos eventos. Atê a ocorrência do

segundo choque de petrõleo. ao qual. simultaneamente. se ve

~1ficou. se ad1~10nou uma elevação substancial das taxas de

juros, o tRe,:cado financeiro internacional se apresentava lí

qllido. A oferta de recursos a todos os pafses em desenvolvi

Inento era abundante; foi ate saudado COM grande. regozijo e.

todos os quadrantes, porque repr:esentou UJIII f aMAI. pela qUll

os gr:andes saldos comerciais. acumulados pelos pahes expor

tador:es de petrõleo. po~eriam ser recic1ados para sustentar

as economias dos paises carentes de divisas que. por certo

tempo. ate er~m os mesmos palses desenvolvidos. Nesta oport,!!

nidade, o Brasil, apesar de estar tomando lIIedidas no sentido

de reduzir o seu ritmo de crescimento. prosseguiu na capta

ção de recursos externos par:a financiar o IllniJlto de taXI de

crescillento. pari financiar projetos de substituição de im

portação e par:a financiar a prõpria import..ação de inSUMOS b.,[

sicos necessãrios i sua atividade. O evento que atropelou a

econoll1ia brasileira foi o se~undo choque do petr:õleo. aliado

i elevação substancial das taxas de jur:os. o que fez COIll que

'o endividamento externo crescesse rapidamente e fez co. que

tivéssemos que assumir: compromissos com juros em valores el!

vados. A partir de então. a polltica brasileira foi exatameE.

te I de tentar se ajusta~. aUlllentando as poupanças internas,

com plena consciênch de que o afluxo de recursos externos.

coaplementador das nossas poupanç~s internas, estava pratic,!

lIlente esgotado. ou substancialMente reduzido. O fenômeno pr.!!.

vocou. até ensejou a possibilidade de o Brasil adaptar a sua

economia, como fez entre 1979 e 1982, lI1er:cê de UMa agressiva

polftita de exportação e uma redução importante das itllpor:t.!

ções, o que alterou o quadr:o do nOSSo saldo come~t:1al de ne

gativo para positivo, quando o fluxo de r:ecur:sos externos

foi 1nter:rompiao nesse TJIolllento.abrupt~mente, como conseqUiE.

ch da r:eunião de Toronto •.A partir: de então ê que nossas ·di

ficuldades se avolumaram, porque mesmo aquele fluxo neceni

rio ao giro da divida ficou pratica.ente estagnado.

O SR. RELATOR (Oepuhdo Sebastião HerY)-Or.

Picora, os jornais dizem hoje que o Brasil esti chegando aos

cinco bilhões de dolares, dos entendhlentos caIR os bancos in

ternacionais. As necessidades do Brasil. para este ano, es

tão colocadas em terl1tos de seis bilhões e Meio de dólares.

Clar:o que há os recursos do FMI que deveM vir, então, o Bra

s11 cobre esses seis bilhões e meio de dõlares. Mas COIJO fi

clreraos ea 1984? Esses seis bilhões e meio de dõhres darão

atê quando? E que perspectivas telll o Brasil de. continuando

nassa polfticl. resolver os seus p~oblemas de balanço de pa

glaentos do p~õxim·o ano?

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecora) - O Br!.

s11, onteM, praticamente. encerrou sua negociação COR! o Fun

do Monetã~io Internacional. que deverã aprovar o nosso phno

de fi nanciamento para o ano que v-ell1. No campo dos bancos pr!

vados, jã atingimos a cinco bilhões de dolares, no pr:og~ama

1, que representa uma necessidade de seis bilhões e lIll!io de

dólares; e hã uma expectativa que isso se complete ao longo

dessa setl)ana. Mas esse~ não são os ünicos ~ecursos de que o

B,:asl1 disporã este ano e o ano que Vem. Este programa e UI!

pr:.ogr:u1a que abrange 1983.·e em 1984 virão recur:sos adicio

nais n~ financiul.ento das nossas expor:tações; haverá um apo..!:.

te de recursos do mercado financeiro junto aos nossos bancos

no exte~ior:; e_haverã o refinanciallK!nto da dlvida vincenda

no ano qu·e velU 'e' neste ano. Aos ~ecursos do Fundo Monetir:io

Internacional serão tambeJlJ acrescidos recursos do Banco Mun

dial, ,do Banco Interame~icano, de modo.qufLQ.-PJ'7-0g.r.ama que es

ti sendo ap~ovado hoje e um pr:og~aru que completa todo o nos"

50 fluxo financeiro externo nos anos de 1983·, neste finll de

ano, e em todo o ano de 198~. O progr:aRla é, po~tanto, apr:eci.!.

do na sua inteireza par:a todo este ano e todo o ano que vem.

Com esses recursos p~evistos nessas engociações, o fluxo fi

nanceiro necessi~io jã estã assegurado.

O SR. RELATOR (Oeputado Sobastião Hery)-Quer

dizer que não ter:eMOs. eM 1984, novamente o sufoco de 1983?

O SR. DEPO~NT~ (Jose Flãvio Picora) - Não,

po~que. a putir da assinatura destes acordos, o fluxo de: ~e

cursos estar:ã ·usegu,:ado e financiar:i as no,ssas necessidades

de recursos par:a o final deste ano e o ano que vem •.

O SR. RELATOR (Ueputado Sebastião Hery) -Dr.

picora, ainda anteontem, houve nova desvalorização do cruzei-. . .
ro. Y. SI. disse que o cãlculo da desvalorização do cr:u~eir:o
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da trimestre. Em 15 de maio de 1979, oficio do Presidente

do Banco Central do Brasil, dirigido ao Ministro da Fazenda,

enca!llinhou solicitação do governo polonês, de 13 de dezembro

de 1978, no sentido de ampliar os fornecimentos de 1tquor e

cacau em amêndoas, com o que se elevaria de U5$74.4 milhões

C montante da dívida polonesa. Nos primeiros dias de junho

de 1979. missio polonesa chegada ao Brasil pleiteou novos fi

nanciamentos junto ao Banco Central do BrasfT. Após aprova'

do a nível ministerial o novo limitQ do endividamento da Po

lônia, foi negociada entre O Handlobank e o Banco Central do

BrasfT, com participação"do Ministério das Relações Exterio

res. Secretaria de Planejamento da Presidência da República.

Ministêrio da Fazenda e CACEX. nova linha de credito no va

lor de US$398 milhões. para utilização em um ano. destinada

i compra de uma lista de produtos. Em 23 de agosto de 1979,

a Polônia solicitou a inclusão de 5 mil toneladas de õleo de

babaçu na linha de credito de 28 de junho de 1979 e o estab,!

lecimento de linha de credito de US$40 milhões para os se

guintes produtos: automõveis, calçados, sabonetes, detergen

tes,compotas de frutas. Ci!cau em pó. chocolate, temperos di

versos. Com base em lista definitiva .. reduzindo-se o valor

para US$21 ,8 milhões e incluindo-se 5 mil toneladas de õleo

de babaçu, foram realizadas as consultas de praxe ã CACEX e

obtidos os pronu_nc1amentos favor:ãveis do Banco Central do

Brasil e do Ministêrio da Fazenda•. Em 18 de setembro de

1979, o Banco Central do Brasil informou ao Ministro da Fa
zenda que a dfvida efetiva da Polônia para com o Brasil de-

verh atingir US$ 594,6 milhõu em 31 de dezembro de 1979, e

US$ 860.9 milhões em 31 de dezembro de 1980. Ao mesmo tempo,

ressaltou: lia) - os parceiros poloneses vêm liquidando po.!'..

tua1mente seus debitos representados pelas Notas Promisso

rias ate aqui emitidas; b) há real interesse em manter as

perspectivas da evolução do acordo minerio por carvão, fato

que poderã fazer reverter. a partir de 1981. a atual posição

devedora da conta principal do llclearing ll
; e c) - novo cre

dito em apreço destina-se ao inct:emento das exportações bra

sileiras, notadamente de produtos manufaturados, objeti vo ma!

ar da atual polltica governamental". Sucederam-se outras 11

nhas de credito, em outubro de 1979, onde se formalizaram e!,.

ses vinte e um milhões .. Em março de 1980, foi proposto novo

credito. Linha essa que foi assinada em seis de março de

1980, e foi a última concedida ã Polônia na ãrea comercial,

visto que as operi!ções subseqtlentes decorreram jã no contex

to da negociação da dlvida polonesa. Em março de 1981, pela

primeira vez ocorreu impontualidade na liquidação das Notas

P~omissõ~ias polonesas. ao tempo em que a Embaixada da Polô

nia anunciava a vinda ao Brasil de missão governamental de

alto nlvel, com o objetivo de solfcitar a concessão de nova

linha de crédito, no valor de US$ 550 milhões. Em face dis

to. foi constituldo no âmbi to da COLESTE grupo de trabalho

intergovernamenta1 para t~atar do problema polonês: realiza!!.

do sua pr:imeira reunião em abril de 1981. Tal grupo foi in

teg\ado. alem do-Itamaraty, pela SEPLAK, pelo Ministerio da

Fazenda. Banco do Brasil e Banco Central .. Das suas reuniões
resultou o consenso de que as negociações deveriam buscar,

como objetivo imediato. a estabilização dos nlveis de risco

da Polônia. A partir: de então •. sucederam-se as dificuldades

de pagamento por par:te da Polônia .. Ocorreram sucessivas neg~

ciações e. a parti r de outubro de 1981. foram suspensas quai~

quer utilizações adicionais das novas linhas de crédito aut.Q.

rizadas em junho de 1981. estabelecendo-se o controle previo

de exportações destinadas àquele país. a fim de evitar exce!

sos na conta "c1earing lt
• Nas conversações mantidas entre 29

de outubro e 13 de novembro de 1981. não somente a nível in

tergovernamental mas, tambem, entre diretores do Handlobank

e do Banco Central do Bra!>il e representantes do Ministério

da Fazenda. da secretar:ia de Planejamento, do Minister:io das

Relações ExtE!rio~es e do Banco do B~asil, os poloneses fo

fiam info~mados da impossibilidade do reescalonamento da dív.!.

da com a concessão de creditos adicionais. Todos e!>ses acor

dos de rol agem de 11 nhas de credi to e de renegoci ações da dI.

vida, conc1u'fdos ao longo de 1981. bem assim as demais provi

dências adotadas, foram homologados pelo Conselho Monetário

Nacional. em sessão de 20 de janeiro de 1982, atraves do Vo

to CMN nQ 02.Z/B2. Diante o exposto. verifica-se que as neg~

dações para a expansão do comercio bilateral entre o Brasil

e a Polônia .jã se vêm realizando desde 1954, tendo o Governo
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brasileiro procurado dotar a sua ação de flexibilidade nece!

sâria para se ajustar às circunstâncias de cada momento

sempre em consonância com o alto interesse nacional. Durante

esse longo periodo, sucederam-se diferentes administrações.

Toda!> ela!> deram continuidade ao objetivo de ampliar as nos

sas relações comerciais. com diversificação geogrãfica, bus

cando ampliar e forh,lecer o nono comercio exterior. A am

pliaçio do fntercâmbio entre os dois palses e o financiamen

to de exportações brasileiras ã Polônia, de que resultou

.atual Ifexposure" do Brasil àquele país. foram conseqUência

de decisões po1ttfcas de Governo, tomada.s ao longo dos u1ti

mos oito anos. As negociações com a Polônia, como de resto

com todos os pa1ses do Mundo com os quais o Brasil mantém r!,

1ações financeiras e comerciais, não representaram· uma inid.!.

tiva isolaêl.a da SEPLAN. ou do seu Secretãrio-Geral, mas re':

su1taram de ampla participação de numerosos õrgãos da Admi

nistração Federal, 05 quais têm atuado, efetivamente,atraves

de discussões amplas e minuciosas. Tem sido freqUente

constituição de Grupos de Trabalho Interministeriais que co!!,

duzem as negociações dentro dos mais sadios principias econ-ª.

micos, financeiros e comerciais, consultado sempre o superi

ar interesse do Pais. Sr. Relator, eu fiz esta exposição

talvez um pouco longa para mostrar que as negociações com a

Polõria vêm-se mantendo ao longo deste período extensa com a

interveniência de funcionários da Administração Pública e em

difer:entes administrações, com a interveniencia simultânea

de diferentes órgãos, e as decisões siio sempre tomadas de

poh de amplos debates. Não hão portanto, como se atribuir a:

a1guem a possibilidade de que só pudesse tomar qualquer medi

da em termos do assunto Itcomercio exterior e financiamen

tos". Por outro lado, ê importante apontar que, assim que a

Polônia apresl1ntou as primeiras dificuldades para a quitação

dos seus compromissos para com o Brasil, o que vinha fazendo

regularmente ate entio. imediatamente foram tomadas medidas

acauteladoras de suspensio imediata de embarques, de suspen

são de financiamentos, que sempre tinham uma c1ãusu1a de co,!!

dicionalidade, de tal modo a preservar os nossos interesses ..

Sinto-me, portanto. perfeitamente ã vontade para dizer que a

administração pública brasileira tomou as decisões que naqu,!

la ocasião lhe pareceram as melhores ã luz dos fatos então Vi.
gentes, e que as decisões foram tomadas sempre em âmbito de

debate geral e amplo.

O SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Nery)- O

ilustre líder do PDS lembra-me. e com razão, que V. Exa. es

ti aqui hoje como Ministro de Estado, então retiro· o trata

mento V. Sa .. e uso V. Exa •• que e o tratamento que cabe .. Sr.

Ministro. qual era a participação de V. Exa. na Comexport e

li. que tftulo a Comexport entr:ou nas negociações com a PolE

nia. no caso das II po1onetas",?

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecara) - Vou

me refel'"ir ã minha participaçio na Comexport. Sob a denomin.!

ção inicial de Comex - Companhia de Comercio Exterior - esta

sociedade foi constituída em Assembleia Geral de cons-titui

ção realizada em fevereiro de 1973, conforme publicação fei

ta no IIDiário Oficial do Estado de são Paulo ll de 10 de março

de 1973, arquivada na Junta Comercial do Estado sob o nQ

504.164. Na Assembléia Geral Extraordinãria realizada em 14

de ma.io de 1974, alterou-se a denominação da sociedade. que

passou para Comexport, Companhia -de Comércio Exterior. ao

me.smo tempo em que era transformada em sociedade de capital

autorizada. sendo a ata respectiva publicada no "Diãrio Ofi
cial ·do Estado" e registrada na. Junta Comercial. Em 19 de j.!!.

lho de 1973, posteriormente. em. 30 dê abril de 1974, promo

veu-se a primeira alteração na composição da diretoria, sen

do a ata da Assembleia em causa tambem publicada no "Diário

Oficial·1I e registrada na Junta Comercial. Nos termos da As

sembléia Geral realizada em 20 de maio de 1974. cuja ata foi

publicada no "Diário Oficial do Estado" e arquivada na Junta

Comercial, foi totalmente modificado o E'statuto Social para

que a sociedade. pudesse operal'" como empresa comerci al expor

tadora. P\esislamente nessa Assembléia. fui eleito membro

Presidente do Conselho de Administração. ou seja. em 20 de

maio de 1974. quando a empresa jã existia hi mais de um a

no. fundada que foi a 14 de fevereiro de 1973. Não sou, por

tanto, fundador da Comexp-ort; apenas fui convidado para pre

sidir o seu Conselho de Administração. aceitei e assumi

cargo em 20 de maio de 1974. Em 1975, fui reconduzido ã Pre-
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sidência do Conselho de Administração da Comexport, cargo no

qual permaneci ate 24 de. outubro de 1978. Naquela data, um

ano antes, portanto. de ser convidado a assumir o cargo de

Secretário-Geral da Secntaria de Planejamento da Presidên

cia da República, por motivos de ordem particular que inelu

lam novos compromissos profissionais, solicitei exoneração

do cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração

da Comexport. Tudo pode ser confi rmado por cópia de carta da

empresa e ata da Assemb1iiia Geral Extraordiniria de 10 de J.!.

nei~o de 1979, quando se formalizou a minha salda definiti

va. Esta é, porti3nto. Sr. Relator:, a minha passagem pela

Comexport. Fui convidado para presidir seu Conselho de Adm!

nistração e o fiz, junto a diferentes outras eMpresas. como

!IIe.bro do Conselho de Administração encarregado de deferir

nas linhas gerais da sua ação ~mpresaria1. Procurei imprimir

aos negócios da empresa. ·uma linha de diversificações de suas

exportações por produtos e por pa'lses. uma vez que a empresa

era, predominantemente. uma exportadora de produtos têxteis

e muito concentrada no Leste Europeu. em particular na Polô

nia .. A partir da minha saída do Conselho de Administração da

Comexport. nunca mais me envolvi em nenhuma atividade comer

cial ligada ã empresa. A ação da Comexport nestas exporta

ções com a Polônia. cinge.-se ao fato de ser uma empreSll. de

grande tradição no comercio com a Polônia, jã desde 1973.

E seu titular ate antes ji tinha negôcios tom a Polônia,

os desenvolveu normalmente COIll:O qualquer outra emprl1sa volt!,

da ao comercio exterior.

O SR .. REl.ATOR (lJeputado Sebastião Nery) -v.
Exa. vãrias vezes se referiu a uma serie de linhas especiais

de creditos concedidas pêlo Brasil para a Polônia durante tE.

dos esses anos de relacionamento comer:cfa1. Qual era a parti

cipaçio da Comexport junto ao Banco Central e junto às auto

ridades do Governo para a concessão dessas linhas especiais

de crédito?

o SR .. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecora) - Essas

linhas ~ão fixadas pelo Governo e não pelos empresãrios. Nõs

tivemos oportunidade de mencionar que em 1978 jã o Ministe

rio da Indústria e do Comércio havia recomendado um acordo

de financiamento com a Polônia para a importação de carvão e

exportação de têxteis, produtos que naquela oportunidade I!$

hvam enfrentando grandes dificuldades de venda no mercado

interno e grandes dificuldades de exportaçio. Rio conheço I

Pilr:ticipaç'ão da Comexport na definiçio dessas linhas. O que

eu posso dizer e que a Comexport. como outras empresas volt!

das ao comercio exterior, participava, como observadora, de

algumas reuniões: das Comissões Mistas Brasil-Polônia. no ca

so, como outros empresãrios jã participam de diferentes Co

mtssões Mistas.

O SR .. RELATOR {Deputado Sebastião Ne-r-y)-Hui

to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furta-

do) - O Deputado Rica\do Fiuza tem a palavra ..

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Proside!'.

tQ, Srs. Deputados, Sr .. Relator. Sr. Depoente, na realidade.

ao chegarmos ã Comissão ainda no inleio da sessiio havia pou

cos companheiros na sala. por esta razão o nosso pedido de

inscrição foi o primeir:o. Obviamente, após a exposição pre1.!.

minar do Exmo. Sr. Depoente, os debates suscitariam questões

mais especificas e, naturalmente, nôs terfamos um terna mais

amplo e teríamos tambêm aspectos rio vos sobre os quais inqui

rir. Na ~ealidade. o histórico feito inicialmente mostra

que há uma coerência muito grande. a despeito de todas as m!,

nifestaçõesem contrãri~. tão alardeadas neste Congresso

publicadas pela imprensa. a respeito do endividamento exter

no brasileiro .. Peilo relatório inicial do Depoente. verifica

se que o PaTs ad_otou uma política absolut~ ~nte anti-recessl

ia ao lançar mio de recursos externos para financiar o seu

desenvolvimento, redcTando esse volume imenso de petrodõla
res que estavam flutuando no mercado a. partir da elevaçio

dos preços de petrõleo. Acho que o Depoente explicou muito

bem o problema das II po10netas ll
• Na realidade. tem-se torna

do mais uma questão politica, um c,avalo de batalha, entre b!!.

tos outros. inconsistentes, mas q~e tem sido explorado com a

. maior ênfase, ~bviamente com objetivos nitidamente pollti-

COSo Os creditas deferid,?s ã Polõnia, se nãs hoje os condeR,!

mos. como não estarão nossos credores a condenar os creditos

para o nosso comercio exterior e para o financiamento das
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te.

O. SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furta-

do) .. Pediria li, V. Exa. que ocupasse a PreSidência p'or Ulll

instante, enquanto ou farei ul'lla a~!Jaiçio também.

D SR. DEPUTADD RICARDO FIUZA - Perfeitamen-

apenas que V. Exa. u~gencill.Sse a _~emessa desses doculllentos.

·Sr:. Depoente, este Congresso, hi dicadas, nio ~ecebe Mensa

gem do Governo pedindo auto~ização nem pa~a emiti,:, neR! pa~1

c~nt~a1r eMprêstimo externo. Recentellente. no entanto, o -S!!,

Y,er:noende~eçou uma Menn,.gell~ ,s.o,H.cita.n.do au.to.rha,ç,ã,o..pa.r,a ,e:'
.itir: cer:ca de oitocentos bilhões de cruzeiros, aproximada-

unte. Ao redor disso. A lAinha pergunta, Sr. Depoente: se Q.

nossas exportações? Como i sabido, Sr. P~es1dente, as expor

t.ções são 80% financiadas. Por esta razão, S~. f"residente,

lamentavelmente, em face do inicio _dos debates desta Comis

são, sõ me resta di~er que da minha pa.~te estã bi!-stante es"

c1arecidoo episódio das llpolonetas", e ressaltar a coerên

cfa, a f~anqueza e o profundo conhecimento dos problemas br!

sf1ei~os deTllon5t~ados na exposição inicial do Sr. Depoente.

Muito obrigado.

disse hi lloucOS instantes ••• Não, antes disso, qual o mo..!!.

tante atual da divida da Polõnia com o Brasil?

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecora) - Estã

entre um bnhão seiscentos e um bilhão e setecentos milhões

de dõ1a~es.

O SR. DEPUTADD ALENCAR FURTADO - Q~al

prazo de v~nc1lllento dessa divida?

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Peeor.) - Ago

ra, realmente, confesso que não conheço os prazos de 'todas

essas d'fvidas. Hão poderia dizer-lhe. Hão tenho de meJllõrh,

aqui a inforMação, ,us eu posso •••

O SR. DEPUTADD ALENCAR FURTADO - Pois nio.

ela diz que a prollissir:ia pode se_~ cobrada junto ao Banco do

Br:asil em Nova Iorque, junto a um banco em Nova Iorque defi

nido pelo Banco ~o Brasil, ou, se houver saldo a favor da 'P.!!.

19'nia, na Conta de Compensações, debitada contra essa conta'.

Então, ser,ia, por assim dizer, um acrescimo de mais uma con

dição. Essa condição nio e a primeira e sim_ a ultima. Isto i

facilmente constativel po~que, eJII p~imeiro lugar, a Polônia

nunca deixou de reconhecer a legitimidade dessas notas pr.!!,

raissõrias; em segundo luga~, elas ·foram cob~adas norrulmen

te, ao longo de todo esse perfodo, até o momento em .que &" P.!!.

'lõnia se declarou com difiCUldade· d~ cobrar. E ainda em 1982

a Polônia pagou cerca de duzentos milhões de dólares dessas

promi ssõr i as em di nhei ro, em dõl ares. Eram ce nto e -noventa e

seis milhões cim dólares conve~siveis e seis milhões de dõla

res que ela efetivamente abateu na conta po·rque tinha saldo

a favor dela naquela oportunidade. Alem disso, todas as man!

festações do setor jurídico do Banéo Central, que é o respo..!!.

sâvel pela. emissão das promissórias, são no sentido de que

elas são perfeitamente cobrâveis e amparadas sob todos os a!

pectos legais.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - As promis-

sórias têm prazo certo, definido?

O SR. D~POENTE (Jose Flãvio Pêco~a) - Têma

D SR. DEPUTADD ALENCAR FURTADO - V'. Exa.

Perguntei isso porque os jornais de ontem e de hoje dão not!

cia de que estã havendo uma negociação para recebimento des

sa dfvida. Por isso é que formulei esta pergunta. Nas V.Exa.

disse hi pouco que essas operações com a Polônia tinham sido

'motivadas por razões politicas. Mas para que essas relações

tenham sido, como foral'll, privilegiadas, do ponto de vista de

relações econômicas COIR o Brasil, quais as razões polltica.s

que leva~am o Governo ass.im proceder?

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecora) - Em

p~illle1ro lugar, eu '9osta~ia de dizer que nio houve condições

p~ivilegiadas, em tese, uma vez que a maioria das condições

negociadas com a Polônia vi geram para outros paises, em par

ticular do Leste Europeu. que são paises com os quais nõs

temos. peTa própria exist!ncia dos acordos de compensação.

Periodicamente são formuladas listas de produtos que possam

se~ de. interesse dos dois paises importar e exportar. são aI

gUMas vezes, ou muitas vezes, definidas até' quantidades des

ses produtos, e todas as vezes ~ão definidos valo~es que se

w:1am objeto. da transação amparada sob os diferentes acordos

assinados. São assinados acordos praticamente com todos os

pa'fses do Leste Europeu, mercê da condiç,ão peculiar em que

esses paises negociam. ~ feito, po~ assim dizer, um acordo

quadro dentro do ••• (i ni nteTi gTvel) ••• gOJlernaJllental.

dentro do qual ;s emp~esas p~ivadas exp~rtam, as que são ex

portadoras. e importam. as que sio importadoras, sob o a",pa
ro dessa Tinha mestra. Agora, as razões poHticas que deter-

.ina~aM essa aproximação com a Polônia estio presas i defini

ção da politica de cOlI.ercio extew:ior que o Brasil assumiu de!.

de 1973,. que foi reenfatizada em 1977, 1978, 1979, pela qual

se buscou Ull1a ampla diversificação das nossas exportações .C<!l

for:me V. Exa. ~abe, o comêrc10 exterior brasileiro se car.a,E

terizava, até' l'Ileados da década de 1970, por UlAa grande con

cent~açio de suas exportações eTII poucos ,produ-tos e para pou

cos pal'ses. Apenas par:a cita~ um exemplo" o café representou

35 a 40% das nossas expo~tações, e os Estados Uni dos ~ep~e"

sentavam 35 a 40% do nossa mercado. Houve UJlla politica COfl!.

çada no in'fcio da decada de 70 e que foi seguida po~ todos

,os gove~nos que se sucede~am pa~a fugi~ a esse considerado

inconveniente do excesso de concentração ,m p~odutos' e ell

ér:cado. Oentro dessa linha geral, o Brasil elegeu COMO mer

cldos dê. gr:ande interesse a ~frica, a p,:õp,:1a América' Lati-

norma lmante.indireta, tallbém recorrem aos financiamento,

so?

obedecendo a um limite de endividamento:o digamos_ um o~çame.!!.

to de endividamento externo fixado por um decl7eto do Exmo.

Sr. Presidente da Repübl1ca. Agora, no caso das emissões, ao

que lIIe consta. sempre se consultou o Poder Legislativo. por

que ê um iMpet:ativo de lei. O que ocorre ê que as auto~iza

ções são f~itas para as eTllissões dent~o de, c~rto nivelou de

certo 11lnite. Ne.ssa ultima Mensagem que o Exmo. Sr. P~esideJl

te da Republ1ca encaminhou ao Congresso ele pedia realmente

um liJllite de novecentos bilhões de cruzeiros, porque as' aut.!!.

r1zilções anteriores jã estavam ell vias de esgotamento. En

tão. até atingir esse limite, o Executivo está' autorizado p.!

10 Legislativo, atravês de lei, a ir elDitindo. Esta i a figE,

rJ., e que determinou, inclusive, o encaminhamento desse pro

jeto de lei, recentemente, ao Congresso Nacional.

O SR. DEPUTADD ALENCAR FURTADO - Sr. Depoe!!

te, a histõria deste Congresso registra por virias vezes pr.!!,

Moções, propostas do Executivo sol i citando credenci amento p!.

ra contrair divida externa do Brasil. A Constituição brasi

leira, ã sua vez, defere ao Poder Legislativo a cOMpetência

expt:essa no seu texto para esse fim. E veja V. Exa. que, se

nio fosse assim', se não houvesse audiência do Poder Legisla

tivo, ou sejas dos representantes do povo desta Nação. não

haveria. por ce~to. definição de responsabilidades por parte

daqueles que agravam a divida publica brasileira COM opera

ções que podem ser ou podem não ser pertinentes aos interes

ses nacionais. Então, lamento estranhar a manifestação de V.

EXil. quando diz não ser necessã~h. a autorização legislativa

uma vez que os empréstimos são contraidos por empresas. Mas

nõs temos emp~êstimo!i de Governo brasileiro também, não

verdade? De Governo para Governo?

O SR. DEPOENTE (Jose Flâvio Pecara) -Temos.

D SR. DEPUTADD ALENCAR FURTADD - E nesta e~

Congresso Nacional esti ou pelo menos tem sido desobrigado

ou não tem sido consultado pa~a openações tão relevantes ,que

envolvera os destinos do prôp~io Pars. quais sejam essas que

dizelll respeito' ã divida externa brasileira - minha pergun-

ta - os representantes do Governo brasileiro, quando .con-

traem eSSes empréstimos externos·, estão autorizados ou legi

timados po~ que diploJlla legal? E a pergunta.

O SR. DEPOENTE (~osê Flãvio Peco~a) - O en'

dividall'tento externo é feito atraves de empresas que têm, de,!!.

tro das suas possibilidades estatutárias, o caminho de reco!.

~_e~ a financiamentos tanto exte~nos quanto inte~nos. De Modo

que creio que aí não caberia a consulta prévia ao Congresso,

salv.o melhor apreciação, po~que são eMpresas, sociedades an~

ni.as que recorrem ao me~cado internacional para obter fina..!!.

ciUlentos. No caso de autarquias, que sio fundações tambem

consi deradas, e certos õ~gio's, como órgãos de admi nist~açãO'

O SR. DEPDENTE (Josõ Flãvio Põeor;) - Todos

esses emp\estimos são amparados pela legislação que regula

esses financiamentos, em particular a Lei 4.595. que ê res

peitada quando se contrai esse tipo de empréstimo. O emprés-
timo' para o qual há necessidade de autorização espec1'fica.

quer d1zer, que não estã apenas abrangido pela leg1sTação

ge~al que regula a materia, são os emp~estillos de Estados e

Municípios aciraa de l1T11ites legalmente deterlllinados. Então,'

selllpre que estejam fora desses limites, esses pedidos de e,!

p~êstimo$ são;'efetivamente, encaminhados ao Senado, e sõ se

materializam depois de devidamente aprovados pelo Senado. Nõs

até' conhecemos o episõdio do áno passado e do ano retrasado

elll que lIluitos pedidos ficarara ate sem ap~ovação do Senado,

e. portanto, não puderam se~ cont~aidos-.

O SR. DEPUTADD ALENCAR FURTADO - V. Exa ••

quando respondeu sobre as operações popularmente cunhadas c.!!.

mo ~pOl0netll5~ _ fez refe~!nda às l'~o.fssõ~iu que estavam

sendo pagas regularmente ate às tantas, se não me engano,

ati 1980. Mas, s~. Depoente. e do conhecimento desta COMis

sio que. tais p~om1ssõ~hs cont~m um pacto adjeto transfo~maE.

do-as eJII liquidas quanto ao pagamento das meSl'llas, salvo qua.!!,

do ou senão quando a Pol~nia tivesse uma situação econ~mica

que lhe desse condição de efetua~ o pagamento. Pedi~1a

'Y. Exa. que esclarecesse eSse aspecto a

D SR'. DEPOENTE (Josõ Flãvio Põeor.) - Af; !.
chQ que O que oco~~e ê o oposto. A cláusula adjeta às p~olli.!

sõ~1as "ulI1entou a ·cobrabilidade" das promissõrias, po~que

PediriaSR. DEPUTADO ALENCAR FURTADD -

D SR. DEPOENTE (Jos. Flãvio Põeora) - Kuito

bem. Eu gostaria de ratifi car que eu nio disse que não exi!

te, eu disse que não me recordo que exista alguma referência

de que nós abdiquemos da noSS'a soberania. Quanto ao problema

da empenhorabilidade e ã questão do foro, esse assunto tam

bem jã foi objeto de esç1arecimento por parte do Banco Cen

tral e da Procurado'ria-Geral da Fazenda, onde ficou claraTlle!l

te defi ni do que nãs acolltpanhamos os procedhlentos de praxe,

nesse tipo de negociações, selR que isso rep\"esente qualquer

abdicação dos nouos di~eitos e soberania como Pais. Eu me

p~ontificarei. se o S~. Deputado pe~mitir. a encaminhar a V.

Exa. os pa~ecer:es exarados pela Procu~ado~1a.-Geral da Fazen

da e pelo Banco Centra~, atê po\tando-me no seu p~õp~io aC0!l

selhalllento, se me perTllite. de não pisar num ter:reno que, nio

sendo da minha espedalfdade e envolvendo aspectos extrema

Ilente sérios, pudesse_eu resvala~ nUMa afirJllação indevida.

Multo obrigado.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADD - Sr. Depoo!!

te, V. Exa. fez menção às cartas de intenções do Governo br!

sileiro ao FMI. Para JIlim ressalta dent~e outros cOJllponentes

dessas ca~tas de intenções um aspecto que reputo da maior

gravi dade e que iH z respeito be. de pe~to ã sobe~anh do Br!

sil. Sendo V. Exa. da intimidade da Secretaria do Planeja
aento da Presidência da RepübTica e, conseqüentemente, se-

nhor também de dominio mlior nl elaboração dessas cartas,qu.!

ro ,perguntar sobre o seguinte: o Brasil abriu Mão da empe

nhorabilidade dos seus bens era UIU dessas cartas de inten

ções. Primeira pergunta: qual a ~azão para isso, contrarian

do histõr:icamente ,seu cOlllportamento? Segunda: o Brasil, ou

o Governo brasileiro, melho~ dizendo_ abdicou do foro privi

legiado que sempre teve, aceitando il eleição do foro de Nova

Io~quepara a deliberaçio das questões oriundas da dívida

br:asihira ou de dividas que possam ser diriTllidas eJII tO,rno

delas. Qual a razão para este coaportamento? Terceira: não

digo bem de mellória, nio me valho bell dela, ~as tenho certe

za de que uma das clãusulas de UIlUI. dessas cartas lavra de P~

blico e raso a abdicaçio da soberania do Brasil, dizendo qu,!

se' que textualmente o seguinte: l'I'Que o Brasl1 abdicarã de

invocar 'qualquer aspecto de soberania no que disser respe~to

a dúvidas ou questões que envolvam a divida extern,a nbrasi

1eirl." Quais as razões que levaram o Governo a assim proc!

der?

, O SR. DEPO~NT~ (Jose Flãvio Pêcora) - Esses

aspectos jurídicos a que V. Exa. se refere realmente não

constituem minha ãrea de especialidade. Eu poderia infor:mar,

contudo, que, quanto ã terceira questão, não me recordo que

nõs tenhaRlos, em algum momento, abdicado da nossa soberania

ell1 questão de d'fvida externa. Quanto ã questão do foro ••.•

O SR. DEPUTADD ALENCAR FURTAOO - Kas eu pe-,

di~ia a V. Exa. muita atenção para essa resp.osta porque

reputo de suprema gravidade. E quan~o V. Exa. diz que não

existe essa cláusula compondo a ca\ta de intençio faz uma a..

finaçio muito seria, porque essa cliusul a tenho certeza de

que existe ell uru dessas carta~. Eu pediria que se fixasse

bem porque i UJII aspecto de soberania que envolve esta Na.ção

por i ntei ro •
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vida interna?

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Sobre a dI

o SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furta-

'do)-O Deputado,Jacques O'Ornellas tem a palavra.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Pr~

,sidente, Or. Jose Flãvio Pecora, apenas para registrar uma

questão que ainda estã suscitando algumas discussões e que

nós, pessoalmente. achamos que não cabe mais muita djscus

são. Refiro-me ã questão das chamadas "polonetas". Como Ito,!!.

ve a afirmação no depoimento do Embaixador- Jose Osvaldo Mei

~a Pena, em que ele,. no seu arrazoado perante esta CP1, pro

cu~ou responsabilizar,individualmente, o Ministério das Rel,!

O SR. DEPOENTE (Jose Flávio Picora) - Sobre

a di'vida interna, ela vem crescend'o por uma razio fundamen

tal, que ê a correção monetária. Este ano nós até a reduzi

mos po~ um certo periodo, em tempo normal, enxugando o merc!,

do. e ela tem sido administrada no sentido de preencher as

lacunas geradas pelo deficit público, razão pela qual o Mi

nistro Delfim Netto e o Ministro Galvéas, responsiveis pela

it:ea econômica, têm sempre insistido na necessidade de que

se faça um substancial decrescimo do defi cit públ ico para.e!!.

tre out~as razões. necessitar menos de recurso a dfvida in

terna~e, portanto. exercer uma pressão nas taxas de juros do

lfIercado. 'Se nãs analisarmos os dados. nõs vemos que princi

palmente ~nesse ano o responsãvel maior pelo crescimento da

dlvida foi menos a colocação líquida de papéis, do que

correção devidl'l i inflação a que eles estão sujeitos. E eu

ac~edito que também pode~emos encaminhar: a V. Exa. e ã Comi!

são que V. Exa. preside os dados atualizados sobre iBO.

O SR.DEPUTADO ALENCAR FURTAOO - Estou ..ti~

Governoda sua linha a intervenção dos Estados Unidos. do

Reagan naquela República. Na questão. especificamente. da

nossa dfvida, - V. Exa. parece que e a autoridade mais qual!

ficada para falar sobre isso - o Brasil paga ul$la taxa de ri.!

co para os financiamentos de cerca de 2%. Nõs queremos saber,

S~. Mi nistro, se esse risco cobre. terremotos. inundações ,guer.

ras, golpes, quarteladas, revoluções. Enfim, o que cobre es

sa taxa de risco que o Brasil paga em cada financiaMento que

faz no exteri or?
O SR. DEPOENTE (Jose: Flâvio Pecar.) - Obrig.!.

do, sr:. Deputado. Eu gostaria de fazer, se Y. Exa. JRe permi

ti~, UIfI pequeno comentãrio sobre como nós vemos o problema do

co~êrcio exteria~. Nós achamos que ele tem que ser Ulll comir

cio bastante amplo, bastante diversidicado~ Os regimes polí
ti cos que vi gell em cada pais ê um prob1ellla de econOMi a i n-

terna desses pafses, e nl lIedida ell que nãs tenhamos as nos

sas relações dip10JRáticas estabelecidas e reconhecidas pela

nação, nÕs sempre consideramos qUI! i desejável a ampliação

du nossas relações cOAlerciais e até fie outra natureza. Quer

dizer, nesse p'onto nós te.os uma posição semelhante ã do It!

Ilaraty. Quanto li questão da taxa de risco a que Y. Exa. se

refere. eu gos ta ria de di zer que ess a taxa de ri s co. cujo n~

lIe e. inglês e spnad. ela foi traduzida por taxa de risco,

em português, .as não envolve a idéia de que se trata de um

seguro, uma vez que ela cobre qualquer inadimp1incia de cor:

rente de qualquer natu~eza. Ela nio esti vinculada necesSl

ria~ente a Uma inadilllplênch decor:~ente de u. casO fo~tulto

de for,ça Maior. Ela estã inerente i visão objetiva ou subje

tiVa, ou combinada que os bancos têM da capacidade do deve

dor de 'pagar pontualmente seus compromissos. Fazendo UIII

tr:ansposiçio para a ãr:ea dOlléstica. seria ulla taxa que o'ba!!.

queira cobra adicionalmente i sua ta.a, i sua taxa de jur:o

tradicional sobre um cliente, em ~elação ao qua'l ele vê Ull

~1scci maior de não poder receber .. V. Exa. sabe que a taxa

de juro ê u~a taxa de juro diferenciada.
O SR. OEPUTAOO JACQUES D'ORNELLAS - A visio

do banqueiro. A visão do banqueiro, então. Que~ dizer, nl

visio de quem E:stã •••

econômica. o Banco do Brasil e' o Banco Central. Eu, realmen

te, nio, apesar de ser mais ulla opinião do que uma afirMa

ção. uma vez que esse e um julgamento de valor, i luz do

que eu conheço do procedimento e da mecânica de tomada de d!.

cisões no Governo, mormente em assuntos que alcançam tal am

plitude, não decor~em unicamente da ação de u~a pessoa, por

mais importante. por melhor situada que ela esteja hierarqui

ca.ente~ Ela e sempre fruta de UI! consenso, após um allplo

debate, onde são apal1sados todos os aspectos e colocadas t.2,

das as posições dos diferentes interlocutores.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORHELLAS - Certo.

Hós comparti1halllos também disso e achamos que - apenas 'para

registro, volto a dizer - a iniciativa do Embaixador Meira

Pena nos pareceu claramente no sentido de procurar mudar

curso da nossa politica externa. InfelizJlente. nós entende

MOS que o ltalltaraty, por razões de pressio econ?lI\ica, real

mente, porque não tem nada q'Je não seja politico nesse mundo

de Deus, tudo i polltico, eM que pese a afirmação do colega

do POS, dizendo que às questões são politicas. Não há nada

que não seja questão po1itica. E nãs entendemos que aquele

depoimento de Meira Pena realmente tinha em vista mudar

curso da nOssa politica externa. Po~que hâ entendimentos, e.!!

tendimentos err:õneos - mas são reais - de que ell funçio da

nossa debilidad~ cOlllercial, do nosso balanço de pagamentos.

em função da política de dependência a que atrelaram o nos

so PaTs, aos grupos e aos consórcios internacionais, aos ban
queir.os, evidentemente, essa poHtica deriva para UMa pres-

sio geopol1tica, naturalmente. O PaTs está elJ dificuldades,

necessita. dos financiamentos exteri0r:es, entio i obrigado a

abdicar da soberania, ê obrigado a abdicar dI: sua defesa

lUis sagrada, que e o interesse do seu povo. E isso nãs 1St!.

MO$ vendo. Rea~mente, nós estamos vendo. E a afirmação de

Meira Pena aqui apenas tenderia a mudar o curso da política

externa do ItaJnaraty, que, apesar de não estar ainda condi

zente com uma atitude bem pr:ogressista, conforme nôs desejá

vamos, ela ainda ê uma política que salva, nesse contexto

que estã aí. Quer dizer, ê uma po1itica de não i'ltervenção.

Entretanto agora, com relação a Gnnada. por exelllplo, nós vi

mos que a noh fof f,raca. foi débil. A nota do Itamaraty não

foi uma nota altiva, uma nota que realmente repudiasse em t.2.

pessoa

Alencar(Assume a Presidência o Deputado

ções Exteriores e tambem, em linhas transversas, a

feito.

Furtado)

O SR. DEPOENT~ (Jose Flãvio Pecora) - Sr.

Deputado, acho que seria injusto e impróprio atribuir ao M!

nist~o Saraiva Guerreiro e ao próprio Itamaraty uma respon

sabilidade em torno do endividamento da P~lõnia com o Bra

sil. Eu fiz menção na minha apresentação, em resposta ao

Deputado Sebastião Hery. que esses assuntos nio são decidi

dos po~ uma pessoa, que sio objeto de um amplo debate. sio

objeto de UAla negociação, se assim se poderia chaMar, entre

os diferentes órgios do Governo que têm alguma. interfacies

com, o problema do comercio exterior-, seja no campo comerci

al, seja no campo financeiro. Há inúmeros aspectos a sereM

focalizados: os aspectos das exportações, os aspectos das

importações, o aspecto do endividallento brasileiro, o as-

pecto do c~édito brasileiro junto lOS fornecedores, aspec

tos políticos, de polltica internacional, que são efetiva

.mente de responsabilidade do Ministro Saraiva Guerreiro.Se!

pre ocorre que, ã medida que os p,:oblemas vão se.ndo coloc,!

dos - e foral1 feitas diver:sas colocações sobre a situação

econõmica e polltica da Polônia, pois isso era atê um fato

COMentado ~as revistas e nos jor:na1s internatilonais -

,Pa'fs semp~e tOntOU as lIIedidas I.cautelador:as. telllpestivas

necessãrias, depois de ulR'amplo debate, em que participavam
o Ministro Saraiva Guerreiro, COIl toda a sua. equipe ligada

ao setor, como participava. os outr:os Hin1sterios da área

do Ministro Saraiva. Guerreiro, atribuindo ao ltamaraty. ao

Ministerio das Relações Exterio~es a responsabilidade pelo

comet:cio, pelos negõcios realizados com a Polõnia .•• Pes-

soalmente, Dr. Flãvio Pecara. entendemos que aquela inicia

tiva do Embaixador Meira Pena era r.ealmente uma iniciativa

,estapafúrdia e não condizia com a r:ealidade. Entendemos que

V. Exa. ou o Ministro titular da SEPLAN, o Ministro Antonio

Delfim Neto. realmente, são as autoridades no País com a mal

or carga de responsabilidade nesse endividamento, nos negó

cios, nas entabu1ações de contratos, atos internacionais, i,!!

clusive esses que estão sendo feitos COI! o Fundo Monetário

Internacional. Nôs entendemos assim. Entretanto, apenas pa

ra fechar, porque a pergunta jã foi exaustivamente colocada
aqui pelos Deputados Sebastião Nery e Alencar Furtado, o.H!

nistro Saraiva Guerreiro terh responsabilidade direta nes

ta questão, na questão das "po lonetas", no endividamento com

a Polônia, nos negócios tratados com a Polônia? Esta seria

a primeira questão, apenas para fechar essa novela. Essa a

pe~gunta •

Sobre o Seu comportamento, sobre as. suas razões. Segundo, ê

notório que a atual di'vida externa br-asileira compõe-se ho

je, majoritariamente. com juros. g~avando seu custo. A minha

pe~gunta e a. seguinte: procede a versio de alguns analistas

econômicos de que no cus,;o dos financiamentos desses empre!.

timos externos, dos Estados Unidos, principalmente, o Brasil

paga, alem do custo normal dos ju~os cujo patamar var:fa de 3

a 6%, e mais a inflação americana do dia? t a pergunta que

forMulo a V. EXil. também.

O SR. DEPOENTE (José Flavio Põeor.) - Não.

Os fin~nchmentos exte.rnos são aprazados contr-atualmente com

bancos fi nanci adores em condições em que as taxas de juros

são as vigentes no mercado. Normalmente e uma taxa de juros

alterada seme.stralmente, segundo o LIBOR. de modo que e uma

taxa de juros amplamente negociada e ate objetiva. Alem dis

so, o pais paga uma taxa de compromisso e uma taxa de risco

que são pactuadas a cada c'dn):rato e que estão dentro dos li

Mites normais que todos os devedores pagam. Nio hâ nenhuma

condição especial em que esteja envolvida a inflação alllerfc!

na e taxas de juros de 3 a 6%.

- O SR. OEPUTADO ALENCAR FURTADO - Qual é

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - I ntern••

na, na qual certamente nosso comercio não condizia, nem com

o potencial econõmico da região, nem com a nossa proximidade

geog~ãfica, e o Leste Europeu. O Leste ~uropeu foi uma ã~ea

que provocou rapi damente um grande i nteresse no Brasi 1.

uma ãrea com 400 milhões de habitantes. uma renda per capita

superior a três mil dólares, com g~ande produção industrial,

g~ande produção agrlcola. uma produção diversificada, muitos:

p~odutos de grande interesse para o Brasil. cOmo o petróleo.

po~ exemplo, alguns produtos químicos~ De modo que ·essa é I

linha po1itica. de buscar uma diversificação do nosso comer

cio exte~ior. E õ Leste Europeu. em particular, foi objeto

de mais de uma manifestação. Inclusive, em abril de 1980, o

Pres i de nte Fi Quei redo rei terou uma li nha po1f ti ca a traves de

u•• exposição de 1II0tivos que lhe foi submetida pelos Minis

tros Delfim Netto, Ernine Galv~as e Saraiva Guerreiro. A Po

lônia, em particular, sobressaiu nesse mercado porque eh

apresentava a19umu peculiaridades que a tornaram quase nat,!!.

ralJllente um mercado de grande expansão face ao Brasil. Em

primeiro lugar. era uma das economias mais desenvolvidas de,!!

tro da região do Leste Europeu, talvez sã superada pela Rús

sia e pela República Derllocrãtica Alemã. Em segundo lugar, ti

nha duas matérias-primas de grande: inte~esse bl"asileiro: er:a

O car:vão e o enxofre. O Brasil importava esses produtos pra

ticamente de três ~u quatro fornecedores, pagando divisas.

.oeda fo~te. E vislumbrou a possibilidade de importar essas

matê~ias-p~imas essenciais através da conta-convênio, portaE,

to, sem dispêndio de divisas. Por outro lado, a Polônia era

Ullla fmportador-a fmpo~tante par-4 alguns pr-odutos. como cacau,

Iliner:io de fer~o e alguns insumos industriais e produtos ali

mentTcios, em particular, como a soja. que era de grande in

te~esse da Polônia. E. evidentemente, no bojo de uma nego

ciação em que se exportava p~odutos primários de grande de

atanda e se procurava importar insumos industriais igualmen

te relevantes, o Brasil buscou, na sua linha de aumentar as

expo~tações, ampliar também a exportação de produtos manufa

turados~ o que fez com relativo sucesso, enquanto que a econ.!!.

Mia e a situação política pelo menos o permiti~am.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Sr. Depoen

te, uma ultillla Indagação. Esta CPI tem por- tl!refl. basicame!!.

te, investigar: a dívida externa. a divida interna e o aco~do

FMI-Brasfl. Eu pediria a V. Exa. que nos trouxesse alguns

dados sobre a divida interna do Br:asil, sobre o seu montan-

te •••

o SR. DEPOENTE (Jose Flivio Piicora) - Inter

taxa teto hoje dos financiamentos?
O SR. OEPOENTE (Jose Flivio Pecara) - Não

se pode fa1a·~ propriamente eR1 taxa teto. Nós pode~Ta,.os di

ze~ que as oper'ações têm sido feitas i taxa LISOR do dia, e

que e justamente alterada I. cada seis meses, conforme o con"

t~'ato. Alguns são a uma taxa fixa.. Mas a maioria são taxas

flutuantes e há' uma .taxa de risco. O cOllmftl'ltent fica eJR

p~uco menos de 1% e as taxas de ri sco que fo~am um. pouco PiU

perio~es a 2% hoje estão podendo ser negociadas a um pouco

Menos de 2%.

na?



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemeoto Terça-feira 3 333

quem estã •••

o SR. DEPOENTE (Jose Fliivio Pecorá) De

o SR. DEPUTAOO JACQUES D'ORNELLAS - Perfei

to. E isso Fi explicito?

O SR. DEPOENTE (Jose Fliivio Pecora) - Ela

i nlgociada. Essa taxa de juro nio i imposta. Essa taxa de

risco não i uma taxa tmposta. ~ UMa taxa negochda. va-

ria segundo o grau de risco que o pal's apresenta, ã luz 'des

ses parâmetros.

o SR. OEPOENTE (Jos. Fliivio Picora) • Nobre

Deputado. infelizmente eu não os troUXE! aqui. Mas poder:ia e.!!,

caminha~ a V. E;a. os três primei~os. porque esse ultimo ai!!,

di estã ell1 vias de conclusão.

O SR. OEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sim.

Po~que, como foi colocado aqui pelo Deputado Alencar Furtl

do, o Cong~esso nacional realmente reivindicou, atraves da

Comissio de Relações Exteriores. aprovado lã. o exame desse

projeto pelo Congresso Nacional. Nós achamos que a questão

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Mi

nistro. a SEPLAN não ê o órgão principal nessa eSfera de ne

goci ação?

O SR. DEPOENTE (Jose Fliivio Pecora) - Não.

A negociação financei~a e da alçada do Banco Central. Todas

as negociações financeiras internacionais são de responsab!

lidade do Banco Central.

O SR. OEPUTADO JACQUES O'ORNELLAS - Oos a~

cordas? Um. dois. três e quatro?

O SR. DEPOENTE (Jose Flavio Pecora) - Os a

cordos financeir,os •. sim. Os aco~dos um. dois. três e quatro

são da responsabilidade da irea econômica. a SEPLAN e o Mi

nistério da F'Azenda.

O SR. DEPUTAOO JACQUES O'ORNELLAS - Eu en

volvo aí a SEPLAN. o Ministério da fazenda e o Banco Central

quase tudo como ull\a coisa sõ. nessa consecução dos acordos

internacionais. E se no texto desses acordos, em determina

da frase. se coloca essa questão de abdicação do foro. da

questão da soberania. acho que ai e uma área de V. Exa. Rea!

mente ê. Ai. nesse caso. ê cla~o que V. Exa ••••

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pêcor:a) - Eu a

cho que aí nós temos a responsabllidade geral. Eu ~ao me qu,!

ria ater ã responsabilidade específica, porque hso e prepa

rado pelos setores técnicos. E as infor:mações havidas e de

que tudo isso'" e- eu confio nelas - obedecem às linhas ge

rais que regulam nossos acordos internacionais. desde que o
Brasil assinou a sua adesão às Nações Unidas. a partir de 0l!

de estio regulados os acordos bilaterais entre pa'fses indl!!

pendentes •

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Apenas

para ilustrar à questio do interesse geopolitico. d,o intere,!

se ftlilfta~. do interesse político nessas questões. cabe' res

saltar aqui que os Estados Unidos.recentl!!mente. reuniu al

guns paises pequenos, ilhas do Ca~ibe'Or1ental'" 'OolWinica,

Martinica,. Barbados. Jamaica - e se lançou numa agressão,

Repüb li ca de Granada. Ora. se formos exami na r exa tamen te

dependência desses países em relação ã economia' 'americana.

di para se notar. pe~feitamente. que foi o interesse militar

e geopolitico que determinou aquela iniciativa. Quer dize~.

em nosso Pais ê clar.o que o negõcio ê mais 'dificfl. Acredito

plenamente que nosso Pais tem condições. hoje. de declarar

uma moratória unilateral. E não vai haver retaliação. muito

séria, não • . Deve haver alguma dificuldade. Mas d!ficUldade

R1aio~ acr:edito que jã estamos passando. E vai ser muito mai

,o~ em funçio desse decreto que foi realmente orientado pelo

Fundo Monetãrio Internacional. Por iss,o eu gostaria de fazer:

,a perounta: o que V. Exa. nos diz a respeito da declaração

do secr:etãrio do Tesouro Ame~icano. Donald Reag-an, sobre

aprovação. pelo congr:~sso Nacional. desse Decreto-Lei?

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furta-

do) - Permi ta-me o nobre Deputado. Eu pedi ria ao Depoentl!!

que nos remetesse com a urgência posstvel as cópias desses

acordos. tanto no que diz respeito ao texto em inglês como

na sua versio em portugues. Parece-me que são dois textos

que têm que ser bem analisados, ambos quanto ã sua fidelid,!

de, etc. Fico grato a V. Exa.

çio entre matrizes!! subsidiãrias no Brasil que têm. cada u

lia. certa motivação própria de crescimento e de ,expansão.

Mas 15so ê um juízo. ate se pode~ia dizer, de valor: sobre I

Matéria. A mecânica dos bancos •.também não ê preciso dizer.

e uma mecânica que opera com todos 05 paises, não e sã com o

B~asi1 que funciona esse mecanismo. conforme V. Exa. mesmo

enfatizou. Temos procurado, em todas essreõ negociações. ob

ter as melhores condições para o Pais. Muitos desses entend.:!,

mentos são feitos a nl'vel de empresa. elas Que discutem com

os bancos as condições em que vão fazer operação. mas o Ban

co Central estabelece uma linha diretr:iz e limites superio

res acima dos quais ele geralmente não autoriza os bancos a

operar. 'Quanto i questio da nossa soberania. gostaria de

reiterar o que disse ao ilustre Deputado Alenca~ Fu~tado.que

eu não quero aprofundar-me na tese. por não se~ uma ã~ea do

meu conhecimento.: Apenas desejo reiterar que todos esse~ en

tendimentos têm sido feitos ã luz de convênios, acordos e l,!

gislações que o Brasil assinou. inclusive acordos internaci.!!.

naiS que prevêlll esses mecanismos de negociillçâo entre dois

pll'ses •

O SR. DEPOENTE (Jose Fliivio Picora) - Eu

vou chegar lã. Eu digo. portanto. COIl clareza que nós temos

que olhar os b.ancos.não como entidades que nos devam auxili

a~. COitO muftas Vezes se diz, a resolve~ os nossos proble

mala Temos que encarã-los como entidades que fazem parte do

contexto econômico-financeiro inte~nacional. que pega o di

nhei~o de alguem que o tem disponivel e ~epassa para alguem

que esteja precisando. Esse dinh~iro vai provocar, o des.en

vOlvimento ou não, dependendo de como O tomador usa esse di

nheiro. Ele pode: usar esse dinhei~o de uma maneira muito

p,:oveitosa CO'lllO também desperdi.çã-lo. independentelKente da

ação do banco. O que cabe e. como terROS feito. bargillnhar no

sentido de obter: as melhores cond,ições posstvefs dentro do

quadro· vigente: Nio vejo com a lIIesma luneta os aspectos polI

ticO$ a que Y. Exa. se refere. Acho que os compromissos dos

bancos. das eJllp~esas, sio com ·elas mesmas e co~ seus acio-

nistas, muito lIenos do que com os países onde eles estejam

sediados. E ate testemunho. muitas vez~s,. conflitos de pos1-

co$: tiIlmbem.

do aqui tambem.nesta sessio - no mercado internacional era

da ordem de dois trilhões de dólares.dois trilhões e setenta

bilhões.para ser exato. Isso foi num depoimento a esta CPLIm!

gine que em 1973 com a crise do petrõleo.flutuava no mercado

internacional a cifra astronõmica de dois trilhões e setenta

bilhões de dólares. Ora. um dinheiro desses não e para ficar

flutuando num barquinho. por aí. nem ê par.a ficar chavea

do num banco da Suiça, das Bahamas. de Nova lo~que. de

Washington. de Berlim ou de Bonn. seja onde for'. Esses \ecu!.

sos são utilizadõs tendo em vista uma pol'ftica de dominação.

Não hã dúvida nenhuma. Eu acredito que as autoridades da n.o.!,

sa República. do Governo nio podem admitir que esse volume

de recursos flutuando no mercado internacional tenha por me

ro objetivo ajudar as nações eIR desenvolvimento. as nações

do Te~ceiro Mundo. as nações pob~e5. Eu acho que ê um absu!

do imaginar que banqueiro internacional com. recursos a seu

dispor. e recursos vultosissimos, ele apenas os .utilize pa

ra desenvolver nações pobres. que. em última instância. se

ria seus COncorrentes no mercado i nternacional. nos seus in

teresses vitais. São interesses geopollticos. são interesses

hegemônicos. sio interesses militares. Quanto a isso não hi

dúvida nenhuma. Dl". Flávio Pecora. Nosso Pais, quando ense

ja uma cam1 nhada através de uma pol'fti ca que transfere a or

ganismos internacionais" a resolução. a decisio das questõ~s

poll'ticas que nos dizem respeito. esta violando a nossa sob!

rania. estã violando o nosso futuro. está violando o nosso

povo. esti violando tudo aquilo que nós esperamos de melho~

para o nosso Pais. Essa ê a verdade. E o Ministro do Plane

jamento. no caso. o Sr. Antônio Delfim Neto. e uma :pessoa

respo~n$ãvel por essa situaçio. V. Exa., infelizmente. eu di

,gO, estã agora como titular transitõr:io nessa questão. A per

gunta seria esta. Dl". Flãvio Picara: se nós pagamos uma taxa

de inadimplencfa. nós poder:famos. então. decretar a morató

ria unilateral. Essa taxa seria. talvez - talvez. eu digo

considerada uma taxa que cobria o risco J inclusive. da decl.!,

r:ação unilateral de Moratória pelo Brasil. Nós queriamos sa

be~ qual a sua ~pinião sobr:e isso. A sua resposta.

O SR. DEPOENTE (Jose Fliivio Pecora) - Sr.

Deputado Jacques OIOrnellas.• quero inicialmente fazer um pe

queno r:eparo. sobre o que eu teria dito sobre o spread. Ele

nio i uma imposiçÃo dos bancos com os quais se faz a transa

ção. Ele é objeto de uftla negociação. Contudo. ele reflete a

Ilillior: ou R1eno~ capacidade de pagamento. analisado i luz des

se debate entre 0$ dois mutuãrios. No Brasil mesmo. há' empr,!

sas que têm spreads menores que outras. Porque são avalia

das com maior ou menor capacidade de saldar seus compromis

sos. Evidentemente, hoje o problema e do País. que tem es

cassez de divisas. Nio se trata de uma inadimplência em cru

zeiros. interna. Mas ê mais ficil levantar um financiamen

to a spreads menores para empresas consideradas de maior c!,

pacidade financeira do que de outras. O segundo ponto que

que~o COMentar é de uma total concordincia com o que Y. Exa.

mencionou a respeito da ação dos bancos. Os bancoS" não em

p~estam dinheiro porque sejam entidades interessadas no de

senvolvimento mundial. Eles emprestam dinheiro porque são e,!!!

presas comerciais. Ao empr:estar dinheiro. estão realizando

seus objetivos comerciais de obter lucro.

O SR. OEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - PoHti-

muito.desses tratados. desses acordos internacionais diz

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Perfei

to. V. EXI trouxe, segundo estou vendo ali. virias pastas •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar F'urta-

do) .. Eu pediria a V. Exa. a oportunidade de uma, intervenção

ripida. porque o depoente precisa ausentar-se por cinco min.!!.

tos desta CPI por razõ~s m.!liores. Então. declaro 05 traba

lhos suspensos ate o seu retorno.

O SR. OEPOENTE (Jose Fliivio Picora) - Eu

vou te~ que dar: um telefonema e Já volto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ale.ncar: Furta-

do) - Está reaberta a sessão. E continua com a palavra

Deputado Jacques DI Orne11 as.

O SR. DEPUTADO JACQUES O'ORNELLAS - Dr. Fl!

vio Picor:a, nós I!!stãvamo$ dizendo que Y. Exa. trouxe vãrias

pastas de documentos. evidentemente. para se orientar. Nós

querlamos saber se Y. Exa. nio trouxe também. nesta oportun!

dade, os Projetos 1,2,3 e agora o 4, em relação às negocia

ções COIll o fundo Monetârio Inter:nacional. ~ apenas uma curi~

s1dade. '

tem muito a ver mesmo com a questão do povo brasileiro.

questio de nossa nação. de nossa soberania. enfim. esses pr~

jetos t~'" Muito a ver com aquele poder que hoje ê o mais re

presentativo da nossa Nação. que e o Poder legislativo. ele!

to em 15 de novelllbro de 1982. De JIlodo que. como V. Exa •• n.!!,

lU resposta ao Deputado Alencar Furtado. dizia; e eu acho a-

, ti normal isso. quer dizer. não se apercebia justamente des

~a questão da alienação da sobl!!rania. dessa questão de o Pa

ts não ,poder avocar questões de soberania. parece que os ter

RIOS são exatamente esses. o 8ra~il não pode avocar questão de

defesa de soberania para a denuncia desses tratados. Quer di

ze~. hâ qualquer coisa assim. ~ evidente que nós gostariamos

de s~ber: os est~itos termos da sua colocação nesses acordos.

V. Exa. nos respondeu que a taxa de risco. os spreads. são

taxas dispostas pelos banqueiros. pelos que. naturalmente.

oferecem esses recursos no mercado internacional e eles. evi

dentemente, estipulam em função de uma avaliação da capaci

dade de liquidez de cada pais. Cada pais, naturahl.ente. tell'1

UMa capacidade que ê avaliada por esses banqueir:os. OBra..

sil, e Y. Exa. sabe disso. está ell1 tremendas dificuldades.Ai.

acho que não hi nenhUMa dúvida entre nós. quer dizer:. a Opo ..

sição e o próprio Governo. de que o Pais está em dificulda."
das.Nas atribui mos essa dificuldade ã gestão da polltica eco"

nêtl1co-financeira de nosso Pais.que é uma gestio de dependi!!.

cia aos monopólios.Essa a.nossa posiçio.A posiçio de V.Exa.,

n.turalmente.como teJII seJ'llpre 51d'o colocado - e o PDS tambilll

esti al - e de que essa situação deveu-se li. uma crise inter..

nacional.E al' ci.ta o segundo choque do petróleo.a iliquidez

I ta1.Nês podl!:lI1oS acreditar que 05 banqueiros internacionais

e os monopõlios sejam dirigidos COIll incompetência.com desi n

forlRação.Esses monopólios têm um potencial de informação e de

competência na defe.n dos SIUIS interesses fora do comum. Aqui

no Brasil pr:aticamente não teRlos.talvez a noção exata do po

der de informação de'sses monopólios. desses grupos financei

ros .Eles são fortíssfmos .De Modo qu.e nãs entendemos que 'luaR

'do exi s te uma cri se i nte rnaci onal e nessa cri se •.• Jus tamente

depois de 1973 - e foi aqui citado COmo dado verídico por a.!!,

toridades expressivas do nOSSO Pal's - depois de 1973 o volu

IH de recu~sos flutuantes - me pa~ece que esse termo foi us.!
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SR.OEPUTADD JACQUES O'DRNELLAS - Muito

o SR. DEPUTADO JA~QUES D'ORNELLAS - Quonto

o SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecara) - Eu a

cho que foi ulla declaração duplamente infeliz. Primeiro, PO!

que nio corresponde ã realidade; segundo,porque seria uma i!!,

tromissão indevida em nossos assuntos.

por Ilodelos econometricos, por parte da SEPLAN.

O SR. DEPOENTE (Jo,õ FI;;vlo Peeora) - Nã,

te.os, COntO Y. Exa. sabe, no âmbito da SEPLAN, o IPEA - Ins

tftuto de Pesquisas Eeonôllli eas e Apli cadas - onde hi UIl: qua:

dr:o técnico que elabora essas previsões e projeções ã luz de

u. prog~ama ge~á1•

Obviamente, dependendo do nível de inflaçio, caindo ou nio.

11.15 dependendo do nl'vel de inflação i que haveri maior ou 1lI,!

nor transferência de recursos dos assalariados para os pro

p~ietirios do capital, em decor~ência do Decreto-Lei nQ 2.065

'e Mais do expurgo do IHPC que vem sendo praticado. Por acaso

a. SEPLAK faz uma previsio sabre a. inflação que espera Ih e.

conseqllência, qual a transferência de recursos dos assalari!.

dos para os prôprietãrios do capital nos próxiMOS três anos?

O SR. DEPOENTE (José Flávio. Pecara) - E1L

faz. Eu sõ me permitiria, data venia de V. Eu., não apre

sentar essas previsões agora. aqui, porque o Ministro De1fi.

Netto deveri fazê-lo., oportunaR\ente. Eu não gostaria de, u

sando UMa expressão nio protocola~, furar a inforMação do M.!

nistro Delfim Netto. Mas eu poderei passar a V. Exa., UI C!

rãte~ particular. os dados.

SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

Debate-se agora UR\ dos a.~tigos do Decreto-Lei nQ 2.065 que

ficari para a decisão do Senado e dos Governos estaduais, o

aUl'l1l!nto da allquota do ICM de 16 para 18%. Isso também pod.!,

ri ter um efeito recessivo. Ao contrã~io dos deMais impostos

que V. Exa. citou, diretos, o ICM, COIIIO imposto indireto, ê

regr~ssivo por natureza. E ele pode ter um efeito ~ecess_ivo,

juntalllente COIl as demais lIIedidas, suficientemente forte para

fazer com que ate a arrecadação venha a dimi nui ~ no ano que

vem, e.. termos r:ea.is, e.M relaçio a. uma. situaçio e. que nio

houvesse o au.ento dessas alfquotas, seja do IeM, seja dos

delllis illpostos. Mas eu pergunto se a SEPLAH fez uma esUlIla
tivl de qual O efeito 11'quido. De U8 lado, aumenta-se a alf-

quota. Se I atividade econõ.ica permanecesse I JlIuaa, nõs

te.rTa.\los UIlI lumento de 2 sobre 16, ou d~ 1/8. o ,que signifi

clria 12,5% de arrecadação a lIIais, se a atividade econõ.fcl

pe':lIanecesse a »esma. Mas, se I itfvidade econômica decres

ce~ em te~.os reais, i possfvel que a arrecadaçio nelll au~en

te. A previsio que a SÉPLAN tive~ sobre isso obvialllente CCII!,

tltui um dado illlporunte. uma. info~maçio importante, seja p!.

ra a decisão do Senado ou dos p\óp~ios Gov,ernos estaduais.ou

da nacional, que são os alugueres, que tallbélll foram contidos

I nível infe~io~ ao do aumento salarial, e as prestações da

casa própria que, igualmente. for:am contidos a nfve'is infe

r:to~es aos dos aUll,entos sa.la~iais ...Por:tanto, nota-se. ai que

a medida atinge, diretaMente, dois grandes cOlRponentes. tan

to da dell1anda agregada COIllO dos custos, e pode gerar UMa te!.

d!ncia ~ decllnio da taxa de inflação. Na polftica monetãria

p~et.endemós m.anter a. expansão da moeda hoje eM torno de 90%,

e, pa~a o p~õximó ano, entre 50 e 60~, o que pode ser UMa

,:estituição monetãria extremamente grande se a inflação não

cair. Mas se a inflação cair, corno nõs temos convicção de

que caia, então, ell serã ajust.ada n.atur.almente .e compo~ã UM

ingrediente necessãriO dessa política toda. Nôs achamos que

nio devemos apertar de_ais a polftica monetiria. Se nós não

conseguirmos agir sobre o déficit público, ai, sim, teríamos

uma tendência, efetivaAlente. a uma queda do nfvel de ativid.!

de. Po~que o Go.verno tentaria ainda continuar a gastar lIais

do que pode e iIlperta. todo o sistema privado que fica. enfio,

i»possibi1itado, efetivamente, ate de desenvolver aquele Mf-

nimo de atividades a que hoje esti contido. A idéia de que

se poderia manter alto o nivel de atividade. au'mentando os

salirios, envolve, certamente, Ullla falácia, e essa falicia

hão resiste a uma observação teõrica, porque nós sabeMOS que

o salirio, ao mesmo 'tempo que ê renda, e custo, e ã medida

que se aUlllentalll os salãrios aUllentaM-!ie também os preços das

lIercado~ias que vão se~ cOllpradas por esses salãrio!>. Porta!!,

to, nós acabiJllOS virando nUIl R\es\'110 nível de atividades,

Pt:!:ços nominai; acrescidos. E não resiste nem às experiên

cias, neM ao empirismo, po~que, caso contririo. a melhor lRa-

nei,:a de aumentar o nivel de atividade e a demanda seria,

siMplesmente, dobrar o salãrio de todo mundo. Nós teríalllos,

então. Uptll grande expansão da deManda. Por que ninguéM faz

isso? Po~ que, em lugar algum do lIlundo, ninguéM teve a ou

sadia de dobrar seus salãrios? Porque sabe que. iJlediata

mente, estaria deuncadeando UIII processo inf1acionã~io insu

portãvel. De modo que eu insisto elft que a política esti lIIui

to consistente, ela i compatfvel COIl a manutenção do n;vel

. de atividade, desde que a inflação caia. Essa é UMa condi

ção neces!>iria para que este quadro fique realmente COlRpOS

to.

objetivo principal de todo esse conjunto de medidas é estan-

· c&r a inflação. E o fator inibidor da atividade eco';õmica , e
Il.uito mais a inflação, que, gerallllente, age COIII UM freio

na.s decisões de produzir e de i.nvesti~. Ha. medida em que con

seguir.os, efetivamente, provocar uma queda da inflação - e

isso esti iJlplfcito nos noSSOS prograllllS - então teremos po!.

sibflidade de resolver nossos probleMu externos, ao mesmo

teMpo e. que se mant:m e se passe, provavelmente a partir de

1985, i retomada do crescimento econômico.

o 5R;. OEPOEHT~ (Jose Flâvio Pecora) - Os g&.!

tos públicos ficariam COIIIO estio, sem necessa~ialllente preci

sa~ diMinui~. Ago~a. o que .. Nação não pode ê te~ UEa deman

da 1,9t:egadl. ex.cessiva,. em que o set0t: público e o seto~ p~i

Vida tentam. silllul taneallente, aPr:op~ia~-se do produto. Isso

i que ge~a. a inflaçio. Isso i exatamente o que vem ocor~endo

110 B~lSl1. E Vii ficat: c1ar:o, ac,:edito, espe~o, i Medida que

,lU continuar:' a !linha exposfção. lia Dect:eto-Lei n9 2.065 eu

di~1a que. alem de UIII politica salarial, estão contidos d~1S

· outros grandls componentes illlpo~tantes da composição da ren-

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY -

I Vou pedir a V~ Exa. que faça, por etapas, UMa anãlise sob-re

COMO se espera a queda da inflação. Se atraves de contenção,

da polltica monetãria, então qual a previsio de contenção de

crescime'!to dos meios de pagamento e cred1tfcio. Se em fun

ção do iIlUlllento de i mpos tos. do aumen to de a1í quotas, obvi a

Inente esse aUMento de impostos, de diversas naturezas, - pois

teremos al' aumento' d,e impostos para a pessoa jurl'dica, pa~a

a pessoa {{Sica, especialmente, pDr exemplo. pa~a profissi!!.

nais autônomos, para profissionais liberais, para pessoas

nas faixas llIaiS altas de rendimento. Havera tambéM uma con

tenção da procura agregada em função da contenção dos aumen

tos de salãrios. Isso rep~esenta~i uma retirada de recursos,

em ter.os reais, no fluxo de p~ocura agregada. Pois bem, to

das essas medidas significalll. ou tendem a fazer il procura a-

g~egada ser menor. ~ por isso que a inflação vai cair? Mas

cai~i apenas a inflação ou não corre a economia o risco de

ver o nivel de atividade econômica ainda bem mais bafxo do

que o que estaDOS- tendo no momento'!

O SR. OEPOENT~ (Jose Flãvio Pecora) - Acho

que telllos que encarar isso dent~o de ullla visão global do pr!!.

blema, como muito bell V. ~xa. destacou. Vamos focaliza.~ pri

.eiro a questão-do deficit público. ~ inegâvel que uma dar>

grandes p~essôes inflacio.nirias,hoje, é o déficit público,

porque ~ePt:esenta um componente iMpo~tante da deManda ag~eg.!.

da,acill1a da nossa capacidade de geraçio de ~ecu~50s pat:a o Si!.

tor publico.Estamos fazendo um esforço lIluito grande de elillli

naçio do deficit público,agindo sobre· os dois componentes queo

forllam: de um lado ,do lado da despesa,te.os procurado ~eduzir:'

'de forma substilncial,a despesa.principalllente no campo do

custeio.No lado da receita,nôssefetivam.ente,aumentalllos os impa..!,

·tos,o que se poderia constituir numa transferência da demanda

do setor privado para o seto~ público,sem.,necessariamente, ~!.

presentar uma queda da demanda agregada.E temos tido o cuidado

de fazer com que esses impostos aume.ntados incidam particular..

Illente sobre o setor dos impostos diretos, o Imposto de Renda

e.no Imposto de Renda,sobre as camadas da popul ação de Maior

poder aquisitivo.Conforlle V.Exl..sabe,alem de. termos aumentada

uma faixa no Impos to de R\!nda, fa i xa de 60%, nõs e1imi namos uma

sirie de incentivos no campo,principalmente na irea de mercado

de capitais,que era um componente que,certamente,priVilegiava

o setor mais: favoreci~o da economia e que tinha acesso a es

te tipo de incentivo. Portanto, vemos na administração do dI
ficit público via redução de gastos e aumento de impostostJ1l

· elemento que envolve um aspecto que não contraria a possibi

lidade de Manter ou ate fazer crescer o nível de atividade.

No Decreto-l.ei nQ 2.065 hâ três componentes importantes de

custos •. Ao lIesmo tempo em que se fixa UR\ critério pelo qual

os salã~ios sio aplicados em es~a1as diferenciadas •••

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPU CY

Permita-Me voltar ã questão do déficit público. Quer dize~,

a redução do déficit público serã UMa medida que esthlulari
• atividade econôllIica, por: qUI! razio, por sua eonseqflência

.onetírfa ou peTa razão f15cal mesmo? Po~que pela razão fi!.

cal ela tenderia a dilllinui~ a atividade econô.ica. Quer di

zer, a.umento· de iMpostos tende~ia a diminuir a atividade ecE.

nÔllica, a não ser que haja uma contr.apa~tida elll aumento de

gastos.

v.i declar:açio do sec.retãrio do Tesou~o AMericano, o que

Exa. diz?

obr:igado, Sr. Depoente. Muito obr~gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEN1E (Deputado A.1cncar Furta-

do) - O Deputado Eduardo Suplicy tem li. palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCYj 

Sr:. Ministro, Or. José Flivio Pêcora. em primeiro lugar, eu

gostaria de fazer algumas questões não esclarecidas por oca

sião da votaçio, nesta Casa, do Oecreto-lei nQ 2.065. Embora

ti vesse so1i cit;rdo, por: Requerimento de I nfo ~mações. es c1a~!.

cimentos a respeito da Secretaria do Phnejamento não os ob
t1Y~ ate hoje. Eu perguntaria, em primeiro lugar, se o Minis-

tirio do Planejamento costuma elaborar exercícios econolletri

cos COl1 reppeiro a Modificações que ocorrerão na. econollia,

I plrtir de mudanças na poll'tica econõ.ica. tais como as que

foram realizadas este ano. E\'Il primeiro lugar, quero apenas

esse eschrecim,ento, se i costUMe ao realizaçio de previsões,

o SR. DEPOENTE (Jos. FI;;vio Peeora) - Acho

que - seM que~er-me alongar na resposta - temos ullta divergê.!!,

cia essencial em rehção ã questio da Moratõria. Nós achamos

que. .s suas conseqo.ênc1as seriam muito mais nocivas ao País

do que a linhil'" de ação que estaMOS seguindo. Aliis, nio pod!.

ria ser de outra forma. porque senão jã estaríalllos seguindo

outra linha. Agora. quanto ao fato de que o Decreto 2.065 t!.

nha sido determinado pelo Fundo, eu poderia afirmar a V.Exa.

que as .cohas nio são bem assiM. O que temos que fazer ê um

prog~allla de ajustallento da economia brasileira a esse pe-

~fodo ·de dificuldade. Nesse contexto, considera-se que uma

polftica salarial faz parte do processo. Não e a única e não

eela 'qOO vai resolvera problema, mas ela tem que estar inseri

da nUM contexto maior, onde esti Ullla linha de política mone

ti~1a, onde esti uma linha de política de divida pública,

onde está' UR\a linha de polltica fiscal, onde esti uma linha

de defi ci t públi co, e assim por diante. Agora, nio e UMa im

posição do Fundo Monetário Internacional. Isso eu posso a

firMar a V. Exa. de forllla peremptória, COMO alguem que conh.!

ce caRla se desenvolvem essas negociações. O ~ue nós temos que

fazer, COMO todos os paTses que estio perante o Fundo Monet,!

. r:io Internacional fazem ê um prograMa de ajustam_ento da sua

economia, caIRo fazem sempre, mesmo que não haja Fundo. Nês

fazemos prograMa de definição da poHtica econômica. O que o

Fundo diz ê o segui nte: "Mui to beM, os senhores ap~esenta

ram um prograMa de política econ~mica. Eu não acredito. que

esse progratlla de polltic& econômica funcione. E, portanto,

nio os qualifico a recebe"" nOS50 financiamento." Hós podl

riallos dizer: -Muito beM, então não queremos esse financia

••nto-. Nõs definimos nossa polf:t;ica. Ela foi considerada J!.

10 Fundo como UMa política capaz de atingir 05 propósitos I

que nos COMpr~R\eteMos. E, a partir dal', ainda aprovo o Fun

do, porque eu posso assegurar, com certeza, que o Fundo não

pode iMpor e nunca imporia uma condição previa para que al

cançisselftos os seus recursos. Nós ê que nos colocaMOS dian

te de Ull quadro de definiçio poll'ticll. que foi considerado ~!:.

10 Fundo COIIIO satisfatório ..

O SR.DEPUTAOO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Eu

pl~gunto se a SEPLA" fez uma estiMativA de qual o efeito' sobre a

Itividade econôRlica dos diversos instru.entosde política fis~al

, ou dls modificações de política fiscal,coiWbinadu can a política

aonetirh.,contidas no Decreto-Lei 2065,bem como COIl referência

is .odificações de política salaria1.5e p~evêa SEPLAN A1aior r,!

clssão para o próximo ano, para os mis anos seguintes e que i ntens.!

tllde tér:í essa ~ecessão,segundo a SEPL~H,ou segundo Y. Exa.

O SR. DEPOENTE (Jo,e F1ãvio Põeora) -Nos,a

p~evisio í de que o Dec~eto nio provocari, nece5Sa~hMente,

.••nhu.a exac~,:bação da queda do nl'vel de atividade, po,:que o



Setembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (S<ção I) Suplemento Terça-feira 3 335

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY -

que o IeM envolve eSSe risco. que seja simultaneamente ·uma

tensão inflacioniiria ou redução do nlvel de atividade. Mas

isso. certamente. serã objeto de deliberação do Congresso.u

ma vez que o projeto de lei serã apreciado pelo Congresso N!

cional. que saberã avaliar todas as suas conseqaências.

tambe.m para esta Casa. que. infelizmente. por ocasião do De

creto-Lei nQ 2.065. não obteve essa informação. Eu pergunto

A V. Exa. se pode esclarecer-nos a respeito.

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pêcora) - Creio

que essa informação estã disponlvel no Ministério da F'azen

da. que administra. por assim dizer. toda a mecânica. do IC!h

Há previsão nesse sentido. e eu vou conversar 'com o Ministro

Galvêlls no sentido de e.ncaminhar ã Comissão. Eu concordo em

Agora. uma outra questão. referente ã polftica salarial ain

da. E quanto ã questão do expurgo dos indices de preços. Na

semana passada. em depoimento nesta CPI. o ex-Ministro Mário

Hen~ique Simonse~ mencionou que um expurgo de indices de pr!

ços por acidental idades • se for bem feito, deverã levar em

conta a não aumento de preços decorrentes de acidentes de s,!

fru, se se quiser fazer isso, acidentes climãticos que ve

nham 11 pertu~bar safras. etC. m,as. em contrapartida. na hora

em que a oferta de produtos se estabilizar. então a queda d!,

corrente dos preços da estabil izaçio da oferta não deve ser

levada em conta. Pergunto se compreendeu bem o raciocínio?

Se, quando sobem. não entram, quando caem os preços, também

não devem ser levados em conta. De maneira que, a media ou

longo prazo. um expurgo correto dos índices de ·preços. segu,!!.

do o que ele expôs. não deveria afetar o indice de inflação,

ao longo do tempo.pelo criterio de acidentalidades. Todavia.

parece que não ê is~o I!xatamente que estã sendo feito pelo

IBGE. ao I!xpurgar indices de preços. em especial o INPC. Ta,!

bira pergunto o que e feito do processo de expurgo do INPC,

na medida em que o Presidente da República fez um decreto.

dizendo que se fria expurgar o INPC em junho e julho de um

e um e meio por cento. no total de dois e meio por cento.

externa. porque. entre outras operações. o Sr. Assis Paim

Cunha precisou lidar com um empt'estimo da ordem de catorze

roi 1hões de dólares. com respeito ã operação da aqui s i ção da

Correto~a Laureanõ pelo Grupo Coroa-Brastel. Na sua exposi

ção. o Sr. Assis Paim Cunha menciona que, após ter sido cha-

mado pelo Ministro Antônio Delfim Netto. em 9.12.81. para vir

I Brasília. ã noite. tendo chegado aqui i 1.30 horas da ma

d~UgZldll. e conversado. então, com os diretoreS Wey. Meireles

I! outras autoridades, que procu~aram convencê-lo. sobre a a

quisição da Corretora Laureano. que sua decisão só aconteceu

depois que ele teve uma conversa com o Ministro Antônio Del

'fim Netto. na presença do secretário Jose Flãvio Pecora. uma

conversa franca e aberta. Agora. abro aspas para as palavras

de Assis Paim Cunha: "em que demonstrei claramente que não

tinha cacHe pa~a operação de tal envergadura. Para mim era

evidente a inviabilidade Qa operação para a qual fui convoc.!.

do. Apesar de toda a minha oposição. a extraordinãria capaci

dade de al'"Qumentação do Ministro Delf;f;m Netto acabou por fa

zer com que eu aquiescesse. Ele garantiu-me que o Governo.

em 'função dos seus interesses em jogo e da ajuda que o GOVé!.

no de mini necessitava. criaria os mecanismos necessários pa

ra que eu não tivesse prejulzos". Corno testemunha dessa co.!!.

~ersa - se V. Exa. confirma que foi testemunha - tambem con

firma os termos ;"qui exp.licados pet'o Sr. Assis Pafm Cunha?

O SR. DEPOENTE (Jose Flâvio Pêcora)" Sr.

Deputado. tenho que fazer urna observação de que. realmente,

não me recordo de tel'" participado dessa reunião. Eu não ti

ve nenhuma participlJção em todo esse processo pelo qual o

G~upo Coroa-Brastel absorveu a Corretora Laureano. Li esse d!

poimento do Dr. Assis Paim e. desde então. tenho procurado

rebuscar na minha memâria se. efetivamente. eu teria parti c!.

pado da reunião a-que ele se refere. sem poder desmentir

depoente. porque. realmente. trata-se de um problema de mem.§.

·rh. Eu não me recordo desse episódio e. portanto. nio pos

so testemunhar alguma coisa ou a que não assisti .. o que i

mais provãvel - ou da qual eu nio me recordo.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLYCI -

V. Exa., como consta de seu currlculo foi sócio do Dr. ~l

varo Armando Leal. consultor do Sr. Assis Paim Cunha. e. se

gundo ele, pessoa de grande prestigio junto 'às autoridades

econômicas do Pais e que atuou na ag11 ização dessa operação.

se bem qUe. segundo o prôprio Assis Paim Cunha: o Or. ~lvaro

Armando Leal tinha discordado na ,epoca de que se fh.esse

el1prestimo de trezentos milhões de cruzeiros ã Corretora

Laureano. assim cor.l~ discordara da absorção da mesma. Porent.

como a absorção já se tinha efetuado, aquiesceu o Dr. 1\lvaro

leal em ajudar. colocando toda a força do seu prestígio

serviço do fechamento da operação. Pergunto se. em função do

assessoramento da empresa do Sr. Alvaro l.eal. ele obteve al

guma comissão paga pelo Grupo Coroa-Bratel. pelo fato de ter

conseguido um emprestimo substancial junto a entidades fi

nanceiras oficiais.

O SR. DEPOENTE {Jose Flã'vio pêcora} - Ai te

mos de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, pelas

informações divulgadas pelo próprio Banco Central, o Or. itl

varD Armando Leal não conseguiu nenhum financiamento para a

Coroa-Brastel. de modo que a resposta subseqüente já pode

ria estar comprome,~tda.,·p"lna"""inexistênciado fato. Quanto ao

que ~e_""segue""~ não tenho condição de afirm~r nada. porque não

'""tenho mais nenhu;a ligação. ou envolvimento comercial com a

ell1presa do Dl". X1varo Armando Leal.

O SR.OEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY - 00

depoimento doS~.Ass1s Paim Cunha consta que ele havia solic!

tadO.DU que foi dito i1 ele que obteria 2.5bilhões de cruzei

ros junto ã Cai xa Econõmi ca Federa l.por exemplo. Tambem a Co!,

retor! Laureana contraira com oBal\co do Brasi l.através da Ope

'ração 53.empréstimo ~ quatorze milhões de dólares.um emprés

timo.uma dívida de quatorze milhões de dólares para cOm o Ban

'C(l do Brasil ,e que precisava ser solucionada.O Governo dese

java liberar o Or.Alberto l.aureano de todas as responsabilida

des advindas dediversas irregularidades e.por outro lado,era

preciso complementar garantias na Caixa Econõmica Federal.re

lI~nejando titulas da ELETRDBR1\S que estavam em garantia no Bai!,

co doBrasil.Diz o St.Assis Paim Cunha que da parte do Gover

no.pa\a facilitar a operação de absorção da Corretora Laurea

no.três medidas foram concedidas :primeiro.a liberação do 11-

sarando a Presidência da República. que u'Sinou esse decre

to de expurgo. Desde então. a opinião pública não sabe exat!,

"lente quais são os critérios de expurgo do INPC. Esta CPI

tem recebido da Fundação Getúlio Vargas os critérios para a

modificação no rndice Geral de Preços. modificação que não

acredito seja tecnicamente aceitável. A Fundação Getúlio Va..!:

gar apenas diz que não se consideram os aumentos de preços

quando eles são muito alem do normal. Daí. por uma fórmula

matemãtica. se exclui parte do aumento. Então. se excluf par

te do aumento de preços. seja porque houve um aumento de pr!

ços substancial numa safra destrulda por enchentes ou po~ s!

ca, ou tambe.m por uma destruição de safra nos Estados Uni

dos. porque isso resulta num aumento de preço no mercado in

ternacional .•• Então, acredito que o Governo e a SEPLAN.em

particular. ainda não expHca~am satisfatorfamente esses cri

terios de expurgo. Ainda estão. infelizmente, muito obscuros.

Também pergunto a V. Exa. se hâ alguma modi f,i cação por crn,!

rios adotados pelas autoridades econômicas com respeito aos

dados de expal1"São da moeda. Se. em virtude das metas consig

nadas pelo Governo junto a organismos internacionais ou jun

to ao prõprio Congresso Nacional. pois o Congr:esso. parti cu

lia~mente o Se.nado. tem a prer~ogativa de permitir ou não uma

expansão da moeda além da prevista em lei. se nôs podemos co.!!.

fiar plenamente nos dados de expansão da quantidade da moeda

ou se. por algumã razão. também esses dados estão sofrendo

expurgos ou alterações por ordem das autoridades monetãrias

ou autori dades econômi eas.

O SR. DEPOENTE (Jose F'livio Pecora) - Permi

ta-me ~etornllr um pouco ã questão do' expurgo dos indi ces de

preços. porque V. Exa. afirmou que continuam obscuros os cri

térios. Permitir-me-ia voltar um pouco ao assunto. porque

'talvez eu não tivesse sido muito feliz na minha exposição.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY -

Permita-me observar que economistás pediram demissão do IBGE

porque dfscordaram dos critérios; o Instituto de Economistas:

do Rio de Janeiro denunciou esses criterios; o Presidente JI!,!

si Montello observou a mim próprio, que pedi uma audiência

para esclarecer. que sobre acidental idades não havia c~itê

~io preciso. porque "era muito dificil estimar qual a diminui

ção da safra de certo produto. por isso eles não conseguiram

ainda chegar a um criterio especifico. Então, o criterio pa

rece estar sendo arbitrãrio. E esse criterio de expurgo do

INPC não foi esclarecido ainda ã opinião pública por nenhum

documento que tenha pelo menos chegado ã imprensa ou a esta

Cllsa, salvo o decreto do Presidente da República. que não e,!

plica c~itêrios tecnicos; explica apenas uma soma total de

2,5% para aqueles dois meses e. desde então. o expurgo foi

Imito alem disso. A Fundação Getulio Vargas adotou um cri

terio matemático, enviado ao Presidente desta Comissão.

qual penso que tem algumas dúvidas. mas o IBGE ainda não di

vulgou ã opinião publica esse critirio.

O SR. OEPOENTE (Josi! 1'1ãvio Pi!cora) -

IBGE sã efetivou- o expurgo nos meseS de junho e julho. Nio

vem mais efetivando os expurgos. Só a Fundação Getulio Var
gas é que vem fazendo os expurgos agora.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY -

Mas ê estranho que, no ano passado. a variação do INPC e do

Indica Geral de Preços tenham praticamente empatado em to~no

de 98% e. neste ano. a diferença entre o fndice Geral de Pr!.

'ços não expurgado e a variação do INPC já e superior a 20%,

a m.ais de trinta pontos percentuais. considerando de ja.~eiro

I outubro,

Vou passar a uma outra ordem de perguntas. referentes ao de

poimento que fez ao Cartõrio de Tl'tulos e Documentos do Rio

de Janeiro, e tambem. na semana pas,sada. perante a CPI do

BNH-Delfin, o Sr. Assis Paim Cunha. Em seu depoimento há re

ferências a problemas referentes tanto ã divida interna. po.!.

que ali se refere a problemas de oRTN. como também ã divida

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY -

'0 ·SR~··OEPOENTE (José Flávio Pecara) - De

qualquer forma. so quero reiterar que o IBGE sô fez os expu!

gos de termi nados pe 10 Pres i dente. Depoi 5, não expurgo u ma 15

o INPC. o que agora fi feito so na F'undação Getúlio Vargas.

Quanto ã expansão da,moeda. não houve nenhuma orientação no

sentido de mudar os critérios. Eles continuam os mesmos que

p~evaleciam hã longo tempo. Não há nenhuma mudança nesses cri_

terios.

dodai parece que não houve mais decretos, mas o expurgo

INPC continuou. Então. pergunto a V. Exa •• uma vez que

IBGE estã sob a orientação da SEPLAN, que criterios. efetiv.!

mente. tem utilizado o IBGE para expurgar o INPC? Que ele

está sendo expurgado. e óbvio. continuamente. depois de ju

lho. uma vez que a diferença entre a variação no Tndice Ge

ral de Preços. pela Fundação Getiilio Vargas. e o INPC vem

crescendo. Se no ano passado arnbas as taxas de variação nos

p~eços pt:aticamente empataram, de junho pa.r~a novembro, o di,!

tanciamento e cr;scente. Então. pergunto sobre os cri terias

de expurgo do IN PC feitos pelo IBGE. por orientação da SEPLAN.

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecara) Os

criterios de expurgo sio exatamente aqueles a que V. Exa. se

referiu. Ainda que de passagem. que são a eliminação de au

mento de preços que decorram de fatores circunstanciais

aleatórios. como uma safra comprometida por uma superveniên

cia climãti ca. ~ma conseqllench das enchentes do Sul. e os

criterios são definidos de maneira objetiva. excluindo-se a

quela pu"cela que possa ser atribufda a esses fatores. E eu

concordo plenamente em que. no retorno, isso também tem que

ser levado em conta. Se foi um fator excepcional. ele ( tem

que tambem se~ levado em consideração no retorno. senão não

haveria simetria no processo. Mas isso esti contemplado nos

c~iterios estabelecidos pelo IbGE. nio determinados pela

SEPLAN. mas, sim. determinados pelos técnicos que elaboram

es'ses Tndices. A definição governamental foi no sentido de

que os índices deveriam ter excluido ~o seu Cô!!1puto aqueles

fatores supervenientes aleatórios. A partir dai. o problêma

passa a nTvel técnico. 05 critérios definidos dentro do IBGE

e da própria Fundação Getiilio Vargas. que também faz expur

go dos seus indices. E os critérios são objetivos e, aliãs.

estão disponiveis, porque o IBGE. ate por determinação le

gal. coloca os critérios de aferição desses indices todos

disposição dos interessadoS.

O SR. DEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY -

Permita-me discordar de algumas observações. Aliãs,·o prô

Pt:io Presidente do IBGE. Professo~ Jesse Montello. mencionou

que não foi possfvel ao IBGE chegar a criterios tecnicos pa

ra expurgar essas acfdentalfdades decorrentes de acfdentes
climiticos em safras. E o expurgo realizado em junho e em j!t

lho foi feito por critérios determinados pela SEP1.AN. asses-
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.1te de exp"ansão da obrigação da nossa financeira durante o!.

no de 1981 ;segundo.a suspensão da obrigação de recolher o IOF

sobre as operações de credi to que antecederam ã pub1i cação do b!

lanço de 1981 e terceiro,a suspensão,a partir daquela data,da

fiscalização rotineira do Banco Central,pois jã se sabia de an

teMão que,enquanto não fossem realizadas as compensações indis

penriveis,que nos haviam sido prollletidas,a situação do G~upo

petmanecia irregular. CaRla foi posslvel às autoridades mone

tirias conceder essas facilidades ao G~upo Co~oa-Brastel, p!.

ra que levasse adiante a abso~ção da Corretora Laureano?

O SR. DEPOENTE (Jose Flâvio Pecora) -Que

~o reiterar que nesse texto não transparece que o Dr.~lvaro L!

al tenha conseguido esse financiamento. Quanto ã segunda par
te coloClda, nio posso responder, porque nio sou negociador

do Sanco Central, nio tribalho no Banco Central. Esses assu!!.

tos foraM desenvolvidos exclusivamente no imbito do Binco tE!!.
tral, de modo que eles é que têm iS inforMações para prestar.

Acredito que algUMas delas ji foram ati prestadas nesta .CPI

e •• outros lpcais.

O sn. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Segundo a Secretaria do Planejamento. COIIO foi:posslvel ha

ver falhas no mecanismo de fiscalização por parte du autor!

dades monetãrias, que perllitiram ao Grupo Financeiro Coroa

.rastel emitir e colocar no mercado letras de CâMbio frias,

e. va 1OI" superi OI" a duzen tos bi 1hões de cruzei ros. ta 1vez o

dobro dessa quantia? "'credita Y. EXI. que irregularidades

dessa natureza nio estejalR sendo repetidas por outras insti

tuições financeiras? Poderia Y. Eu. assegurar que nenhulla

outra insti tuiçâo fi nancei ra estã real i zando operações seme

lhantes hoje?

o SR. DEPOENTE (Jos e F1 ivi o Pecara) - Y. Exa.

coloca UMa questão que, realmente, talvez sõ Deus possa res

ponder.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Porque o Ministro do Planejamento. hoje, neste Pais, realme!!.

te. e quase Deus. Sibe de tudo da economia. Então, Y. Exa.,

hoje, COIIO Ministro interino, deve saber quase tudo tambell.

Real.ente, ele id.inistra quase tudo neste Pars. -então,

pergunta i procedente.

O SR. DEPOENTE (Jose Flivio Pecora) - Se me

per.ite. Y. EXI. o considera lIuito .ais UII diabo do que UII

deu.. Co. este pequeno parêntese, gostarii de dizer que,

re.la.lnte, e impossl'vel responder i questio colocida. O que

posso dizer i que o Ba.nco Centr~l tell UJli estrutura de fhc!,

l1zaçio operante e atuinte, COII o objetivo de identificar de!.

vias du norlltu e regulamentos que regem a atfvidade finan"

ceira no Brasi1~ Esse caso particular nio posso explicar,

porque, alêllt de tudo. é um setor muito técnico. lIluito espe

c{fico do Banco Central. Certamente. o Banco ~entral sabe

ri explicar COIllO foi possível UIR desvio dessa o'rdell, saben

do-se, pelo que se lê nos jornais. que uma parte dessas emi.!

sões foram feitas até fora das instalações da empresa refe-

rida.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY -

Sr. Ministro, Y. Exa. nio é personagem referida no que esta

Comissão esti averiguando, com referência ao informe feito

pelo Cel. Raimundo Siraiva Martins, .as, cada vez que houve

algulI depoimento aqui sobre o referido informe, a Secreta

ria do Planejimento, illlediatamente, no próprio dia, resolveu

fazer algu. comunicado ã i.prensa. Entio, acredito que Y.

EXI., como Secretârio"Geral do Ministér:t0 do Planejamento, es

ti. obviamente, a par dos fatos e interessado no completo e!

clarecimento deste assunto. ObviaMente, sentimo-nos no dever

de fazer toda investigação necessária ate que isso seja CO!!

pletamente desvendado. Mas gostaria de dizer a V. Eu. que

as notas ate agora diYulgidas pela SEPLAH, seja por ocasião

do depoilllnto d..i S~a. Marin Tupina.bi de Oliveira, seja por

,ocasiio do depoimento do Ministro Sl1vio Frota, seja de ou

tros depoillentos, ainda nio esclareceram o episódio. no que

s. refere i participaçio do próprio Ministro Antônio De1fia.

••tto, Embaixador e. Paris, e. 1975,1976 e 1977. aproximad!

••nte. Entio, acredito que esta Coa.issio ficaria .uito lI1ais

tr:AnqDi la se houvesse o desvendar J:o.p1eto do assunto por

parte do próprio Ministro. Por algulla razio, ele te. pref!.

rido não e,sclaw:oecer ainda este assunto. As notas da SEPL...N

procuram, por vezes, ridicularizar os depoimentos. ao invis

.ele esc1arecê-los~ Foi a própria SEPL",H que divulgou a entr,!.
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vista dada pelo Deputado José Lourenço, Vice-LideI" do PDS.

afirmando que o Ministro Silvio Frota havia dito que não e

xistia UIll relatório. Mas existia um informe. A diferença e!!.

tre informe e relatório... Entio, saiu uma grande manche

te nos jornais. dizendo: -Silvio Frota diz que não houve Re

latório Saraiva-o Mas houve informe. Essa foi a enfase da

di pela SEPLAN, que divulgou a entrevista do ~eputado Jose

Lourenço. Obviamente, isso pouco esclarece. Obviamente, V.

Exa. sabe de tudo o que contem o informe do Cel. RailRundo S!,

raiva Martins, homem que, pelo que todas as pessoas que o c.!!.

nheceM e aqui testemunharalll, e probo, honesto, muito serio

nas suas atividades, e que, em ceJ;'ta ocasião, ouviu do Dire

tor do Banco Comercial da França que assessores do Ministro

Antônio Delfill Netto haviam recebido cORissões por levanta

mento de em.prestimos para a Usina de ~gua Vermelha. O que i!.

pede o Ministro do Planejamento de esclarecer inteiramente

esse fato, de provar a SUi inocência ou. se hi culpados, de

ajudar o Congresso Hac.iona1 e esta CPI a desvendar isso rapi

damente? Hi diversos caminhos para isso. Então. pergunto a

Y. Exa. se poderia mostrar-nos da disposição da SEPLAN eM

escllrecer isso, para que possamos liqOida~ esse ilSsunto.

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecora) - A

cho que o assunto -não avança- - usando a expressão de. Y.

Exa. - po~que os próprios depoentes que aqui estiveram, pe

lo que li nos jo~nais, não conseguiram apresentar doculllenta

ção que caracter·izasse qualquer irregularidade. Esse assun

to, conforllle V. Exa. meslllo sabe. refere-se a um periodo em

que eu estava no Brasil, enquanto o Ministro Delfim estava

na França. Hio conheço o assunto. O que sei sio duas coi

sas: pri mei r:o, ê que os tli s i nforMl!.s a que se referi ram di

ve.rsos depoentes não estão em mãos do Ministro Delfill, por

tanto, nio pode diVulgi-los. Em segundo lugar, o Mini.stro

Delfim. Moveu uma ação judicial contra um Deputado, com

referência a esse assunto, e que não vingou porque a Câmara

não autorizou que o assunto fosse levado ao Judiciário. Não

posso acrescentar mais nada sobre um assunto que conheço sE.

mente atravis dos jornais.

(Apa~teante não identificado) - Pela or

dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEHTE(Deputado Alencar Furtll

do) - Tem a palavra V. Exa., pela ordem.

(Aparteante não identificado)- Apenas uma

inte~venção, ell fUnçã? do que o Ministro Flivio Pecara estâ

colocando. Esta CPI tem documentos sobre o Relatõr:io Sarai

va, ou o chirnado Relatório Saraiva. O que acontece "i que a

sessio foi secreta e o documento ainda estã secreto. Esta

CPI, inclusive po~ UMa iniciativa minha, como o Sr. Preside!!,

te pode constatar, eu ji serh, hoje e ontelR, pela argüiçio

de suspeita ao Ministro Antônio Delfim Netto, em função de·uM

depoimento do General Sf1vio Frota,em sessão secreta ....contece

que,pelo fato de ela ter sido secreta,nio podemos I"I:veli-lo.

A colocaçio do Deputado Jose Lourenço foi deturpada, porque

não se referiu a uma -informaçio-.Referiu-se a inforMes.E todo

Dundo sabe que "os informes elaborados e_ Paris ,e assim oforal!,

se transformaram nUrRa inforMação.Essa palavra -inforMação

foi deliberadamente surripiada,esculoteada da grande imprensa.

Esta é que ê a verdade.Então,a questão da i nformação não foi

colocada e nês,por uma questio de fidelidade,por uma questio

.de defesa da prõpria CPI,do seu cOllportamento.estallos impedi

dos de revelar o teor daquele depoimento do General Sf1vio

Frota.No entanto,a CPI jâ teM documentos,pelo depohtento do

General Sflvio Frota.capazes de levara uma iniciativa no se,!

tido de solicitar a suspeição.Esta e a nossa posiçio.E apenu

esta 'a questão,Sr.Presidente,que eu querh colocar. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtl

do},:,Deputado Suplicy, V. Exa. encerrou a sua argiliçio?

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY-

Ainda nio, S~. Presidente. RIas estou concluindo. Sr. Minis

tro Jose Flivio Pecor!i,pergunto se ê norRlal,quando grupos e

conômicos solicitam recursos a entidades oficiais, e quando

precisall .. para isso, da aprovação de Ministros da ires econ~

.ica, se' i norMal, se e comUM que isso precise passar pela

"assessoria de eA1presas de consulto~ia, tal como a elllp,":esa do

SI> ArMando Leal. Se ê comum que isso ocorra. Segundo, qua!!,

tIS sio as eMpresas de assessoria que normalmente fazem esse

,tipo de trabalho junto ao Ministirio do PhnejaMento, e se

Y. EXI. p~de citar quais sio essas e.presas de assessoria.
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. O SR. DEPOENTE (Jose Flâvio Pecora) - Eu que

ro dizer, inicialmente,que nio i COIllUII. As e.presas. quando

têm algum problema a suscitar perante o Governo, em partic.!!,

lar, eM relação ã SEPLAN, o que posso dizer é que elas nos

procuram diretamente. procuraM-nos atravês de pessoas conhe

cidas, atravês de Parlamentares, através de acesso direto.T!,

.05 uma porta sempre aberta para atender qualquer empresirio

que tem um problema com o Governo. Esse assunto chega às Mios

da aut~ridade procurada e. conforme seu â.bito de açio.

:1ncaMinhada, is vezes - um siMples encaMinhamento - ou, se

for da competencia dessa autoridade, ate ê apreciada. De 1110

do que não e comum. Quanto ao nü.e,ro de elRpresas. ~ão posso

dizer a V. Exa., eu diria que sio poucas ...as nio tenho ne

nhuma condição de dizer, porque geralmente as pessoas me pr~

curam diretamente pelos empresirios. Agora. quero insistir

e.m que a ação do DI". Armando Leal, com a SEPLAH, pelo menos,

nunca foi UM interMediirio na obtenção de qualquer tipo de

apoio por parte do Governo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - P~

ra concluir:" Sr. Ministro, vou relatar ullla conversa. mais p!.

ra sua informação. Se V. Exa. desejar COlllentar •.. Ainda re

centeMente conversei com um empresário brasileiro que Me di,!

se que não poderia revelar exatamente o conteudo da conver

sa. que~ dizer, eu não pode~ia jamais dizer o nome dele. por

esta razão não faço disso uma indagação. mas dou a informa-

ção a V•. Exa • Segundo e1e, as i ~regu1a ri dades no i.bi-

to de Governo o nível de corrupção esti extreMa.ente al-

to, coco poucas vezes ele viu ou soube. Que para re~1izar

ulla oplraçio Junto ao Governo dificUmente se consegue se.

que, para obter a aprovação da autoridade governitlental. se

ja para obter UI! e.préstillo. seja para obter autorizaçio da

COlllpra. de algu. produto. de algum equipacento ou di venda de

equipamento para algum grupo econô.ico privado, seja neces

sirio passar por uma empresa de assessoria de confiança jun"

to ao Governo. àquela autoridade governallental. E que norma!

.ente nio se consegue obter o si. ou não de aprovaçio selll o

paga.ento de ullla cOlllissio pelo tnbilho de usessoria. AsslI!::!.

sorh que nio i, propriamente. digamos, aquela que poderia

$er julgada normal, se fosse para á elaboração de UIl1 projeto

ou algo assiM. porque. na maior1l das vezes, esse ,projeto e
feito pela própria elllpresa. Assessoria, na realidade, i

peSSoi que consegue o sim ou nio di autoridade. Euh.ente

por isso i que o eMpresário julgou que se trata,va de um pro

cesso irregular de pigallento de cOfllissão que iJ, por algull1

.eulnislllo, para a autoridade governallental. Eu nio posso, i"

qui di~er o no.e dele, porque ele não me ~utorizou, mas ele

descreveu essa situação. Só quero dizer que me pront1filCo

a, de todas as maneiras. auxiliar o Governo, se quiser dete!

tar exatamente a ocorrência de fatos coa0 esse, até o ncla"

recillento, e:1I profundidade. deste assunto. da maneira que o

Governo julgar melhor. "'credito que hi formAS de conseguir

isso. Quero tAmbém di zer que a ai.nha pergunta sobre se est!

va havendo alguma modificação indevida nos didos de cresci

Mento da oferta -de moeda esti baseada no fato de que conver

sei recentelllente com UII econDllista que trabalha no Depart!
.ento Econôl'l1ico do Banco Central e 'que lIe informou que elll a!

gu.as ocasiões os dados relativos i expansio da IftOedi sio d!,

terminados .ais por aquilo que ~s autoridades 1I0netirias de

sejam, elll forllla do quanto deve ser do que propriaMente da

real expansio dos aeios de pigiJlento. Sobre isso solicitarei

ao Presidente do Banco Central -que facilite o trabalho de a..

companhallento, passo por puso, de todas as inforJlações so

bre a expansio da moeda e do credito. Porque. quando pergu!!.

tei ao econolllista se ele poderia dar-ae ruis detalhes, ele

ae disse que de lIIaneira alguma poderh fazê-lo porque esta

ria COIl seu emprego e sua sobrevivência el'lll condições precá

rias.
o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furta..

do) - COIllO nio foi uma pergunta formulada, foi inforaaçio".e

nio hi resposta, te. a palavra o Deputido Evandro Ayres de

Moura.

O SR. DEPUTADO EYANORO AYRES DE MOURA - Sr•

Deputado Alencar Furtado. Presidente desta Comissão, Srs.

Deputados, Sr. Ministro Jose FlAvio Pêcora, demais assiste!!,

tes, de inlcio só temos a elogiar a sua presença a esta Co..

Ilfssio, prestando, em nOme do Govlrno, os esclarecilRentós n,!.

ce.ssírios, COII o amplo debate sobre as questões aqui coloca-
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das. lIostrando que esta Casa realmente integra a administra

ção, no 'complexo dos Tres Podere~ e, ainda mais, a distin

çio e o apreoo do POder que Y. Exa. representa. Vi aqui ou

tra vez focalizado o problema da Polônia, o que foi para V.

Exa. realmente bOM. Acho que não desmerece a nenhum homelll

publico o fato de, quando fora do Governo. se ele e um pro

fissionll competente. integrar a equipe de qUllquer elllpresl.

Porque, evidentemente, .se ele nio e rico, precisa do sali

rio; se ele ê rico, movimenta seu próprio capital e ê eMp,re

sirio. Acho que faia que aconteceu com V. Eu.. No Governo

az:aterior há, rea1Jnente, como em qualquer administração, pre

ferência por grupos de poHticos ou grupos de economistas e

tecnicos. V. Exa. não participava do Governo. Integrou a E,!!1.

presa COMEXPORT. Li e estudei todo aquele relatório e vi •e.!!.

tre outras coisas. que a reativaçio dos negócios com a Polô

nia foi feita ao tempo em que o Sr. Severo Gomes e o Sr. H.!

rio Henrique Simonsen eram os Ministros nas duas Pastas.

sua participação, naquele período, a ElIlpresa COMEXPORT teve

um percentual menor. de 10%. naquelas vendas para a Polô

nia. Mudado o Governo. e antes. mesmo. V. Exa. deixou aque-

postos deste Governo. Do exame que ali fiz, vi, inclusive,

que não aumentou o percentual da COMEXPORT nas exportações

pari a Polônia. Isso. para V. Exa .. deve representar um ate!

tido de honorabilidade e. a sobejo. a sua não interferência

ou ingerência administrativamente para proteger a el'llpresa a

que perten.ceu anteriormente. Por isso quero felicitar V.Exa.,

porque da leitura que fiz de todo aquele relatõrio constatei

que. quando pertencia ã empresa. estava fora do Governo

qUlndo voltou ao Governo aquela empresa não cresceu por sua

interferência, manteve-se no ponto em que estava. Ministro

Flívio Pecora, as Oposições, na ·tribuna do Congresso e na iI!!,

prensa, tem desfra1dado a bandeira de que o Brasil deve fa

zer unia moratório unilateral. isto e, deve declarar sua inc!,
plcidade de pagar e ditar. ele próprio. suas normas. Traba-

lhei ela banco, fui bancirio, fui banqueiro, porque fui Pres!

dente de banco. e sei que dificulraente o devedor tel'll condi

ções de ditar normas a que. ele deve. Mas querem que o Bra

sil dite as condi,ções. impondo carência. taxa de juros e pr!,

ZO. Entretan~o. outro lado. há o reverso da medalha. "os

cem bilhões nós deverhmos impor isso. mas hã três ou quatro

nações que são devedoras do Brasil. Quer dizer, somos cred!!,

res delas. Neste caso. eles querem o contrário. desejam que.

nesses casos, o Brasi 1 nio 1eve em conta a crise que e1 as a

travessam e exija de qualquer forma a liqtlidaçiC! ou o paga

mento daquelas responsabilidades. numa contradição I'luito

grande perante a opinião publica e numa divergência de pon

tos de vista que se torna ate insustentâve1. Esta e uma pri

fieira pergunta, e gostaria que V. Exa. se pronunciasse sobre

isso. 'Mas quero também uma opinião de V. Exa.: quando a Po

lônia se declarou insolvente, incapaz de cumprir os compro

missos no balanço de pagamento internacional. houve uma reu

niio eIR Paris. no Clube de Paris, para estudar o modus faciendi

de um acordo com a Polônia. O Bra~il não compareceu. Agora.

estamos sabendo que o Brasil está indo para uma reunião na

quele Clube para discutir o rolamento da dívida com a Polô

·nia. Quero que V. Exa. nos de uma explicação sobre a prime!

Til ausência e sobre o comparecimento atual.

D SR. DEPOENTE (Jose Flivio Pecora>,"' - Sobre a

questão da moratória. que e o alvo da primeira pergunta. vou

ler aqui um comêntãrio. Antes. porêllt. gostaria de agradecer

a V. Exa. as referências que fez a Jaeu respeito. que rea1

lIente constituel1l umestlmulo,num 1lI0Atentoem quea gente se vê acO!

Sido por i nsi nuações. i nfor~ações pr:ecipi tadas e levtanas ,sem o

menor fundamento,sem a menor prov,a. Vou ler: ·COIRO arma para ob

tenção de lIIelhores condições dos credores,a moratória seria UIR

passo extremalllente arriscado.Com efeito,qualquer privilégio

concedido ao Bras.il teria que se estender.por equiparação.a to

dos os derRais devedores.Nesse sentido.e preciso não superesti

mar nosso poder de barganha. Nossa d'ívida externa.por gigantes

ca que pareça,e apenas 10~ do total das d'{vidas lnternaCl0naise

nio chega a representar 2% do Produto lnte.rno Bruto anual dos

patses credo~es.A moratória conjunta de todos os devedores pod!,

ria sacudir o sistema' financeiro inte~nacional.A moratória is!!,

lida de um paTs pode apenas levã-10· ã rulna.A conclusão ê que

no momento e melhor: nos acertarmos com o Fundo Monetirio Inte,!

nacional do que nos isolarmos da comunidade financajra intern!

la empresa. Desvinculou-se e ocupou os I!lais importantes

cional.ValelR,no entanto,duas ressalvas ••• If E aqui as ressalvas

fazem referência ao Fundo Monetãrio Internaciona1.0 que acabei

de ler,Srs .Deputados ,é um trecho do depoimento do Ministro Mãr:io

Simonsen.nesta Comissão,portanto.tota1mente isento quanto ã m~

neira como focaliza amoratória,seja sob seus aspectos poHti

cos,seja sob seus aspectos têcnicos.A moratória implica dete!,.

minar a illlediata suspensão de todos os financiamentos de importa

ção.Importamos petróleo pagando a 120 e 180 dias de prazo.De

veríamos passar a pagar ã vista.Hoje,temos uma ~esolução do Bal!

co Central pela qual todas as importações brasileiras têm que ser finanei!

das pelo menos com 180 dias ,exceto as de bens de .capital que pr!.

cham ter prazos superior:es.Teriamos que comprar' todas essas

Alaterias-prill1a5 imediatamente.Não me quero referir ao pos

sTve1 embargo de navios e aviões que ê comentado. Quero re

ferir-me aqui que a moratória imp'licaria um. perlodo tio dr,!

ll.ãt1co de ajuste. porque as penalidades. as penalizações

que estarÍAmos submetidos, por um. prazo, seriam tão trágicas

que realmente levariam o País ao caos. Acredito que depois

se poderia chegar 'il. um entendimento. mas certamente o custo

da moratória, a nosso ver. e um custo muito superior àquele

que decorre da nossa análise. do nosso critério atual de a

preciação. V. Exa. me desculpe. nobre Deputado. mas, por um

lapso. perdi a segunda pergunta.

O SR. DEPUTADO EVANORO AYRES DE MOURA - A .e-

gunda pergunta: por que o Brasil não compareceu ã primeira'

reunião do Clube d~ Paris e agora estã comparecendo.

O SR. DEPOENTE (Jose Flãvio Pecora) - Ocorreu

que, quando a Polônia informou ao Brasil. ou melhor. começou

a apresentar as primeiras dificuldades de pagamento. em a-

bril de 1981. se cotigou da ida ao Clube de Paris. como os

países desenvolvidos estavam preconizando. Nós. contudo. a

chamos que era de melhor alvitre não comparecer ao Clube de

Paris, tendo sido apoiadas essas, decisões fundamentalmente

nU~a opinião do Itamaraty. O que se determinou foi que se

evitassem medidas reta1iatôrias dos países. inclusive da Eu

ropa Oriental, como um todo, o que prejudicaria os interes

ses do comercio exterior brasileiro. A partir de agosto de

1972 ate agosto de 1983. procurou-se evitar a decisio de di!

cutir a dlvida polonesa no Clube de Paris pelas seguintes r!,

zões: o Brasil rrunca participou desse tipo de entendimentos

ao lado de palses desenvolvidos; segundo. por acreditar que
poderia ser alcançada uma solução bilatera11l1ente negociada

.ais favorãvel pari o problellla di dlvida, visto que a partir

de janeiro de 1982. por decisão do Governo norte-americano,

o Clube de Paris passou a nio se reunir. ficando em suspenso

qualquer negociação da Polônia com os demais pahes credo

res, isto e, a, Polônia nada pagou aos seus credores; tercei

ro, a decisão brasileira de interromper as negociações bila

terais poderia acarretar a suspensão dos contratos governa

mentais de carvão, minerio de ferro·e enxofre. com graves pr!.

juízos para a economia nacional. Procurou-se obter um compr,!?

lDisso do Governo polonês por meio de negociações bilaterais

para pagamento de debitos em condições preferenciais me1ho-

. res do que as acertadas no Clube de Paris ou com as institui

ções bancárias privadas internacionais em 1981 e 1982. Nes

ses casos, o Governo po10nes na prática pouco pagava. pois

tinha quatro anos de carência. oito para pagamento e a obri

gação de liqClidação de parte. apenas 10% dos juros. cumpri

da. De modo que essa foi uma decisão do Governo, naquela o

portunidade e deu bon; resuitãdõS. -pQrq-ueenquanto-- a--- Polô:' _.

nia não vinha pagando aos seus demais credores. ainda honrou

uma parcela substancial dos compromissos que tinha com o Br~

silo Agora. a situação efetivamente se modificou. A Polônia

se revelou selll condições de dar ao Brasil o tratamento pref~

rencial 'que preconizava. e se convencionou que era neces

sirio. neste 1I10mento. quando foram reabertas as negociações.

porque estiveram interrompidas ate o mes de setembro. foram

agora reabertas. então. entrar no conjunto dos países que n!

gochrio SUIS dIvidas de longo pra.zo com a Po1õnia no âmbito
do Clube de Plris.

. O SR. DEPUTADO EVANORO AYRES DE MOURA - Muito

obrigado.

o SR. DEPOENTE (José Flivio Pecara) - Acredi

to que.seja o ü1th,o.

·0 SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) •

Ainda vou chamar dois Deputados que estio inscritos. mas, m!

parece, estão ausentes. Deputado Adhemar Ghisi e Deputado

Joacil Pereira. (f!.I:!!!). Estio ausentes. Não hi mais Depu

tados a inquirir. Se Y. Exa. tem alguma informação a pres

tar. tem a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZO SUPLICY - Sr.

Presidente. permita-ll1e ull1a pergunta final, referente ã últi

ma resposta. lia questão da moratória, eu perguntaria a V.

Exa. se poderia fazer uma apreciação da atitude do novo Go

verno argentino. o Governo eleito., que tomarã posse no dia

10 próximo. que resolveu. e publicamente, decretar a moratõ

ria, talvez uma moratória com al~umas circunstãncias e caras.

terlsticas especiais. obviamente. relacionadas com o caso a!

gentino. Seria importante se pudesse traçar um paralelo en

tre a situação argentina e a brasileira e fizesse uma anâli

se da declaração de moratória que o Presidente A1fonsin anu.!!. '

ch para' a opinião püblica e para os próprios credores da A.r.

gentina: Se ela tem algumas características que talvez V.

Exa. possa analisar.

O SR. DEPOENTE (Jose Flávio Pecora) - Gosta

ria de fazer dois comentãrios: em primeiro lugar. hã uma di

ferença objetiva entre o Brasil e a Argentina. que reside no

fito de que a Argentina não e um pals dependente de import!,

çio de petrõleo. Sabemos que sem petróleo tudo pãra. Em se"

gundo lugar, a situação econõmi,ca da Argentina é muito fiais

grave do que a brasi1eir~. Eles têm um nhel de atividade

muito inferior ao nosso. um grau de desemprego muito infe

rior ao nosso. ·uma dívida relativamente muito superior ã no,!

sa, o que, portanto, poderia transformar os riscos de uma m,!!,

ratória num impacto muito menor para a Argentina do que para

o Brasil. Mas, de qualquer forma, eu ainda gostaria de ver

o Presidente Alfonsin tomar posse e propor uma moratória. e

fetivamente. para depois comentar.

O SR. DEPUTADO EDUARDO J.lATARAZZO SUPLICY

Agora, stlbre uma observação que V. Exa. fez. V. Exa. rião pr!,

cisa ficar constrangido ou bravo com as observações aqui fel

tas por este Deputado. Eu preferiria que v. Exa. auxiliasse

cada Parlamentar nesta Casa a desvendar cada irregularidade

porventura apontada. Se há um indício. hã maneira d,e averi

guar, de verificar se há provas ou não. desde que as autori

dades resolvam efetivamente abrir. tornar transparentes to

das as decisões que se passam no âmbito do poder publico

iHO. infelizmente. não estã ocorrendo. No âmbito da pró

pria SEPlAN isso nio estã ocorrendo. Vou citar um caso aqui

da prõprh atitude do Ministro da.SEPLAN. Por algumu oca

siões, ao longo deste ano, primeiro ano de mandato deste De

putado do PT, solicitei audiencia com o ,Ministro do Planeja

mento. que sempre acabou adiando e efetivamente negando a a!!.

diência para esclarecer problemas de natureza pública. Ao

mesmo tempo vejo o Ministro do Planejamento recebendo em au

diências parlamentares, lIlas. quando saem de lã. não os vejo

comentando. por exemplo, os efeitos da po1itica econômica. di

poHtica salarial ou o que seja. os vejo mais cOll1entando se

via obter cargos, se vão obter Ministérios para aquele parti

do ou para outro, coisas dessa natureza. Só para verificar

~ue hã uma diferença de tratamento no que diz respeito ao me

todo el:lpregado pelo Governo. Um Governo que. ao invés· de apr~

sentar projetos de lei para serem discutidos pelo Congresso,

apresenta decretos-leis sobTe os quais quase não adianta con-

versar.
__________A.SR. DEP-OENTE'"-{~:fi:íse' F1ãvi o p.êcora) - Gostaria

de dizer que não fico zangado com as perguntas. mas., de qual

quer forma. é de se -lamentar que muito dos comentãrios sejam

feitos em torno disso: á1guem me falou. a1guem disse que há

corrupção no Governo... Eu desafio a pessoa que falou com

Y. EXil. que •. no meu caso particular, jã que estou ãepondo, d!

ga se alguma vez isso aconteceu cOr.ligo. Eu gostaria de ter

coisas mais concretas, mais objeti~as. Que um economista do

Banco Central. que não se pode revelar... Acho que devería

mos fazer as denúncias quando ela,s estejam devidamente com

provadas ou com indicias muito sérios de que hi ,eventuais

fraudes, e nesse caso o Governo estarã sempre pronto a tomar

as p~ovidencias. que lhe caibam para e1 iminar essas eventuais

irregularidades. Agora. afirmações gerais, insinuações, ila

ções sem nenhuma sustentação lógica, e principalmente,a tran!,

ferênch d~ ônus da prova para o acusado, parece-me realnaen

te situações extremamente constrangedoras, mesmo para um ho

mem público, que esti certo e ciente de que seu cargo envol·.
Ye esse tipo de risco, ê extremamente pe.noso e injusto.
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V. Exa., quando se manifestou agora, disse que o PDS podf!ria

fazê-lo.

O SR. DEPUTADO RICARDO FlOZA - ••• ( lnlntoli

gfvel) ••• quando elas salrem do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

dtcios veementes. porque não se pode ficar na leviandade da

acusação generalizada. imputando aos homens de bem. como e o

caso do Ministro F1ãvio Pêcora- de quem tenho a honra de ser

IlIigo. de saber que, alem de competente ê digno e decente

acusações as mais infundadas. realmente - sem nenhum medo de

dizer - transferindo o ônus da prova ao acusado. numa oosi
çio extremamente injusta, numa tribuna onde somos acoberta-

dos pela i!Bunidade .parlamentar e não damos esse direito de

defesa, muitas vezes, aos nossos acusados, que vêm às Comis

sões praticaMente acuados. Esta nio i a posição do PDS. Te

mos que louvar a forllla digna e decente com que o depoente

respondeu a todas, as perguntas. Não veio aqui para respon

der a perguntas fora do assunto, assim mesmo não se recusou

a respondê-las. O POS. o maior partido nesta Casa, estã co!!.

venei do de que o Governo estã numa busca séria, enfrent.andõ

com realismo e coragem as correções que a economia brasilei

ra exige para se adaptar ao novo ciclo da economia mundial.

inaugurada após as duas grandes crises do petróleo. Era

que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Srs; Deputados, esta CPI se propõe a uma investigação muito

seria. e a direçio dos seuS trabalhos tem sido isenta, e, de

certa forma, ate generosa, no que diz respeito ã manifesta':'

çio livre dos Srs. Deputados. Não defere ã Bancada do PDS.

o SR. DEPUTADO RICARDO FIOZA - Poderia.' tudo

que estivesse fora-do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 
A Presidência nio abre filio do deferimento, ou indeferimento,

das perguntas. E seu dever regi.ental. No entanto, acha que

o climil até ilgora mantido e vivido na CPI, nos seus tnba

lhos, tem sido muito bom para todos, u.a Vtz que, a despeito

das colisões de pontos de vista, o que ê natural. hi UMa co!!,.

verginch no sentido de que o universo da investigação seja

aquele procurado por todos os seus lIenrbros. todos os COMpO

nentes desta CPI. e todos aqueles Deputados que nos honram

tambéM com a sua participação nos nossos trabalhos. Sr. Mi

nistro, o comparecimento de V. EXil. foi valioso para os nos

sos trabalhos. Y. Exa. comprometeu-se a enviar i CPI alguns

doculIIentos que foram anotados pela sua assessoria, e a Presi

dineia pede que urgencie essa remessa. a fim de que as anã

lises do seu depoimento sejal'l procedidas pelos Srs. D~puta

dos com a, urgência que estã requerendo, tendo em vista a im!.

nênch do recesso. Ao mesmo tempo. agradece a V. Exa. a co

laboração valiosa que trouxe aos nossos trabalhos, enrique

cendo-o$ com suas informações, e trazendo a imagem que V.

Exa. estã procurando. com sua colaboração ã nossa investiga

ção, dar o que tem no seu ~1inisterio, colocando, inc1usive.ã

disposição dos Srs. Deputados e da CPI as informações que

não nos: pôde trazer neste momento. Então. por tudo isso que

V. Exa. viu, pelo desvelo dos Srs. Deputados nessa investig!

ção, o amor que têm pela causa pública e que envolve. neste

instante, o seu depoimento, esta 'Presidência agradec; a. v.
Exa. pela presença.

O SR. DEPOENTE (José Flãvio Pêcora) - GO$t!

ria apenas de não sair sem uma despedida aos nossos: compa

nheir:os e sem expressar aqui o nosso agradecimento ao Sr.Pr!.

lidente, Deputado Alencar Furtado, pela desenvoltura, pela

categoria e pela correção. se me ,perm.ite, cons que conduZiu os

trabalhos; ao nosso Relator, também, pelo seu trabalho e aos

SRs. Deputados que inquiriram a certeza de que interpretei

todas as questões como pontos relevantes para o esclarecime!!.

to das questões objeto desta CPI. De fato, fico satisfeito

pela oportunidade de ex.pressar o meu ponto de vista CDBO Se

cretãrio Geral da SEPLAN e, modestamente, llle sinto premiado.

pelo pouco que eu possa ter aduzido ao qu~ ji foi dito aqui

,nesta Comissão e que possa conduzi r ã consecução pl ena dos

objetivos desta CPI. Quero deixar. portanto, registrado es

te nosso agradecilllento nesta oport~nidade. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

, Ficalll os 5rs. Oeputados convocados para amanhã. às 9 hor&~ -

Depoente: INGNÁCIO MOURÁO RANGEL
Economista

26- REUNIÃO, REALIZADA EM 17·11·83

que quisesse recomendar cautela seria mandado para casa

ou foi mandado. pelo menos num caso notõrio - porque ~ na

realidade. ninguem conhf!:cia .••

e peço atenção para o horãrio: 9 horas - a fim de ouvirmos o

depoimento do economista Inãcio de Mourão Rangel. Esti encer

rada a sessão ~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Desculpe, não entendi bem. A que caso V. Sa. se refere?

O SR. DEPOENTE (Ignãcio Mourão Rangel} - Eu

IDe refiro ao Mini-stro Karlos Riscflbieter, que fez uma alusão

O SR. PRESIDENTE (Deputado _l\lencar F~rt1'lrj:o) 

Havendo número legal, declaro abertos 05 trabalho\': dest.e re!.:

nião da Comissão Parlamentar de Inquerito destinada a inve~

tigar as Câusas e conseqaêndas do elevado endividamento e~

terno brasileiro, tendo em vista as negociações com o Fundo

Monetãrio Internacional. Ouviremos hoje o d~poimento dQ Sr.

Ignácio Mourão Rangel. economista, Antes. a Sra. ~ecrel.ãria

procederá ã leitura da ata da reunião anterior.

(t lid" e aorovada. sem restricões • .::.. ate;, da

reunião anterior)

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} ...

Temos a honra de receber o Dr. Ignâcio Mourão Rangel, CCOll.Q.

mista da mais alta respeitabilidade e conceitos consaflrado~.

portador de um currículo dos maiores e lilais qualif'ic:}dús.Fo.!:.

mado em Direito pela Faculdade do Maranhão e peia Fdcu1àade

do Rio de Janeiro em Economia; mestrado em E;onomia; Pre;;;i

dente do Co~selho Regional de Economia do Rio de Janeil·o.ten.

do, vãrios livros publ lca,dos. entre os qua'is "A du;=.11th.de bK
sica da economia brasileira", "Introdução ao estudo do dese!!,.

vo1 vimento econômi co brasi 1eiro", "Elementos de economi a do

projetamento". IIRecursos ocio;osll, "Política Econômica", liA

inflação brasileira ll , "Tecnologia. ciclo e crescimento", ar

tigos e ensaios; economista aposentado do aNDES, tendo sido

assessor dos Presidentes Getülio Vargas, Juscelino Kubi~chek

e João Gou1art. Convido o ilustre depoente a prestar o co.!!!.

promisso regimental. com todos os presentes de pe.

O SR. DEPOENTE (Ignãcio Mourão Rangel) - Pr.!!.

meto, sob palavra de honra e sol) as penas da lei, d'izer a vE!:

dade do que souber e se for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o depoente para a exposição preliminar, após o

que serã s. 5a. submetido ã argflição dos Srs. Deputados.

O SR. DEPOENTE [Ignácio Mourão Rangel} - Sr.

Presidente, 5r5. Deputados, eu pt"eparei e entreguei ã Casa

um texto em que pude m~ dobruçar com mah cuidada' e precisar

certas coisas que são os meus parâmetros. Mas eu não creit'

que seria bOIl1 1er esse texto. Vou tentar fazer uma exposi

ção em que apanharei os pontos altos da materia e de maior

interesse para esta Comissão. As crises são como a morte:

elas vêm. e cada uma traz UIl1 pretexto diferente. Elas se r,!

petell, às vezes, com bastante regularidade no tempo, 'mas são

sempre diferentes Ulaas das outras. Atualmente. o mundo e a

balado por llma crise somente comparãvel àquelas que tivemos

nos anos trtnta, em 73 do século passado. e à que tivemos em

1815, pelo seu ponto alto na Batalha de Waterioo. são cri.

ses do mesmo tipo. cada uma delas diferente, cada urna delas

traz urna problemãtica diferente e dã soluça0 diferente

ela. Mas as crises pertencem ~ uma fam'ilia. Uma das cara~

terlsticas desta crise que estâ ai - e que deverá durar a'in.

da. porque a sua motivação, a sua causação não ê uma série

de acidentes, são causas profundas - ê que ela vinha sendo

preparada por todo o resenvo1vimento anterior da economia m!!!

dial. Ela estã alo vai passar, mas não jã. Essa crise, na

sua etapa inicial - porqUe ela deve ser considerada como na!

cida em 1973~ um seculo depois de uma outra crise semelhante,

cinqflenta e dois anos depois de uma outra crise semelhante

- trouxe como uma das suas caracteristicas uma oferta anôm.!

la de recursos externos para todo o Terceiro Mundo.Isso 1 ev.!

dentemente, não explica o nosso endividamento, porque o fato

de alguêm nos oferecer dinheiro não quer dizer que o aceito!

mos. Mas a verdade e que não estávamos preparados para rec,!!

sar dinheiro. Nós aceitamos com... O Ministro da Fazenda

foramao Deputado, o direito de conduzir as perguntas que

formul adas.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra, pela ordem.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Mlni~

tro Flávio Pêcora, e muito comum em nosso Pais as autorida

des da República e do Governo - e V. Exa. ê uma delas - ex!

gi relll provas das ."fi rmações que fazem perante a Comi ssão Pa!

lamentar de Inquérito, perante a imprensa, perante o Congre!

50, perante os Deputados, enfim. perante as outras autorida

des neste País. Entretanto. Ministro Flávio Pecara. a prova

fundamental de que a politica econômica. que V. Exa. repre

senta. hoje. estã falida, esti no próprio documento que re

trata a pesquisa, que retrata os dados oficiais da situação

do nosso povo. O Ministro sabe muito bem que um paTs e", que

quatrocentas mil crianças morrem de fome por ano não estã d!,

senvolvendo uma politica saudãvel. Há uma responsabilidade.

O desemprego. a prostituição. o menor abandonado. os índices

constatados da insolvência dessa politica são provas, sufic!

entes para a demissão de todo o Ministerio, principalmente da

írea econômica. Isso é prova sufici.ente. não e preciso bu!

car, então, nos escaninhos. tal negócio. tal ,negociata. tal

favorecimento. tal corrupção. por isso estamos pesquisando.

Há pessoas que foram prejudi cadas e talvez porque foram pre ...

judicadas ê que exatamente estão fazendo as denúncias e re

gistros em cartório.. Temos o Sr .. AsSis Paim Cunha depondo

elll outra CPI, dizendo isso, dizendo aquilo, que precisava de

doze bilhões e lhe foram oferecidos vinte e cinco bilhôes e

que trinta bilhões de cruzeiros foram resolvidos em quinze

.tnutos. Ele depõe isso perante a CPI. O dever do Partame!!.

tar, da Comissão de Inquirito, do Congresso, do representan

te do povo ê procurar vascul har ~ procurar prQvas dessa que!.

tio menor. Veja belll que estou dize:ndo, Sr. Ministro,da que,!

tão menor, porque a questão maior ti justamenh a falência

dessa polftfca eCOnômica. Seu descaso, sua frustração a di

ficuldade por que passa o povo brasileiro hoje. Isso foi um

enfoque, foi uma õtica, foi uma luneta, como V. Exa. decla

ra, uma luneta. A nossa luneta ê diferente da s~a, os nos

sos óculos são diferentes dos seus. Perfeitamente, nós nos

honrallos com isso. porque reallllente a Oposição traz projetos

para resolver essa situaçio e esses projetos da Oposição não

têm nada a ver com as medidas do Governo. Governo ditatori

al, Governo respaldado no podér militar, Governo respaldado

no poder dos monopólios dos banqueiros internacionais. Sr.

Ministro, a prova cabal da falência do modelo econôJlIico esti

justamen~e no seu resultado, porque desculpa não resolve

problema. Desculpa não resolve o problema. Num pars serfo.

num país responsivel com uma polftica falida dessa era, pa

ra, imediatamente, o Governo. no mfnimo, l:1Udar o Ministé

rio. Já não é mudar a polftica, mas mudar o Mi,nisterio. Já

criaria a expectativa de alguma solução.. Então, Sr. Minis ..

tra, a prova de que o regime ê falido, a prova de que esh

poHtica econômica e uma política falida. c~ntrãria ao in-

teresse do povo brasileiro, estã justamente no seu resulta ...

do. Era justament: o registro que queria fazer. Muito obrig!

do,. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDErHE (Deputado Alencar Furtadol ...
Tell a palavra o Df!:putado Ricardo Fiúza.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIOZA - Sr. Presiden·

te~ V. EXil. tell presidido esta COlllissão Técnica ... porque uma

COMissão Parlamentar de Inquerito ê t.ambêm una Comissão Téc

nica - com isenção e com profundo respeito ao Regimento. De!.

de O início da Comissão a abrangênCia do assunto permitiu di

vagações que, de uma forma ou de outra. podem Justificar uma

ligação com o assunto, razão por que não coube ao PDS cer

cear, de forllla alguma. nenhuma das perguntas que foram fei

tas, embora eu, como Lider, esteja convencido de que algumas

nio eram pertinentes. Todavia, para não p.arecer que estiv!

mos cerceando, deixamos que as perguntas fossem formuladas.

Entretanto, Sr. Presf'dente, desejo- dizer que o Partido Demo

crítico Social aqui presente discorda frontalmente das colo

cações do nobre colega O'Ornellas. Enquanto ele acha que

te_os uma polftica falida, e cita dados. o lado negativo de

um Pafs em desenvolvimento. a braços com uma recessão mu~

dial, nós, por outro lado, achamos que a polltica econômica

do Governo e uma poHtica sêria. busca corrigir as distor

ções, busca ajustar o modelo brasileiro e estã conseguindo,

'dil o respeito da cOll1unid,ade internacional. No tocante ã re!

posta do depoente, em momento algum exigiu provas. e sim in-
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i 'imprudência do nosso endividamento e pouco depois não era

mais Mini:stro. Post hoc, ergo propter hoc - 11 0 que veio d! '

poisj logo, por causa disso". Assim tam6em nõs tivemos •..

Hoo seria prudente im2tginar que as coisas se pudessem dese!!,

ate chegar o momento em que todo o sistema entra em pane. O

Terceiro Mundo deve hoje cerca de setecentos bilhões de dol!.

rcs, e estes s;tecentos bilhões de dolares rendem um jur~

calculado em 14% ao ano, isto é, 'mais de cen~o e, quatro bi.

lhões de dólares são os juros devidos ·pelo Terceiro Mundo,

neste ano de 1983 - obviamente uma dívida incobrãvcl. Não e

poS"si've1 pagar uma divida com essa taxa de juros e com tal

volume. O Brasil, então, é um pal's que se endividou l"elati

valllente mais do que os oU,tros. Deve uma parcela enorme, qu!,

se um sexto des!a dlvida do Terceiro Mundo. E o que fof que

nos distinguiu'? VejaTU bem. O que nos foi oferecido foi ta!:!

bém oferecido a outros, mas nós seguramos com ambas as mãos.

por quê'l Por que motivo o Brasil se serviu amplamente dessa

oferta anômala e imprudente de recursos'? Porque ele tinha

uma crise interna, que engendrava uma demanda também anõm!

la. Orasil 'não e mais um pais simpiesmente do Terceiro

Mundo; ele já e um país que, há muito tempo, en!p;lnd...·ou no

seu seio ciclos internos e produz SU1I5 prõprias crises. Is~

so não acontece com todo o Terceiro Mundo. Não acont~cia cE.

nosc~ antes de 1930, mas, a partir daí, nos engendn-mos, nõs

teTllos um centro dinâmico dentro da economia brasileira, e,em

conseqtlência, engendramos os nossos próprios ciclos. Esses

ciclos que ,nôs, engendramos interna""ente têm umli duração dif!:.

rente da desses ciclos longos da economia mundial, que são

ciclos de aproximadamente cinqlienta anos. Os nossos ciclo!;:

internos são de aproximadamente dez a onze anos, eles se r!,

petem com bastante regu'hridade. Olhando assim, '/01

d~, nós' vamos encontrar que geralmente, de 1920 para cã,

05 primeiros cinco anos de cada decênio são de crisej os S!

gundos são de prosperidade~ movimentos numa onda bastante r!

gu1ar, ruis regular do que quando a Europa tinha ciclos de!.

se tipo. Esse tipo de ciclo me pa~e~~. característico da et!

pa da implantação do capihlislRo industrial. Como a Europa

venceu essa etapa, ela não tem mais desses ciclos. Ela tem

crises, mas não desse ti~o, nem com essa regUlaridade. Aqu!

les belos e geomêtricos ciclos europeus do sêculo XIX não

existem mais; mas existem aqui, renasceram aqui no Brasil.E!}.

tio, o que acontece? Ess~s ciclos levam a um período de cre!

cimento, vamos supor, arredondando, de cinco anos, ao cabo

do qual a nossa econorllia entra em crise,' pelo aparecimento

simultâneo de duas ãreas com caracter1'sti cas opostas no seu

i.nterior; há uma irea em que as indústrias cresceram além do

que o mercado exi.ge, e que eu chamei de ãrea de ociosidade;e

uma irea que, tendo a economia crescido, e ela não tendo cre.,!

cido, criam..se ãreas de eSc.:assez, ãreas de estrangul amento,

que chamamos áreas de estrangylalõlento. A economia vai en-

trar. em crise atê que se resolva o melhor modo de se fazer

com que, COM os .excedentes gerados numa área, nós criemos o

capital necessãrio a rOllper os estrangulamentos da outra ãr!,

a. Isso tem sido assim. Evidentemente .por que vamos esp!,

rar, se se sabe disso? Não. Poucas pessoas sabem e, na ver

dade, nesta matéria. nõs ainda somos um pouco leva~dos ao

Deu darâ, na espontaneidade. Nós acertamos. geralmente, ou

por equlvoco ou por acidente. Mas e,certo qu~ temos acab!,

do por acertar. Isso 'ê' verdade. COIIO dizia, hã pouco. um

colega argentino: "Vocês, brasileiros, têm sorte, pot'que V!?

cês entram na crise e saem dela, e nôs fi camos morando de!!.

tI"'O dela. II Assim i reabente:. Entre 1938 e 1978, a produção

industrial brasileira cresceu'vinte: e uma vezes; a da ArgeJl

,tina crêsceu cinco vezes. A dife~~.nça, é muito ir.1portante.

NenhulIl pal$ capitalista cresceu tanto quanto o Brasil , ne!

se período. lembro esses fatos não por simples ufanismo, e,!!!

bora valesse a pena. porque o que nós fizemos neste perlodo

foi extraordinirio. E pIPa comparar, porque .comparando com

isto o nosso atual deselftpenho se torna ainda mais lastimãve1

do que parece, ao priMeiro exame. Se comparamos isto com o

que fhemos no passado, nôs temos pena do Brasi 1. Como

que o nosso endividamento teIA dupla origem. Primeiro, essa

oferta anô.a1a de recursos, caus~di! por uma crise externa em

certa etapa do seu desenvolvimento. As etapas posteriores

da crise não ,engendrarão sobra de recursos, ou não e obrig!.

tório que o façam. Esta primeira etapa. que começou, em 1973,

COIll o choque do petróleo, trouxe caracter1sticas em que se

criou essa oferta anômala de re.cursos, e nós ct'iamos uma d!

manda a.nômala de recursos. ~or quê? Pl2lo"l!.le ~u e'lt~nd(l de

e.conomia. devido às ãreas de ociosidade. Os serviços de uti

tuir aS importações .. tem de ser ~ em relação aos-palses

do Prilfteiro Mundo. Nossa substituição de importações da 0E.

tn vez foi feitã no MOlllento em que a economia se fechou s!?

bre si mesma. nosso comercio exterior, que fornecia 26% da

oferta total de bens e serviços antes· de 1930 caiu, em certa

altura, para cerca de 6~ apenas. Evidentemente, não e possI

vel pensar em substituição de importações nesse "lesmo esti)o.

Mas os países do Terceiro Mundo poderão criar em torno de li&;.

Nós poderemos ser o niicleo em torno do qual outros países se

aglutinarão, e nós, coletivamente. poderemos empreendet' um

esforço de substituição de importações das áreas do Primeiro

Mundo. Não seria a primeira vez que faríamos isso. Na cri

se que começou em 1815, e que nos deu a independência n.àci.Q,.

na1. nãs crescemos" muito. O nosso comercio exterior coin os

'pa'ises europeus não cresceu. Foi um período em que, em te!

\10S .p.!!. capita - ou qualquer outl'O criterio que usemos ~h0E.

VE! uma contração do comercio exterior. O comércio exterior

permaneceu em crise em todo esse pet'íodo. Não obstante, há

um comercio do qual. infelizmente, nos perdemos 11 document!

ção'em grande parte: o comêrcio'com a ~frica, em que nos

comprãvamos os escravos, e~portando produtos ~rasi1ei ros. E,!

se comercio, geralmente, não se soma ao primeiro. Então.nos

dtzermos que naquele período tivemos uma contração do comê!.

cio exterior, significa que não estamos inc1uindo a A"frica.

Em verdade, nós trouxemos da ~frica materiais com os quais,

construimos, ajudando a construir o Brasil. Nos importamos

homens, como h.oje impo.rtariamos mãquinas, e fie qualquer ma

neira estávamos construindo o país. Então u nós temos •.. Jã

tivemos, portanto, esse período em que um grupo de palses da

periferia se aglutina, se organiza para prescindir das impo!.

tações dos pa1'ses cêntricos. 'Noss"o Presidente estã na Nig!

ria agora, discutindo uma oferta ~~ feita, há muito tempo,

pelo Governo nigeriano. Ele nos promete dois bilhões de dÊ.

lares de petróleo por ano e aceita receber todo o pagamento

em produtos brasileiros. Isto, evidentemente, nós... Mas.

para fazer isso, temos que estar preparados .. Não é só dizer

-eu quero fazer isso." Afinal de contas, se a Nigeria nos

vende petróleo. o valor desse petrólêo vãi ser introduzido '!!

ma conta especial do Banco do Brasil, e ela vai sacar contra

essa conta. Portanto, essa conta não vai ser uma conta fiE.

tl'cia. Ela vai ser uma conta que deverá ser suprida de r!

cursos. E não estamos ainda preparados para isso. Então,

este o problema. 1:. aqui que bate o ponto. Nós temos que p~

parar o aparelho financeiro interno que nos permita usar

potencial produtivo brasileiro jã criado. Não se trata de

criar UII potencial. Há pouco, 1i um texto de um economista

que dizia que cada dõlar pocpario significa cinco dõlail':.i i~

Vestidos. Nada mais falso. Nõs iria'rllos poupaI" dólares u~

sando um potencial que jâ existe e estã ocioso. Portanto. é

possiv~l fazer, sem aqueles efeitos. A substituição de i!!!,

portações da primeira etapa de nossa industrialização teve,

de fato, esse 'efeito: para poupar um dolar nõs tivemos de

gastar vârios dólares. Isto significava que. no ato de f!,

zermos a substituição de importações. em vez.de aliviarmos

• iI. pressão do nosso balanço de pagamentos, nôs a increment!,.

zendo com que deixemos de endividar-nos no estrangeiro e c~

mecemos a organizar nossa~ divida por nossos próprios meios,

ou seja, não teria havido endividamento se não tiVesse ha~

vi do esse encontro de uma o,ferta anômala de recursos com uma

demanda tam~em anômala. A nós não cumpre resolver o probl!

ma externo. Nõs têmos apenas que observar a evolução dele.

O Brasil ê muito pequeno no conjunto da economia mundial. E!!!,

bora tenha crescido enormemente nesse período, ele ainda

um pais pequeno, do ponto de vista de sua significação econ.§,

mica, polltica etc. Então, não vamos' resolver o 'probiema

mundial. Nos temos de resolver o nosso problema. e ~odemos

reso1v~-10. Não seria a primeira vez que o mundo permanece

em crise e nôs saímos dela. tambem na outra grande depre!

são o mundo permaneceu em crise. ate 1948. A esta altura,

nôs jã estãvamos: a pleno vapor. A nossa industria jã tinha

tomada a embalada, e não ia parar. Então, isto pode acont!:.

cal" outra vez. Disse, há pouco, o Ministro da Fazenda que,

se não houver uma mudança lã fora, não poderã haver aqui. P.!!.

de. haver, sim. Nõs podemos resolver o nosso problema inter. -
namente, e deixar que o mundo se vã cozendo no seu proprio

caldo. Nós podemos I"esolver, e ao fazê-lo nós vamos subst!

nossalidade pública não Cresceram na medida necessária.

industrialização estã tendo, como conseqÜência, urna espant.Q,.

sa urbanização. Nossas cidades recebiam. por ano, cerca de

cinco lIlilhões de habitantes novos, do seu próprio crascime.!!

to interno e vindos de fora. Cinco milhões de habitantes n~

vos em cada cidade ê como se em cada três an~s nos criãss!:.

mos uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. E não criamos

..a :nf~a"estrutura que estã impllcita. Não criamos nada que

se pareça com isso. Criar três cidades como Belo Horizonte

em~ cada ano não e tarefa' simples. 'Evidentemente, nãs fi c!,.

mos atrasados com isso. Nosso serviço de atividades pübli

cas criou ãreas de vazio, de escasse.~!. que são capazes de s,!!

gar recursos imensos. Como estã órganizad.a esta ãrea? Esta

irea, a esta etapa do n(lsso crescimento, chegou sob a forma

de serviços públicos concedidos a empresas públicas. r uma

solução aparentemente anômala, em que o Estado ê simultane!,

lIIente poder concedente e/concessionãrio dos serviços. Não e!.

tava errado o que fizemos. Ao fazer isso. como eu fui Re'l!

tor do Plano Nacional de Eletrificação. das leis '1ue cri,!

rall a ElETROBR1tS e que criaram os modelos para esse ·tipo de

estrutura, não estou fazendo u'ma autocrltica. Naquele momeJl

to era isso meSMO que era preciso fazer, mas chega o momento

em que as coisas têlll que mudar, têm que Mudar e vão encon

tr:ar dificuldades para fazê ...lo. A geração que eu ajudei a

educar vai resistir ate o fim. Os meus ex~alunos E: os alE..

nos dos meus alunos vão resistir, porque nõs lhes ensinamos

que ~ ,solução para o problema, naquele momento, estava na e!

tatização dos serviços. E era verdade. Bem ou mal) nós cri

alllos Itaipu, Tucurul, criamos muitas coisas importantes. Ap!.

nas, tudo o que nós fizemos e só um começo de conversa, po!,

que nas vamospreci sal'" de investiJll~ntos gi gantescos, imensos,

por isso. Porque estávamos nas nossas cidades... A nossa

economi.a estã crescendo de tal maneira que as diversas regi.

ões se tornam interdependentes. Então, vai s.er preciso um

sistema ferroviãrio completamente novo. Essa que estã ai

não ê fer~ovia, era ferrovia n~ tempo em que a ferrovi é: era

uma alternativa ao transporte em lombo de burro. mas não

alternativa numa época em que ~alternativa seria o caminhão a

diesel. Nõs precisamos de ferrovias mesmo. Isso exige um

quadro completamente novo, e, con~.e.qUentemente, investime!!.

tos enormes. Não ê cul pa dE! ni nguem que o centro industrial

do pal's seja enormes montanhas, exigindo estradas caríssimas,

que a Ferrovia do Aço tenha mais de cento e vinte qui1ôm~

tros de túneis e viadutos. Depois, quando tiVermos vencido

esta etapa, e que as fer·rovtas estiverem proj etando seus P.2.

los para o Norte e para o Sul, nôs teremos planaltos ã vont!

de para vencer e as estradas serã~ baratas - e agora são

caras, mas isso não ê culpa de ninguêm. nãs tiver.lOs de i!!.

vestir pesadamente. O Estado, como essas empt'esas do Estado,

as dificuldades financeiras dessas empresas são as dificuld!,

des: do setor público de modo geral. dificuldades do Estado.

Então, ê o Estado quem aparece comq o grande devedor, tanto

interna como externamente. Estava errado? Não, porque nós

consideramos que o pai's não se pode desenvolver sem fazer e!.

ses irivestillentos. Errado está: nós Iilãr.darrnos l:>:;!;c~r eCiuij:!

mentos no Japão, quando a MAFERSA, nossa MAFERSA, ganha coE.

corrênch para fornecer equipamentos para o Rio Grande do

Sul. O erro· estã aí. E o que quer dizer? Não nos prepar!

IRas devidamente para atender. com recursC1S nacionais, essa

delftanda. Criamos ullla indústria pesada ponderãvel. Nós te

1Il0S hoje, a esta altura do nosso desenvolvimento, um poder2.

so departamento primeiro da economia, o setol;; de bens de pr.Q.

dução. Portanto, se nãs conseguirmos criar o capital vivo.

di~he,i,\o pa,ra. fin,anciar as obras" a indústria brasileira jã

pode suprir os bens que estão implícitos nessa operação. PO!.

tanto, nõs temos possibilidade de sair disso. As condições

Materiais,reais. jã estão cri;das. Faltam condições mel"ame!!:

te financeiras, que nós vamos ter de ct'iar o processo. JuE,

tamente por essa fal ta e que ",ÕS temos de criar este apare

lho, que faça COM que com~mos a atender com recursos inter

nos a demanda do setor dos serviç~s de utilidade pública, f!

cresceu l.volver de outra mllnei\a. Então" o endi,vidamento
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1105. Dizia-u na epoca: a substituição de importações não

e remédio para os problemas do balanço de pagamentos. De f!,

to não era. Era uma maneira de fazer o Pals crescer. Nõs

construir Tucurul usando o potencial da indústria pesada br,!

si1e1ra~ E, se nós não usarmos o potencial da industria p!:.

sada brasileira, a economia permanecerã em crise. A nossa

crise interna, hoje, tem um aspecto um pouco diferente das

popul a-um ano, esteve às voltas com um êxodo fabuloso de

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Fernando

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando de Sant'

Anna) - Terminada a exposição altamenta esclarecedor~

trazendo uma contribuição, a meu ver, nova para o enfrenta

mento dos problemas da crise 'atual, devo dar a pala,vra. em

primeiro lugar, ao Relator, Deput~do Jacques D'Ornellas.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques DIOrnellas) 

Sr. Presidente, Prof. Ignãcio Rangel, realll1ente. aos dados

que V. Sa. coloca na questão da dlvida do Terceiro Mundo, s,!

tecentos bilhões de dólares, e que só de juros esses países

pagam cento e quatro bilhões de dõlares, eu acrescentaria. um

dado fundamental na conjuntura, que e o gasto em armamentos,

que somam oitocentos bilhões de dólares. Quer dizer, a dívi

da raais os juros jã dão o total ~asto em armalltentos pelos p!

lses industrializados, evidentemente, ou em vias de desenvo!

vi.ento. No caso, o Brasil estâ entrando nessa senda. que

eu diria urna senda maldita. porque a exportação de armas e

explos ivos real.ente não conduz a uma polit i ca de paz, de d~

tenção; Iludo pelo contrário, ela estimula a corrida da morte

e da destruição. A Higêria, como V. Sa. sabe, há menos de

prever. O Brasil e um Pill's de uma inventiva extraordinãria.

Ele acaba descobrindo maneiras de fazer as coisas, e age!!,

te não se machuca. E quase como se não fosse conosco que ti

vesse feito. Mas nês teremos que mudar seriamente neste caEl

po, ou seja, nós teremos que satisfazel" essa demanda interna,

com recursos internos. Ao fazer isto, nôs estaremos arra,!!.

cando o pals da depressão, criando empregos numa ãrea da ec.!!,

nomia, promovendo investimentos na outra área. Não e sõ

indústria nacional que vai ser beneficiada. Tambem poder!.

mos cOlltpral" o petróleo nigeriano. Por quê? porque não nos

faltarão meios de pagar. de suprir a conta do 'Banco do Br!,

511 que corresponderã ao valor do petrõleo nigeriano, que a

Nig~ria vai usar para comprar geladeiras, caminhões, autom~

veis etc., do Brasil, ou arMamentos. Então, esta operação

financeira e que vai desatar o nô da cl"íse, como na crise de

1964, foi a correçio monetãria que desatou o nã, digam o que

disserem inclusive seus autores, que, para minha surpresa,

parece que não entenderam muito bem o que estavam. fazendo.E!

tou lis ordens de V. EXilS.

garantia e oferece o seu aval. um aval que a esta altura

não e o aval gratu'ito que nós temos hoje, e um aval serio e

garantido. Por quê? Porque, se o devedor final se torna

inadimplente, o Estado, como poder concedente, toma a conce,!

são. Como credor hipotecario toma~lhe os bens, transfere a

concessão e os bens a outro. Então, portanto. esta garantia

não e uma garantia vazia. Eu estive pensando nisso. Comecei

II pe,sar nisto hã I!!~is de vinte anos, quando preparava o e!

quema de financiamento do Banco Nacion~l de Desenvolvimento

Econômico. Eu sentia que estãvamos construindo uma coisa iE!

portante: conseguimos antecipar recursos fiscais futuros ,coEl

prometendo'os recursos fiscais, e para isso precisãvamos do

aval do Tesouro. Mas sabia tambem que, a certa altura, e,!

sa garantia seria vazia, não representaria mais nada. Em s.!!,

ma, nós estamos diante deste problema. Qua~do tivermos r!,

solvido est~ problema, teremos criado no mercado tltulos pr!

fertveis â posse do solo. E, en~ão, o preço da terra dev,!

rã entrar em colapso. Jâ hã muitos anos que temos observado

isso. Toda' vez que a econOMia nacional entra em ascensão,

o preço da terra decl ina: toda vez que ia economia nacional

mergulha em crise, o preço da terra ~!lbe. E um comportamen

to anômalo, mas que prenuncia o qúe deve rã acontecer agora.

A maneira como concretamente se vai fazer isso não ê ficil

freso Eles vão ser uti'lizados continuamente, porque essa

a'tarefa dos banqueiros, esse e o papel dos banqueiros, essa'

e a sua destinação histõrici!l.~ Desses recursos os banqueiros

ções faaintas, e. função de ullla crise mais ou menos semelha,!!.

te ã nossa. A dellanda, que V. Sil. coloca muito bem, não d!

.anda~ ~.a oferta anômala de recursos, recursos esses adqui

~idos por Ull sistema de dom'fnio internllcional, dos banquei

ros, pelos R1onopôlios, pelas grandes empresas, é que causam

evidentemente todo esse sistema de pre!'s~o, todo esse sist,!

Ala de ofertas aos pal'ses pobres do Terceiro H.ll~do, inclusive

o nosso. 2 ,claro que os recursos acumulados, o dinheiro nas

.ãos dos banquei ros não pode ftcar parado. trancado em c.!!,

em

vai

dados

demanda para a indústria pesada que estã ai. Ela estã

nheiro e não ofereço uma garantia vãlida, o banqueiro

cobrar-me taxas de juros mirabolantes, se é que me vai

Porque o Estado e o úni co tomador posslvel dos bens

crise principalmente porque não tem demanda. As grandes eEl

presas de são Paula estão trabalhando com 40% de sua. capac!

dade. Precisamos criar demanda para essas empresas.Resolver

a crise não fi sõ dar a rede ferroviãria, o equipamento, para

ela se desenvolver. Isso também se 'pode fazer com recursos

externos. Mas os recursos externos não nos darão emprego em

outros setores. E a crise se manifesta sob' dois aspectos:

uma ãrea de ociosidade e uma ãrea de estrangulamento. E pr!,

ciso que o capital necessário no setor de estrangulamento 5!

ja feito pelo emprego da capacidade jã criada na ãrea d~ oci

osidade. Não há outra solução para isso, e este ê um probl!.

.a financeiro. Eu situo este problema, e sei que ao dizer i!

to eu lIle exponho, eu situo este problema na atual maneira c~

MO estão estruturados os serviços .de utilidade pública. Como

eu disse, sio serviços estruturados sob a forma de conces~

sões de serviços públicos a empresas püblicas, deixando

Estado na condiçao simultânea de poder concedente e conce~

sbnãrio, ou seja, para levantar crédito para estes serviços,

portanto, sem credito não teríamos como mobi lizar·o potenci

. al ocioso que estã no 'Outro setor, para mobilizar o credito,

nôs terelllos que usar, :i titulo de garantia, unica e exclusi

vamente, o a'val do Tesouro, aval do qual nôs usamos e ab.!!,

pequenas propriedades jamais utilizaremos o cerrado, o pampa

llIeStllo a caati nga. Então, nôs temos, portanto, uma cri sa di

ferente. Mas não vamos começar a resolver o problema por al.

Acontec"e que o preço do problema agrãrio no Brasil, neste m~

mento, se converte basicamente, no problema do preço da ter.

ra. E o preço da terra no Brasil e hoje. desde algum tem

po, um problema financeiro. As pessoas compram terras, não

porque quei;am fazer agricultura, nem porque queiram con5~

truir; compram terras para especular - compram um tTtulo

prestar, porque i1 vontade dele e não emprestar nada, porque

a garantia não vale nada, e o aval do Tesouro, atua1mente,não

vale nada. Para fortalecer o aval do Tesouro, o que poderia

ser feito? Quando houve a correção monetária; nós tivemos

uma experiência disso. A correção monetãria deu nova 'sub~

tancia, regenerou o instituto da hipoteca, que estava morto

em nosso Direito. Antes da correção monetãria nôs dãvamos un

beM no valor de cem milhões para garantir um empréstimo de

cem lII11hões. No ano seguinte, o bem dado em garantia estava

valendo cento e cinqüenta milhões e o mútuo continuava sendo

cem milhões, quer dizer, ro~pia-se a equação econômico~fina!!

ceira do mútuo, e a operação não podia continuar. Com a co.!:.

reçio Inonetãria, o lado monetãrio e o lado real da equaçao

cresceraRl paralelamente. Então, nôs tivemos um crescimento

explosivo, em que em pouco tempo cria.va~se um dos maiores sis

temas de poupança do mundo intéiro. Assim tambem nós ter!.

11105 'que pensar em qualquer coisa semelhante a isso, agora.

Mas, para que isso aconteça, vai ser preciso - e isto e i!!,

digesto - vai ser preciso privatizar os serviços. Por quê?

samos ampl amente. Estã compl etamente desmora 1izado.

aval de uma hacienda falida. Portanto, nada menos espantoso

do que o cresci mento da taxa d; juros. Se eu vou toma r di

imobiliãrio como se estivessem comprando um titulo mobili,[

rio, uma debênture, uma ação. Então, portanto, esta crise,

esta estrutura ê senslvel às müdanças que ocorreram no 51st!

ma financeiro. Nõs jã vimos que temos necessidade de tazer

mudanças no campo financeiro para superar a crise: criar a

em hipoteca dos serviços de utilidade pública. Os serviços

de uti.1idade pública, em nosso Direito - oú em qualquer Di

~eiro ... são inalienaveis, salvo para o Estado. 'Então, se

não posso dar ao banqueiro um quilômetro de linha do metrô,

porque ele e inalienável, evi~entemente o banqueiro fica de..t

pendendo da outra garantia que eu oferecer, que ê o aval do

Tesouro, que, como jã vimos, esta ~e~gastado; Então, va i ser

necessário encontrar uma manei-ra. Pouco a pouco estã surgi!!,

do, dentro do próprio bojo da crise. uma solução. Um grupo

esta propondo-se a construir, em concessão. uma rodovia. P!.

rece uma coisa irrelevante, mas, na realidade, inova pesad!

. Ilente, porque esta rodo;L-fa, este grupo pode dar, pode ofer!

cer ali garantia as instalações que ele rwuver construido;p,!!,

de dar garantia a quem? Ao Estado. O Estado recebe aquela

detruir uma nova Tucurul, mas não resolveriam o problema

estivamos importando menos bens de consumo e importando mais

miquinas, mais materias-primas. A~u~J.mente, 'jã não mais

assiRl. Nós temos um potencial ocioso muito grande. Uma das

cll.racter'isticas desse potencial ocioso e que ele estã, atual

Illente, alcançando o departamento primeiro da economia e que

se cOTllporta di ferentemente dos ci cl os anteriores, do tempo

em que o departamento pl;,imeiro era artesanal, e sõ a indü~

trta leve era de carãter industrial. Agora nós temos coridi

ções novas e diferentes para isso. Mas a verdade e que est,!

mos com as condições criadas para sair desta crise. Temos que

agir sobre essas v·ariãveis •. Havia uma ofertá. anômala de r!

cursos que a certa altura começa a estancar-se, e uma deman

da anômala de. recursos com a qual temos de acabar. Nosso pr.!!,

bleJlla deve ser discutido. Como e que se faz isso? Como

nós organizamos o serviço de utilidade püblica sob a forma

de empresas públicas concessbnãrias de serviços püblicos,por.

tant ... ·deixando o Estado na incômoda posiçãó de ser ao mesmo

tempo poder concedente e concessionário, nõs não podlamos aI
cançar o crédito para essas empresas e assim carrear recur.

sos de outros setores para aquele setor em crescimento.pois,

como eu dizia, não basta carrear recursos para o setor em e~

pansão. E preciso que esses recursos sejam originãrios do

outro que cresceu demasiado. do contrãrio ele permanece

crise. Por Mais sortudos que fossem os noss~s Ministros em

obter novos creditos no exterior, eles não resolveriam

$egundo problema. Poderiam resolver o problema de como con!

crises anteriores. de cada dez anos. Primeiro. porque a no!

sa agricultura jã ê hoje. em grande parte, industrial. Ela

usa mãquinas pesadamente. Quer dizer, liberou maciçamente ,

lIio ...de-obra, que foi dirigida para as cidades. E. ao mesmo

tempo, a cidade se mecanizou, se eletrificou. A casa de f.!

ml1h tem hoje a geladeira, a mãquina de lavar etc., ela pr!

cisa de muito' menos serviçais para se mover. A fãbrica,

indüstril e poupadora de mão-de-obra; e a própria industria'

fornecedora de bens de produção tambem é poupadora de mão-de

..dbra. Por exemplo, antigamente, para se produzir um inve~

tlRlento de um bilhão de dólares, ou de cruzeiros ~ como se

queira - seria pôr em evidência a indüstria mecânica. que

era basicamente constitulda por oficinas artesanais. gera!

mente féitas para ll1anutenção das outras émpresas; ou então,

a indústria de construção civil, que era também de consti1:.!!,

ição artesanal. ' Depois, nós tlnhamos a agricultura de expor.

taçio, que tambem era uma cultura que usava maciçamente

.ão.. de-obra, e UMa produção primãria tambem manual. Nada di~

so perlRanece. Hoje podemos aumentar considel"avelmente a no§.

sa produção de bens de produção, de bens de i nves·tirnento, e!!,

gajando parcelas minimas de mão-de-obra. Isso num momento

em que o campo despeja- ondas e ondas de P9Pulações novas sE.

bre a cidade. Então, nôs temos sob esta fOl"ma de encontro

de uma oferta superabundante de mão~de-obra com uma demanda

preguiçosa, uma das características mais fundamentais da no.!.

n crtse social atual. Hôs t.emos necessidade de usar intel!

saJlllente esse potencial. E, apesar disto, a crise agrãria pl!!:!

manecerã. A nossa crise agrãria tem essa cal"acterfstica:nos

per'iodos de alta conjuntura e nos períodos de baixa conjul!

tura a crise agrária se tornava aguda; quando li. economia s!,

1. da conjuntura e voltava a crescer, a indústria de constr.!!,

ção civil, a industria de bens de produção absorvia o exce!

so de Mi·o-de-obra. Então, a gente esquecia a crise agrãria.

!'lôs não poderemos mais esquecê-la, porque ela estará prese!!,

te mesmo nos perlodos de alta conjuntura. são esses proble

lIIas que temos al pela frente. cujo desfecho vai exigir uma

serie de mudanças, com as quais, afinal, vamos ter uma ref0r.

aa agrãria. Não há como evitã-la. Claro que: a reforma agr!

ria que seri feita por esta geração nos anos oitenta não s!

rd a que nós. os revolucionários dos anos trinta, teríamos

feito se tivéssemos podido fazê-la. Nõs quertamos distrib.!!,

fr terras e naquele tempo era uma solução. Hoje, não ê. Com
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.tualmente chegat'lall1os ã lIIontôria, e vamos acabar por de-

c1lri-la. Mas eu sou economista, eu me preocupo por saber

o que irl'allos fazer durante a moratória. A moratória ê um

re.êdio. Remédio para quê'l Ela nos daria um prazo. Para

quê'l Para deixar que a dlvida continue a crescer, como ver.t

crescendo agora? Não teria sentidc: porque, afinal c:! coE.

tas, de qualquer lIaneira isso acabaria sendo o que se está:

fazendo. sem montôria, sem coisa nenhuma, ao Deus darã, por

que nio poderemos pagar: Tam6em me preocupa o que ê que v2.

"$ fazer durante I moratória. Se vaMOS preoisar da morat.§.

ria. não sei. talvez. Mas o que quero saber ê o S1ue vamos

se uÚlizam para pressionar 05 pafses em desenvolvimento, os

pal'ses pobres, os países do Terceiro Mundo em adotar uma p~

l'ltica que interessa exclusivamente a esses senhores do cap.:!.

tal. V. Sa. coloca que o erro nosso e que, ao invés de nês

nos utilizarmos da nossa industria, nõs fizemos compras do

mesmo material si.ilar no estrangeiro. Ora, aparentemente.

ê ulna loucura. Se nós temos equipamento nacional, produzido

por uma empresa naci~onal e ele não 'e utilizado, não e adqui.

rido para desenvolver a nossa própria forFlla d& de~envolvime,!!,

to, e nós vamos buscar no estrangeirO, a razão disso e just!

.ente que al se expressa uma forma de pressão, de domi nação.

Entio, e claro... E isso aconteceu muito, não sã com o Ja

pio, COIll os Estados Unidos, com a Europa Ocidenta~, os paI

sC's mais industrializados, mas os contratos de financiamen

to nos illlpunham isso. Inclusive, o relatório reservado nos

deu mostras disso. Nõs pedíamos oitocentos milhões de dêl!,-.

reli, eles mandavam quatrocentos, e quatrocentos em equipame,!!

tos, equipalllentos de que não precisávamos e dos quais não tI

nblllOS realmente nenhuma necessidade. E, o que e muito pior,

se ainda fôsselllos utilizar esses equipamentos, tudo bem, jã

seria um prejuízo menor, mas nem isso estã acontecendo. Nós

temos equipamentos estrangeiros em portos estrangeiros e em

portos nacionais, equiPamentos car'issimos se corroendo e se

desgastando. Estamos pagando despesas de armazenamento. E,!!,

tio, o prejulzo ê total. Agora, ê um prejuízo causado por

uma pol'itica econô'lIlica de dependência. Eu chamo isso de i ..

deologia da dependência aos g!"andes grupos de monopol ios i,!!,

ternacionais. Em função disso, ê claro que uma das razões

.. e outros Deputados terão condições de abordar mais especi

f1camente essa questio - e a questão dos salários. A exi

gênch fundamental ê de um achatamento, de uma superexplora

ção da mio ..de-:.obra do trabalhador brasileiro, motivo desses

decretos agora; razão por que, a partir do golpe de 1964 ,

houve realmente um acha~amento, houve uma diminuiç~o no poder

real de compra do sa1ãrio do trabalhador brasileiro. Con'ti

nuamente, basta verificar as estat'isticas que estão por aí,

nas constatamos que o poder aquisitivo do salãrio real caiu

muito, e velll caindo continuamente. Agora, com esse ultimo

decreto, o 2,.065, ele tende a cair muito mais, e tende a agI'!

var fundamentalmente a nossa· crise de produção, porque o que

i privilegiado hoje, na nossa sociedade, são as sociedades e~

peculativas. V. Sa. colocou muito Iiem a questão da terra, a

questão do ouro, enfim, o mercado aberto e tudo o mais,oper!

çoes no sentido apenas do lucro , sem uma pr9dução que seria

de melhor alvitre para o nosso ,JDvo, quer dizer, estimular as

. atividades produtivas, estimu1lr o desenvolvimento do mercado

interno. utilizar nossa capacidade de produção, buscar uma

tecnologia prôpria, impedir a invasão de tecno10,gia, de mod!,

los importados .. para.o nosso País. Então, essll. seria uma a!

ternativa., Nesta condição - para formal izar a pergunta pr.2,

priamente - existe. 'sétõrés expressivos hoj; da população

brasileira, eetores de peso, que propôem - e a Oposição e.!.

ti ar .. p+põem ul'lla moratória unilateralmente declarada.

que n6s ja estamos reallllente nela de fato, não estamos de di.

r:eito, porque d,esde outubro n!o pagamos nada, nem o juro nell

o principal, nem coisa alguma. Entio, o que V. Sa. nos di

ria a respeito dessa declaração, q~e . .a Oposição vem a toda

força propondo ao nosso Governo'l A declaração unilateral de

morat6ria, e, é claro, encararmos todos os riscos dela deco.!.

'rentes, e procurarmos, at~avês do bilatera1isll10, da relação

de troca, nação a naçio, UTIa salda para o nosso povo, que h.Q.

je sofre os efeitos terriveis do desemprego. da recessão, da

fONe e da miséria. A. pergunta seria esta: qual s'ua posição

eJll relação i morat6ria 'un-i~u-ra:.~me-nte~·de-e:·~apelo nosso

p.ls.
o SR. DEPOENTE (Ignácio Mourão Rangel) -Eve,!!,

fazer, em que iremos aproveitar o tempo da moratória, porque

moratória ê tempo. Para fazer o quê? Por is.so, parece-me

que, relativamente~ os' propugnadores da moratória têm sido

bastante omissos. Eles não tem um programa específico para

dizer .. ê isto que ê preciso fazer. E eu tenho trabalhado

justamente em definir este programa. Se vamos fazer com m.Q.

ratõria ou sem moratória, não~ sei. Quero saber o que e pr!

ciso fazer ~ o que se deve fazer. Porque a moratória em si

mesma não ê nada. A moratória nãb'significa responsabilida-

de nenhmna. Significa que eu espero poder pagar a dTvida

com os juros atuais? Simplesmente não pode ·s,er isso. Essa

dlvida ê incobrãve1 nessas condições, mas como ê que poder!

1Il0S fazer? Nós teremos que provar que podemós prescindir de

relações, que temos força pa!,a isso, que temos alternati

vas, temos para onde correr, e que a no~sa indústria não vai

parar por fa lta de petrôl eo importado a crédito, '. porque t!:.

mos outra maneira de busca.r o petrõ1eo, ()ou então temos manei

ras de substituir o petróleo. Então, eu me preocupo com es

te proble.a. O problema da moratória em si mesma, eventual

mente, sim. Apenas, eu não sei, não me parece razoãvel que

nBs nos ocupemos com ••• Hli tempos, escrevi um artigo para

a -folha·de S. Paulo" onde dizia: a moratória, por enquanto.

e uma palavra. Nós não enchemos essa palavra, não demos CO!!

teüdo il ela. A Atoratoria, para mim. ê o seguinte: o que

fazer durante a moratêria? A moratõria é um tempo que age,!!,

te tem de pagar, inclusive. Então, vamos saber o que fazer

durante' esse tempo. E me parece que os propugnadores da m.Q.

ratõria telll sido bastante omissos. falta um programa. Meus

colegas e meus amigos, atê da Oposição, que assessoram a OP.Q.

sição-, eu lhes tenho feito esta crítica abertamente: vocês

estão fal ando muito sobre morâÕria mas- não dizem o que qu~

~em fazer d~rante ela. Porque dizer seria dar um programa

alternativo. Não ê dizer !leu sou um administrador de cri

ses melhor do que o Sr. Delfim Netto". Isto não tem senti

do. Nós teri'amos que começar por coisas que teríamos bbri

gaçio de fazer, inclusive com o Sr. Delfim Netto e tudo que

ele seria oórigado a fazer, porque' ê sc'nsato e corresponde

ã necessidade profunda do sistema. Então, a minha opinião

e de que não e por acaso essa omissão dos meus amigos da

Oposição. A minha posição é que, -quando chegamos a este

ponto, nôs encontramos duas questões esca1dantes - e ta!!!

bem o nOIRe que eu dei a um artigo recente. Por um lado,

que fazer COAt as multina~ionais que estão ai, que nôs trou ..

xelllos para cã, que auferem lucros mirabolantes e excessivos,

que, a meu ver, poderiam remeter·legalmente esses lucros,ta.!!)

bêm, a meu ver, excessivamente? A nossa lei permite que e

les remetaM, lIlas as condições materiais não permitem. de f!

to, que eles remetam. Numa reunião com ~m grup~ ~~m~s_._,

de empresa dessa área, eles me diziam: liA lei, Professor,

nos dã o direito de remeter. 11 A lei dã, meus senhores, mas

UM princ1pio geral de Direito, que e anterior e estã acima

de todas as leis, diz: ad impossibilia nemo tenêtur, quer

dizer" ninguem e obrigado a fazer uma coisa imposs1vel.

exatallente, remeter esses lucros não e possível. Se não

posslvel, o que vamos fazer? O que vamos exigir,obrigar e.!.

ses senhores a fazer? Ficar com o dinheiro, esperar que e-'

1e vire fumaça na inflaçao? Transformã.. lo em Obrigações

Reajustãveis. que significam um crescimento explosivo da dI

vida do setor público? Ou procurar uma outra maneira para

fazer a a/Plicação dele? Então, acho que esta é uma que!

tio que deve ser respondida. e sem a qual não teremos rei

posta para o problema ,,~~ mora_tSr,ia •. O que fazer durante a

moratôria1 Hâ outra questão escaldante. Nôs tambem par,!

.05, quando chega o momento. de sa~:~~~iue relações deve'mos

ter co", o Segundo Mundo e co," o Terceiro Mundo, especia1me,!!,

te com o Segundo Mundo. Nôs vendemos, ate relativamente;P!

ra cada dólar que vendemos ã União Soviética nós compramos

cinco ou seis. 'E uma coisa rid'{cula. Por quê? E o caso

da Repi1bl ica da Nigeri~/ [por mã-fe'l [por impatriotismo?

Não ê. E porque as condições financeiras para isso aini:la

não estao criadas. Mas, se forem criadas as condições fi.
nanceiras, a questão se converterã em diligências, em cria

çio de condições para que: se faça o que se deve fazer. Di.!.

se o Presidente da República, UI1& vez, ao falar às Nações

Unidas: "Vamos comprar li quem nos compra. 11 Perfeito.

por que não estamos f.~endo isso? Porque não basta querer.

Comprar a quem nos compra significa o setor püblico, que e
o comprador fundamental no Brasil, ter recursos livres em

cru"eiros para pag1\r a importação. Comprar a auem nos co~

pra significa que eu estimulo as compras soviéticas ao Br2.

s11. imediatamente ao fazer compras à União Sovietica. Ma:s "'.

significa que, no ato de a União soviética aumentar suas

compras ao Brasil. eu vou ter de resgatar tambêm as camb!

ais de exportação do brasileiro que vai vender para ela. I!.

so significa dinheiro liVre na mão do Estado, um problema

financeiro absolutamente complicado, que n~o estã resolvi

do. Então~ realmente o problema da moratêria, a meu ver 

e esta ê a crl'tica que tenho feito aos meus colegas, aos

meus amigos - ê que nôs estamos parando diante desse prE.

blema, Não temos a coragem de dizer: vamos, eu não posso fi.
cal'" indiferente. Nós trouxe~os para o Brasil esses S'ervi

ços de utilidade pülilica. Desde Cabral que ,periodicamente,

chegam, aportam às nossas praias grupos de aventureiros que

aqui se enchem de dinheiro, a ideia de voltar para sua casa

COM os bo1 sos chei os. Alguns voltam, mas alguns nao vo ltam;

e os que não voltam se integram, se incoroporam ao. nosso s~

10 econômico e social, passam a fazer parte integrante do

Brasil. Quem foram os fracassados1 Somos nõs, o Brasil. O

Brasil ê justamente o' que soórou. E todos esses portugu!

ses, esses europeus que vieram para ca, no tempo da Colônia,

tencionavam voltar, e muitos não voltaram. Por quê? Porque

era materialmente impossl'vel. voltar. Assim tambem esses hQ.~

lIlens, essas multi nacionais estão cheias de cruzeiros, ate a.

tampa. Ehs justamente constituem a area de ociosidade do.

sisteMa. E preciso dizer alguma coisa. No nosso programa

deverá ser reservado um lugar para ela. Há pouco, falava ..

mos com o ex-Deputado Sergio Magalhães, e ele dizia: 11 Nós

querimos limitar a remessa de lucros para obrigã-las a i,!!,

yest"lr aqui. M Eu respondi: "Muito bem; atualmente precis,!

1lI0S obrigã-las. porque elas terão q'ue investir aqui. por-

que não pode. remeter. 11 E estão investindo. Quando elas

compram Obrigações Reajustâveis do Tesouro Nacional estão

investindo, porque estão dando dinheiro ao Governo, e o GE.

verno estã investindo em outras atividades. Então. nós t!

mos de organizar. porque isso estã sendo feito de uma manei

ra equivocada,mas est'ã sendo feito. Esse problema terâ que

ser resolvido, o proólema das re lações com o Segundo Mundo

e. com o Terceiro tambem. As._relações com a Nig§ria são r!

hções mal postas; as relações com as multi nacionais que e~

tao aqui dentro •.• Parece que não .~~!T'0s nada com ·isso, C~

mo não temos? Isso faz parte do ·Brasi1. E como se nõs di.!

séssemos que dos negreiros,porque enriqueceram oomerciando

escravos, não queremos na~a,. não q\Jeremos tocari 'ffcaF como

o Conse1heirõ -Ruy Barbosa, que queimou os 'arquivos do come.!.

cio de escravos, quando realmente era um comercio. Para e,!!,

tender o Brasil da epoca são necessãrios esses arquivos. E

les fazem uma falta enorme; eram parte integrante da econo ..

Mia brasileira. O que s06rou, o que chegou ãs nQssas ger,!

ções daquela época" em certos momentos, foi o lucro de n!

greiros, de bandeirantes, de assaltantes. E no entanto ch!

gou a lIlesma coisa que nôs temos aqui, com essas mudanças. Mas

elas estão ai. Nós as trouxemos. O Presidente que as· trou

X~ ainda hoje ê considerado um modelo de patriotismo. Foi

Juscelino Kubitschek quem as trouxe. Naquela época, eu PO!

so provar que eu estava lutar'ldo para limitar as prerrogi1\t;l

vas que estavam dando a elas. Apesar disso, eu sabia que!

las devialll vir. tanto que eu disse isso a elas. Agóra elas

estão at. E agora? Elas não podem mais crescer, 'porque o

setor f!elas ê investido na sua área, e já investiram demasi

ado. Hã outra ãrea atualmente, no Brasil, que suporta tE

vestimentas maciços, e precisa ·deles - são os grandes se!,

viços de utilidade püblica. Suponhamos, adm~tamos. a hipõt!

,se de que a }olkswagen possa assumir a concessão da constr,!!

ção do metrô no Rio de Janeiro, em São Paulo, ·ou outras cid!

des. Temos de preparar-nos para isso. Porque não hll.veri

salda para a economia brasileira enquanto esses recursos
não forem mobilizados. Não basta encontrar recursos para.

construir. Por exemplo, nós estamos construindo com dinhei.

ro japonês as ferrovias do Ri~ Grande do Sul, mas a nossa

MARFESA ficou sem encomendas, estã com desemprego. Então, a

crise permanece, nio resolveu o problema, Se.nós tivêss,!

mos conseguido levantar recursos dessas fontes. que estio aT
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fazer isto, nós vamos comprar este prazo e vamos fazer

que com ele1 Se não fizermos nada, teremos pago por pura

perda. Temos que fazer alguma coi'sa. E eu não vi ainda um

esquema razoâvel que diga o que se pretende concretamente

fazer durante a moratória.

SR. RELATOR (Deputado Jacques D1Drnellas) 

Sa um registro, Sr. Presidente, não ~_ urna pergunta. A mor!

tõria, no nosso ponto de vista. terá' de ser secundada, n!

ceS'sariamente. por u.a moóil tzação nacional, de todo o povo

brasileiro, em função de desenvolver o mercado interno, as

atividades produtiVi'ts. Nesta medida, nós teremos que imp!

dir, com uma legislação eficaz., toda a ati~idade especuTat..:!.

va de mercado de terras, de ouro, de mercado financeiro. E.'.!.

fill, e preciso impedir toda a sorte de especu1ação, de ro!!.

balheira que impera em nosso pa"ls. Isso e uma medida. A s~

gunda medida, a questão da reforma agrária. Terá que ser

nosso desenvolvimento, ã saúde, ã alimentação do noso povo}

principalmente a'i. t claro que, para fazer tudo isso. ter~

mos que nos utilizar do potencial humano, do empenho, do e.!,

forço e do entusiasmo da nossa população. [claro que. p!.

ra .fazer isso, ê preciso que o Governo que se estabelecer

nesse lIl'oJnento de transição ou de- transformaçio) seja um GQ.

verno que tenha u.. amplo respaldo dessa mesma população br!

sileira. _ As multinacionais aqui instaladas terao, evident.!.

.ente, que sofrer restrições, uma discfplfnação de controle,

uma legisltlção apropriada a esse comportamento. E preciso

fazer ur,la legislação de controle da remessa de lUcros.

preciso nstabclccer U/1/ controle nos fn ....l:lstf~cnto:;. t' pr,;ci.

so fazer uma série de' madidas. Agora. o que rião pode 'é. n~

turalmentc, nEs transferirmos os passivos das empresas hoje

com excesso de cruzeiro~, na mão, nôs poderíamos estar dando

encomendas a empresas brasileiras. Porque elas, ao contr.[

rio •.• A multi nacional , quando ela vai financiar uma obra,

ela sô compra no estrangeiro o qu·e não pode comprar aqui de'.!..

tro. Porque o pr6blema dela ê ter cruzeiros e não poder r~

l1etê .. los, convertendo-os em dólares. t. o problema dela. E!!,

tão, ela tem de gastar aqui. Ela e levada a gastar aqui.Ao

passo que, muitas vezes, a empresa nacional sô compra de!!,

tro O que não pode comprar fora, porque o que ela l".ompra fs.
ra ê financiado, e o que compra dentro tem que pagar ã vis

ta. São esses problemas que deverão ser resolvidos. Então

a minha resposta, quanto ã questão da moratória, e que eve.!!..

tualmente teremos que ir ã moratüria. Não sei se unilateral)

se violenta, não sei. Aí, a vida vai ter de me dizer qual

li! o tipo. Teremos de chegar â moratória. Mas eu estou mui.

to preocupado com o que vamos fazer durante a moratória. V2.

mos aproveitar o prazo que a moratória nos dâ, e me parece

ro eur-opeu entrou em conflito com o americano, e entrou em

I!1uHo boas relações com o sociâlismo soviético, pois foi fi

nanciar a maior transação df! ·todos os tempos ~ a constr!!,·

ção do gasoduto que liga a Sibéria ã Europa Ocidental, fi.

nanciada pela Europa Ocidental, contra a pressão americana.

Ou seja, eles tam~é'm estâo em luta. Nas precHamos saber,

desta luta que estã envolvida, ,nês temos que aprender a cE.

nhece.r essa luta e tirar proveito dela. Nã~ nos vamos lan

çar simplesmel'lte contrq o capitalismo. O capitalismo e' uma

cpisa muito vaga, muito grande. Nao poderemos vencer o c.!,

pitalisao sem apo'iar"nos num outro capitalismo, que estã 1â

moeda nacional que estão na mão das multinacionais. Parad,2,

xalmente, a maneira de limitar o mercado interno. a ideia

que o Deputado me diz aqui, de que estão chegando ao fim do

capitalismo, não me parece ser bem o caso. O capitalismo e.!;

ti, de fato, chegando ao fim de uma etapa do seu desenvol

vi:mento. Assim como a outra grande depressão fOl o fim da

hegemonia do capitalismo financeiro, do capitalismo indu!.

tria1, do tempo em quI': nês tínhamos um capit'ã1ismo financei.

ro a ~eboqu·e do capitalismo industrial. Agora, o que estã

em cr'ise ê o capitalismo financeiro mundial. Mas crise

do capitalismo financeiro mun_dial vai significar, no Br!,

sil, o aparecimento de um capitalismo financeiro aqui. Po.!'.

tanto, talvez. como o Brasil, em~'ora ,seja . um' caso raro, mas

não absolutamente único, e provâv~l que,no futuro, tenhamos

mais capital financeiro do que no passado. Mas esse. capi.

tal fi.nanceiro não ficará mais gravitando em torno do Teso.!!,

ro americano, como ate aqui. Basta que o Tesouro americano

se lance em torno de uma' aventura armamentista, como esta

fazendo atualmente, e para isso tem que financii!r um dêficit

de mais de duzentos bilhões de dólares, e injetam no merc!.

do ondas de bonus e, em conseqUência. a taxa de juros sobe,

e ao subir para eies sobe para nõs~ que não temos culpa n!

nhUlna no cartório ..• Eles provocaram uma elevação da taxa de

juros por 'uma questão interna deles, ·porque o Governo não

se atrevia a ir ao Congresso pedir novos impostos. Então,

fez um déficit e o financiou pela emissão de papeis. Ao f!

zer isso, a taxa de juros subiu. Subiu para eles e subiu

par~ nós. são dezenas de bi 1hões de dólares que nês est!,

aos pagando, e nunca recebemos nada por eles. Então, real

mente, assim como cada etapa... Quando o Brasil se tornou

independente, criou aqui dentro o capitalismo mercantil, no

momento em· que rompia com o mercantilismo português e a he

gemonia mundial era alienada do capitalismo mercantil para

o industrial, que era o inglês n'a epoca. Então, nós t'inh!,

mos di.ãlogo com a Inglaterra. não com Portug~l. Em 1930, a

situação mudou mais uma vez. Nós tinhamos diã10go com os

Estados Unidos; com a Inglaterra.. não. Por quê1 Porque

capitalismo financeiro inglês fazia o jogo do capitalismo

financeiro inglês. O objetivo_ dele era preservar o mercado

brasileiro para os produtos ingleses, e assim jamais ter'i!.

mos tido indüstria. Rompemos com el.e_ no ato de criar o pr,2,

cesso capitalista industrial brasileiro. Mas tambem est!

mos na iminencia de fazer surgir. no Brasil, UI" capitalismo

fini!nceiro seja como foi o nosso primitivo capitalismo me!.

cantil, que era tambem todo ele estrangeiro, formado por

portugueses, ü1e::J5'cs. inglesils etc. Afinal dtl contas, em

192JJ, MJuS era apcnJs um "vassourilll da uma casa inglesa: e

surgiu o capitalismo mercantil brasileiro. E. ü mesrnü coisa.

O capitalismo financeiro estã nascendo no Brasil.; ele e um

bebê. Ele terá relações muitl] boas com o 50c1alismo. Ele

.não terâ re1ações. abso 1utall!ente, com outro capi ta1i smo fi

nanceiro' porque terâ de disputar palmo a palmo a posição

com este outro cap1ta1fsmo flnanceiro. o capitalismo finan

ceiro que vai nascer agora. Terâ de lutar palmo a palmo

ate com as empresas mu1tinacionais aqui, para ocupar o l.!:!,

gar.hojc ocupado pelo capital1smo ffnltnceiro estrang"iro.Di3

mesma maneira que a nossa indústria, para se poder implantar,.

teve que desalojar palmo a palmo, setor por setor, a. prod..!!

ção tradicional inglesa, francesa, europeia, Japonesa. En

tão, ~ a mesma coisa. A afirmação de que o capitalismo e~

til morrendo e verdade e não ê. E. verdade no sentido de que

esse capitalismo hegemônico, em que se procura colocar

mundo a reboque de urna potência para se Tanç:r a uma guerra

que poderia ser o fim "da humanidade, vai acabar. Mas nôs ~

tamos assistindo, por exemplo, a que o capitalismo tinance!

dose problema, pelo menos do ponto de vista de partido,

atende ao interesse nacional; atende, sim, ao interesse l'!o!

t~angeiro. Realmente~ essa pol'itica econômfca ê uma poli

ttca falida, por isso. Eu acho que as crises jâ não são

mais c'tclicas - $a para registro e para encerrar - essa

crise e a crise final do capitalismo em todo o mundo. Mui

to obrigado, Sr. Presidente e Sr'.' Professor.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando de Sant l

Annal .. Antes de dar a palavra ao nobre Deputado Eduardo

Matarazzo Suplicy, eu gostarta de pedir ao Professor Ign!

cio Rangel que subsidiaJ>iamente remetesse a esta Comissão ..!:!.

ma anã1ise aprofundada· do problema da moratória. Concordo

inteiramente com S. Sa., quando diz que estamos falando s,2,

bre moratória, mas não lhe estamos dando a profundidade; ê

também o e_studo de urna proposta com todas as fases que uma

operação dessas poderia conter. Acho que a moratória €i

salda, mas não estamos implementando de maneira correta e!

PHDB, ê uma proposta, mas ela não estâ sendo levada às suas

conseqÜências, isto ê, não e so o problema da moratória. A
credito que o PHOB, como partido. deveria ter um projeto g~

bal, dentro das propostas feitas pelo Presidente Ulys;;s Gui

marães e. outros, de tal modo que nas tivessemos a1ternat..!.

vas para todas as pol'iticas, ,inclusive para a chamada p.2,

TTtica salarial. Nós estamos rejeitando. Bem. isso estã

errado. E qual e a saída? Então, esse projeto global ê n~

cess'ãrio que se faça, urgentemente, porque a política que o

Governo nos oferece resul ta de toda uma fi 1osofi a. de todo

um modelo. E nunca o Brasil teve, na Oposição, tantos cer!:,

b~os, tantos homens capazes como tem hoje. Estâ faltando o

uso desse potencial. Então, nós devemos. a meu ver, prep!

rar urgentemente um projeto global para todas as poíti,cas

com as quais nós estamos tendo enfrentamento. Porque sem

isso seremos sempre chamados para decidir sobre uma emenda

soflre uma proposta com a qual não 'concordamos. Então, n5s

estamos caminhando para ficar o partido da rejeição. Teremos

de passar, a nosso ver, a uma outra fase, li: um partido que

tenha alternativas globais para o problema brasileiro. Era

só isso, e queria pedir~,.1he, repito, um trabalho si!u. ou de

um grupo que o ilustre' economista possa organizar, no senti

do de dar a esse problema da moratória uma profundidade que

nôs realmente ainda não temos dado até agora. Com a pala ..

vra o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy,a quem peço descu!

pas pela interrupção.

O SR. DEPUTAOO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY -

professor Ignácio Rangel nos dã uma contribuição ex:tremameE.

te criativa, C0r.10 podel'lamos esperar. pelo seu extraordirl.[

rio cabedal dI; cc.ntribuiçõcs pJ.ra o estudo da economia ori!.

sileiril. Eu gostaria que ele aprofundasse alguns dos: co.'.!.

celtas colocados na sua exposição oral, bem como na sua e~

posição escrita, que tamúêm me parece extremamente rica. e,!!!.

bora não tenha tido tempo ainda de ler com todo o cuidado.

O Prof. R~ngel diz que o fim da crise a que estamos assi.!.

tindo está' próximo. Eu pergunto: em que medida o fim da

crise dependerá de medidas que possamos tomar, ou que o G!!,

verno br~sileiro possa tomar? Esse fim ê inevitãvel ou do!

pende de caminhos alternativos de po1Ttica éconômica? Quer

.dizerl em que medida políticas alternativas poderão de1in!

ar os caminhos que vamos traçar -para chegarmos a um dese!i

yolvimento mais saudável do que o que temos tido? Considera

V. Sa. que o conjunto de medt"das recêm~decididas pelo Gover.

no, de um lado l no ãmbito da política monetãria, como vem

sendo colocada ate o momento, e de' ciütro lado, no âmbito da

polltica fiscal e salarial, consubstanciada no Decreto-Lei

n9 2.065 ••. Esse conjunto de medidas l segundo a sua opin!

ao, pode levaroonos para um caminho de desenvolvimento mais

saudãvel, ou isso não nos leva ao meHtor caminho?

Q SR. DEPOENTE (Ignâ'.Çio Mo.urão Rangel) .. M.i

nna opinião ê de que tudo isso, vi~to em conjunto, são medi

das que agrav'am a crise. Quando eu digo que o fim da crise

está praximo. eu quero apenas dizer que as condi ções mat!

riais para a superação da crise. as objetfvas-, já estão cri

. adas; faltam as subjetivas. Muitas vezes nós temos de e!!.

trar em luta conosco mesmo. com os preconceitos que nês ac!!.

. mulamos nesse período. Não vá imaginar que foi fâcf1, pa

ra ·eu chegar ã conclusão de que nós ternos de abrir a porta,

criar campo aberto para investimentos para os recursos em

Na

ao

vamosNósque serâ um prazo caro, vamos ter. que compra~.

sob controle estatal para as empresas mu1tinacionais.

privatização das grandes emp~esas estatais nacionais, essas

empresas não passarão de forma alguma ao controle nacional.

Elas passarão, evidentemente, ao c,or,trole estrangeiro. Quem

tem recursos, quem tem dinheiro,· quem tem poder s'ão empr!,

sas estrangeiras. Quem fala privatização estã falando de~

nacionalização. Então. não e privatização coisa nenhuma. A

gente tem de dizer a palavra certa. Desnaci.onaltzação. E a

entrega das nossas empresas estatais,' que são fundamentais,

ate por questao de segurança do nosso pais .. é a questão

energética, a questão da siderurgia, a questão das comuni

cações enfim. 1! preciso que adotemos medidas de.carãter gl2

bal do ponto de vista popular e 'com mobilização, ê claro, de

todas as forças patrióticas- nacionalistas, democrãticas e PE,

pulares do nosso pals. Seriam medidas de carãter emergenci.

ai, que impedissem o desemprego, a fome, a miséria, enfim,

que desenvolvt;!S'sem todo o ciclo de atiVidades produtivas

ua paradeiro, um chega-para-1ã, mesmo, nessa especulação tQ.

da que se pU;5a a'i atualmente. Quer dizer J seria isso. di

zendo rapidamente. E claro que aT vai demandar um programa.

Agora, que jã se tem isso pronto, tem. A Oposição tem de~

Stonstrado, tem feito trabalfios tecnicoS", tem- demonstrado

de toda a maneira o equacionamento dessas questões. V. Sa.

~sti fazendo também um trabalho que eu acho louvável e im-

portante. Agora, sem mobilização popu1ar, sem mobilização

do povo brasileiro, realmente, medida nenhum.a vai dar resul

tado. porque esse Governo que a1' estã ê ':um Governo que não

. feita, na forma em que eTa for mais ütil e necessãria
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gas, duras, quando, na verdade, não se trata clis50. A cer

ta altura,nós descobriremos que aquelas coisas que estãv!

mos fazendo nos desafogam. E isto talvez seja a melhor coE.

tribuição que se possa dar. E nós estamos f~zendo. Não sou

uma cri.ança, não posso absolutamente assumir Um encargo de,!

se tamanho. A minha condição de Presidente do Conselho de

Economia do Rio de Janeiro não me dã muitos meios de trab,!.

lhar, porque hã uma lei absurda que reduz os Conselhos de

Economb a meras coletorias. t uma coisa que espero que os

que se crie um õrgão como um Conse'ho de Econom.ia e este õ!

gão não tenha direito a emitir uma opinião sobre um probl~

ma econômico. Eu nao posso fazer este depoiménto. eu não

poderia fazê-lo na condição de Presidente do Conselho, po!:.

Que hã uma 1ei que converte .) Consel ho de Lonomia em mera

coletoria, para cobrar contrHJuições. Portanto, nossas li

Rlitações são muito grandes. Eu nio posso usar o aparelho

rlo qual estou na cúpula, como Presidente, não posso usar

para ess-e fill. Eu p:Gso propor, deixar, e as pessoas, por

sua própria vontade, se põem a estudar, e estão fazendo i,!

so. E eu espero que não tardara. Eu jã estive começando a

ler um livro de dezessete colegas sobre este .problema, e eu

noto que alQ.uRlas das suas passagens jã são respostas a.' m!

nhas objeções. r o que eu posso fazer. Jts vezes eu dou a

minha formulação de uma ~aneit'a antipãtica e contundente.~

que eu quero a resposta. Se .eu chego e digõ: "Bom, eu não

quero privatizar, porque privatizar significa oferecer ãs

ZIlultinacionais ••• " Mas quem diss~, que a multi nacional e,!!.

trari a nesse esquema, que esta ria i nternaci ona11 za ndo ...

ideia de que a economia brasilei~a ficou sendo internacion,!.

lizada ê, em parte, verdadeira e, elll parte, falsa. Porque,

na verdade, ao mesmo tempo em que aumentava o peso desse

setor estrangeiro, reduz'ia ..s-e a margem de manobras, porque

uma vez instaladas aqui, essas empresas enterraram o umbigo

aqui. Elas têm que estar atentas ao que vai acontecer. Há

um caso notario. A Vo1kswagen do Brasil quis vender uma

partida de autolllô~eis ã Higeria. "Esse mercado e meu", di!

se a matriz. Retire-se. E ela se retirou. O mercado caiu

na mio da FIA!, ela perdeu o mercado. A Vo1kswagen do Brl!.

sil tinha chance de comprar o petrõ1eo niget'iano, porque o

Brasil e mercado para o petrôleo nigerfano. Então, a Volk~

wagen brasileira poderia vender ã Nigêria, mas a Nigeria não

cornrraria os autornêveis alem~es, porque deveriam ser pügos

em marcos alemães, que e moeda escassa. Portanto, às ve

zes, essas discussões sao ilusorias. ~s vezes, o processo

de chamar às falas as multi nacionais para que elas partic!

pero do processo ê absolutamente necessârio. Só há duas sE.

1uções. Ou nos desapropriamos essas empresas, e não sei se

essas questões podem ser postas em pauta atualmente, ou nós

damos o lugar para elas. Hão sei se era Montesquieu ou Ma

quiavel que ,dizia, acho que era Maquiavel .. "Com o inimigo

h'S duas coisas a fazer: ou voce o destrói ou vocês compõe
com ele. 1I Não hâ alternativa. E'stamos vivendo no mesmo

alundo. V. EXas. são contra as multinacionais, mas V.Exas.
vieram para cã em automóveis feitos por elas. Nós temos a-

qui um operariadó' que começa a SU,~i.r_,de peso, começa a ter

voz prôpria. Que operariado e es'~e1 r o ,operariado que

cresceu dentro das multi nacionais • Portanto, ao trazer as

multi nacionais para cá, nós estãvamos inclusive criando um

proletariado brasileiro de primeira classe, sem o qual nu.!!.

. ca poderíamos ter pensado numa solução realmente democrãt!

ca para o Pais. E o germe. Assim também, ao trazer essas

empresas, elas são uma projeção para dentro da economia do

capitalismo financeiro americano e europeu. Mas elas, pr2,.

jetando-se aqui dentro, engendraram um capital ~ smo i ndustr!

al que precisa criar UII aparelho financeiro que lhe permita

fazer a sua polltica. E esse capitalismo financeiro não P.Q.

de deixar de estar em conflito com a matrfz. t coma os. po!:.

tugueses que vieram para cã com D. João VI e depois apoi!

ram D. Pedro para fazer a independência. Por quê? Porque

depois de estarem aql.!i I não era mais possível continuar

fazer o jogo da Metrôpo1e~ Assim tambêm nós temos .•• E um

problema complexo, esse. Eu sei que ê indigesto. Eu sei

que eu não ae decidi & adotar essa atitude livremente. Es ..

toll, de certo modo, abu!õando, talvez, do capital poli'tico

que eu jã acu.tolei na minha vida, uma vida toda d.e luta.Qu~

do as pessoas se aprofundaM para saberem quem ê o Ignácio

dentro, conv'ivendo com ele, lutando com ele. A industria

ll..eri.cana provavelmente gostari.a' de preservar o mercado br,!.

sileiro para os seus produtos. E o que ê que os banqueiros

allleri canos estão fazendo? Estão obri gando o Bras il a red~

zir suas importações, 'tncl usive de produtos ameri canos, p!.

N ficarem com sobras e poderem realmente pagar os banque!

ros aJl,ericanos. Então, o quehã de fato e um conflito entre

banqueiro americano e o industrial amet'icano. E ê isso que

precisamos aprender.· Precisamos sab~t' que nesta luta não

estaremos sozinhos, em nenhum momento. A nossa luta 'serã

travada num meio elll que há muitos contendores presentes.Me!

, ao eles', lâ, não são unlvoquos. Para nôs criarmos aqui de!!.

tI"O um aparelho que significa dar preferência ao produto i.E
dustr1al brasileiro, significa que nós vamos desalojar, f2,

zer a evicção do clIp1t.i11is,IIO industrial americano. Mas

capitalismo ,financeiro americano, o banqueiro americano P.Q.

de estar de acordo com isso. e nôs, de repente, podemos a..

prender a trabalhar com eles. Não tenho ilusões. Não sei

i.aginar que eles são santin~os, nell que seja por bondade

que eles fazem 1SS0. Has fazellt. Nós precisamos conhecê.. 10

~elhor. e não estalllos conhecendo. 9_pedidoque Me faz aqui

o lIIeu amigo Fernando Sant'Anna i(uJII pedido difi'cil, porque

ele JIle pede um plano de desenvolvimento. Este plano de d!

senvolVllllento, eu digo, eu estou trabalhando nele. Há, em

vãrios lugares do Brasil, grupos de econolllis-tas jovens, que,

modestamente., estao tr~Jtalhando ell cima dos meus papéis. e!

tão preparando e discutindo, rejeitam, devolvell, enviam re!

postas. e este diãlogo persiste. r. o que eu posso fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputil.do Fernando de Sant'

Annal .. Eu pedi', selll interroll'1pê.. lo, este problema especI

fico de UJl, exarae em profundidade da morat6ria unilateral, a

qual. em pri~c~pio. eu acho que ê a salda para o Brasil.Mas

ê preciso h:lplementar isso de modo a que possalllos dar uma

resposta a e,sta campanha terrorista que vem da parte do Go ..

yerno, dizendo que a Nação vai parar, que tudo vai acabar,

que .tudo vai terIlli'lar, se nós dermos esse passo, que nos

parece da maior importância. r nesse setor especial que eu

pediria um estudo em profundidade ao Prof. Ignácio Rangel,

para nos Í1l1pTementarmos na defesa dessa JIloratoria unilatE-

ral, que eu acho perfeitamente poss'lvel.

O SR. DEPOENTE (Ignãcio Mourão Rangel} - Eu

1rIagino que seja um trabalho que desenvolva o que foi feito

pelo Prof. Antô!1io Castro, publicado recentQ',!"ente no nosso

bO-letitn do ,IES. E um estudo demonstrando que nós podemos

ar~anjar"nos, mesmo que não possamos importar o petrõl eo

que estamos habituados a importar. Ele fez tlm caso espec!

fico do caso do petrõleo. Realmente, eu me ocupo com uma

coisa mais ampla: que potencial há no Brasil que pode ser

mobilizado"l Que potencial há em ou~~?s países que não e.2.

tio sujeitos aoS' dictators ameriéa'nos. Por exemplo, o caso

da Higeri.a, com quem nós. afinal de contas ••. Por exemplo,

se a Nigêria nos dâ doi.s bilhões de dõ1ares de petr.ô1eo por

Ino, fica resolvido o nosso problema aqui. A moratõria p!.

rece muito mais viãvel se ela nos dã esses dois bilhões de

dahres de petrôleo por ano. A União Soviética pode vender

..nos petrôleo. "ós podemos encontrar a maneira de gaseifi

, cal" o nosso c'arvão de Santa Catarina; ê uma coisa mais dem2..

rada, mas a nossa indiJstria tem meios para fazer i55o. Tr!

. ta..se, portanto, de fazer. desta vez, como da outra vez,quer

dizer, nos anos trinta.: a economia brasileira se fechou po!.

que a nossa capacidade para importar caiu em certa altura

par,a um terço. E o RIJe fe:z o Brasil? Entrou em colapso1P!

10 contrário. Ele começou a se industrializar. A mesma

coi~a eu digo - não vejo a superação desse problema como

Jfedida de arrocho. t. laMentável -que nós identifiquemos t.Q.

das as JIledidas tendentes a superarem esse prob1 ema como m!

didas amargas. de arrocho. Não. Não temos necessidade de

coagir o industrial que tem um potencial ocioso a usar

seu potencial. Ele não precisa ser coagido a isso. Basta

que se lhe dê oportunidade, e ele o farão Ao dar emprego ao

operário, não estamos castigando o operârio •• Estamos dando

a ele uma oportunidadê, ullIa coisa que ele sempre desejou

porque o desemprego ê a pior desgraça' que pode c~ir sobre um
homem, porque o alija da sociedade inteira. Entao, temos

aqui, portanto .. isto sim, .para isto ê preciso chamar

atenção .. li falsidade desta formulação de que todas as s,Q.

luções apresentadas têll logo ulla conotação dOe medidas amar-

meus amigos Deputados estudem com atenção. t um absurdo

Rangel que estão falando, dizem "'esse homem n~o pode ser um

agente entr~guista.n 'Muito bem. Estou usando este capi-

. tal para forçã-los a analisar a questão. Nós temos nece!

sidade de fazer moratôria, moratória negociada. Jlis vezes)

não devemos forçar portas abe.rtas. Muitas vezes ata -quem

sabe"l - nós podemos entender ... nos com o banquei.ro.Quem não

vai se entender conosco são os in,d~striais americanos, po!.

que temos de desalojã-los daqui. Nôs garantimos mercado p!

ra os tubos, que estavam mais baratos, tirando mercado aos

americanos, de tubos. Mas o banqueiro americano pode

tender-se pertei tamente conosco. Então, temos que aprender

a fazer isso, a admitir essa hipótese. Não quero dizer que

sejam Bonzinhos: atualmente, a polltica americana não e fo!

vorãvel a que as multi nacionais daqui assumam os serviços

de utilidade pública. E eles têm toda a razão. No governo

americano, atual mete não estã o mais avançado do capital i.!

,mo americano. Reagan representa justamente um setot' Já s,!!.'

perado, que ê o capitalismo industrial. Então, eles prov!

velmente não vão querer que as multinacionllis que eles> cri

aram aqui dentro criem um aparelho que os desaloje do merc,!.

do. Mas ê isso que terã de ser feito. E isto ê indigesto.

E não foi simples para mim tomar uma decisão dêssas. Seria

muito mais fácil, eu seria hoje -'um assessor qualificado do

PMDB, ou de qualquer outro partido, porque não me faltaram

convites para isso, evidentemente. Mas eu prefer'f guardar

uma posição de autonomia. para obrigar os. seus colegas a p!

ra~eJII e dizerem alguma cOls-a sobre este aspecto ... E eu tal
vez fosse uma das poucas pessoas capazes de fazer isso. no

Brasil.

, O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUP9CY

Prof. Rangel, V. 5a. faz uma afirmação, dentro desse pens!

menta que estã desenvolvendo, que acho que constitui assim

lUts um desafio a todos nôs, que temos pensado neste probl!

ma. quando diz Que a verdade e que desenvolvemos o capitali.!

mo, quer quando privatizamos, quer quando estatizamos, de!

de que o façamos corretamente. Não 'haverã por que cogitar ..

mos do socialismo, senão na medida em que todo o desenvolvi

mento do capHa1ismo prepara o advento do socialisllo, assun

to que não cabe discutir aqui. Mas ta Tvez possamos discu

ti-lo um pouco .••

O SR. DEPOENTE (Ignãcio Mourão Rangel}

Off the record~ {Risos}.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY

Não. Na CPI, porque ele, na medida em que .•• Qllando pen

so sobre o que seria o advento do socialismo aqui, de acor

do com a sua história de vida, V. Sa. esta pensando num m.Q.

mento em que possamos chegar a um ti po de nação em que haj a

menos desi gueldades, mai or igual dade, 1i berdade, democraci a

efetiva. Então, estou certo de que as proposições que V.

Sa. estã fazendo são para que cheguemos a isso. Mas, ainda

com 'respeito a essa questão de setor püblico e setor priv!

do, nas observamos que o capital financeiro ••• Se nós iden

tificarmos capital financeiro internacional com as institui

ções financeiras, com os bancos... Nãs temos notícias de

que eles efetival1ente querem aumentar os seus investimentos

no Brasil, aumentar as suas agencias, os seus esc·ritôrios ro

Brasil, solicitam ao Governo brasile.iro a abertura aqui de

novos bancos, de novas. agências para expandirem as suas ati

v1dades. Cóm respeito a isSO. hâ not1cias do desejo do ca ..

pital financeiro internacional. Agora, com respe.ito ao se!.

viço público, talvez V. Sa. ~aiba, mas não tenho tido notI

cia de que, por exemplo, a Volkswagen, a Mercedes, ou qual

quer industria automobil1stica tiv:s~f! expre·ssado o intere~

se por se responsabilizar pela c~ns"trução do me~rõ nas

grandes capitais 6rasileiras. Nas sabemos que a Light, uma

grande empresa de serviço publico quase que mostrou, na ver

dade,mostrou desejo de vender o seu controle social para

a ELETROPAULO, para as empresas que dai ficaram para os G.Q.

vernos paulista, brasi1etro, carioca etc. Então eu pergu!!.

to se V. Sa. ,teria o conhecimento de que efetivamente estas

empresas multinacionais teriam interesse, porque eu coloco

algumas duvidas sobre isso. Nos sabemos que o serviço pü-

,blico de transporte de massa, por exemplo, estã continuame!!.

te. sob tensão, uma vez que os usuários estão sempre solic!

tando que este serviço seja subsi~iado, que não seja l.ucr!.

tivo, seja para o Estado, seja para a empresa que o estiver
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blema concreto, e claro que elas ficam sonhando que amanhã

o Governo faeil ite a~ remessa. E uma parte importante, não

sei que parte, mas eu suspeito que uma boa parte da dlvida

publ i ca ê constituída de remessas de 1ucros que não foram

feitas e que se escrituram cOmo se tivesse havido entrada.

Realmente, portanto, elas não estão remetendo seus lucros,

elas se estão tornando credoras do Estado brasileiro. Ate

adtlinistrando. A CNTC, em São Paulo, e uma empresa tipic!,

llIer..t2 deficitária, há muito tempo, subsidiada pelo t:sttldo.

As empresas concessionãrias de ônióus, que hoje constituem

ate a maioria, vivem, em alguma medida, em conflito com

Estado; e existe um grande lobóy destas empresas concess;,!!,

nirias de serviço púBlico, atê soóre o poder Legislativo mE.

nictral, para sempre oócterem vantagens. disputar~m a tari

fa de ônibus. O Prefeito, a cada três meses, quando sobe

o combustlvel, tem uma disputa diflcil com a.s concessionI

rias de serviços de transporte público e assim por diante.

Então, eu pergunto: as empresas multinacionais efetivame!!,

te teriam o interesse, na circunstância presente, de ass.!!

m1r este controle?

O·SR. DEPOENTE (Ignacio Mourão Rangel) - Eu

creio que, em primeiro lugar, nós ~eyemos chegar ã conclE.

são de) se ê de -nosso interesse que elas o façam, ou, se nós

temos outro lugar para ondi! mandã-hs. O que não podemos

fazer 'é ignorar que elas cresceram, foram alem do que

mercado comporta - não hâ mais investimento a fazer de!!,

tro da sua ãrea, elas têm imensa massa de recursos em crE.

que ponto ser credor do Estado brasileiro, deste Estado br,!

silciro, ii bom negado, eu não sei; mas cu acfio que ~·Jora •..

por exemplo, este ano foi exigido' que a correção das ORTNs

fosse feita cambialmente. No ano que vem, serã posslvel

que a correção cambial seja maior do que a correção monet!

ria'? Tenho impressao de que não pode ser. A verdade ê que

existe o problema. Eles t~1I1 o problema ·de remeter seus lE.

cros, eles gostariam de descalçar essa bota. E a alternati

va que nôs oferecemos foi esSa: apliquem os s.eus cruzeiros

em ORTNs e sejam credores do Estado órasileiro. A cada dia

que passa eles simpatizam menos com essa idéia de serem cr~

dores do Estado. quando jã se fala abertalllente no repúdio

dessa divida interna. Então~ a questão jã começa a se to!.

nar incômoda para eles. Como eu disse, eu não creio que o

Estado americano gostasse de encami~~~-los para esse rumo,

porque 'estaria criando um lobo pa·ra ele. Se essas empresas

começam a usar o potencial econômico brasileiro, o Brasil

cresce, e cresce tomando o espaço deles. Eles sabem disso.

O que eu digo e apenas isso: existe o proble~a. O fato de

que a light teve de vender. ou continue a v~nder, não si.[

nifica que essa seja a melhor solução para o futuro, pois

esse problema estã surgindo iagora. Hâ pouco tempo, os jO!

nais falaram num grupo espanhol querendo construir uma rodE.

via em regime de concessão. Já ~ um passo importante. Eu

ouço falar, por exemplo, na Camargo Corrêa se candidatando

a fazer o serviço de água de Petrópolis. As coisas vão su!.

gindo assim. E ê interessante notar, como eu tenho falado

nl!ste assunto, amigos meus, principalmente engenheiros, de

vez em quando me telefonam e dizem: "Olha O" que aconteceu

aqui, eAl Maceio, algum grupo propondo isso 'lssim ... ll
t :la

linha que eu estou indicando. Ou seja, nos estamos, de f,!

to, diante de uma situação nova. Era preciso que a crise

seguisse a sua evolução. Não havia possibilidade de pre!

cindir dessa crise. O carãter pedagógico da crise e indis

pensãvel. E ela que nos ensina a doer, a chorar.Então, t!!,

1I0S essa possibilidade desta crise que estâ aT. Ela nos vai

obrigar a fazer essas coisas, ela nos esta ob.rigando a fa ..

.zer essas coisas. Mas o fato que nós temos aqui. o fato

que V. EXa. citou aqui. de que o socialismo estã depois do

carHta1i~mo... O desenvolvimento do capitalismo ê tambem

uma antessala; o capitalismo financeiro ê a ultima etapa.

E agora estamos ,falando, dando muita atenção ao problema da

privatização de serviços públicos. Ninguêm falou ainda na

estatização de serviços priva.dos, que sempre acontece. En

tão, em cada uma de nossas crises, depois de cada crise há

o setor p'ü5lico e o setor pri:vad~, mas li. estrutura deles mõ

ê li. mesma~ Algumas attvidades pü5licas se tornaram priva

das, e algumas at1vidad~s se tornaram públicas. Por exe!!!.

fãceis com o Mundo socialista do que com o mundo capital i!

princi

esse critério val ia para um e para o.!!,

di da em que os grupos econômicos que controlam os

época, era esse.

tro. Esse critério fazia o quê? Enquanto a empresa est!,

tal continuava a ser mera linha de montagem de uma fãbrica

estrangei ra, as: outras, ..,"'ao contrârio, se tornavam. cada dia

mais. fãbricas nacionais, não apenas produzindo peças aqu·i,

como comprando peças de produtores brasileiros, nacional!

zando o valor do automóvel. Isso tudo nôs vimos. Na minha

experiência pelo 'serviço puólico, eu vi muitas coisas des

se ti po, em que a gente, quando a coisa acontece... Faz-me

lembrar o meu amigo Soares Pereira, Chefe da Assessoria do

Presidente Vargas. Dizia o meu amigo que, em 1953, cada

vez que ia despachar com o Presidente este perguntava: ItDr.

Soares, como vai a Fâbrica Nacional .de Motor~s?" E o Soa

re~ fazia então uro re13t6rio de' qU~ ele: precisava~ e tudo

isso. E dizia o Soares: "O Presidente ainda não descobriu

que nem ê fábrica, nem ê nacional. nem ê' motores e, que

ti uma ilusão." Se nãs tivéssemos insistido em fazer autom§.

veis daqu'ela maneira, nunca teríamos tido indústria autoll.Q..

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

o SR. DEPOENTE (Ignâcio Mourão Rangel) - Nõs

estaJllos assistindo a um clamor que cresce contra este capi

tal financeiro que estâ aí, espúrio, medieval. e que, afi

nal de conti!l.s, premia a esp,:,cu1ação e pena1iza ~ ativide.dc

produtiva, Ou seja. realmente, o capitalismo estã dividi

do. Se nós organizarmos esta parte do capitalismo que exi

ge o setor financeiro a seu serviço, a serviço das ativid!.

des pr~dutivas, nôs teremos criado uma força suficiente p!.

ra dobrar a posição do banqueiro público. O banqueiro, afi

nal de contas. iria ficar isolado. Agora, enquanto não ad~

tarmos uma atitude realista com relação às a.tividades prod..!!.

tivas e lhe.s dermos a razão que elas estão reclamando, por

.que os industriais estão reclamando. eles estão sentindo,

as elllpresas estão pagando juros mirabolantes... E por que

juros mi rabolantes? Porque os juros são fixados no quadro

de operações meramente especülativas, Portanto, e possí

vel, se nôs compreendermos bem, começar por mobilizar esse

setor que estã descontente com e.!;"sa atividade especulativa

do setor financeiro. Portanto, a resposta e positiva. r,
sim: e possível se organizar isso. Mas, se nós quisermos

contribuir para isto. devemos tomar consciência desse pro

cesso. Estamos diante de um processo em que assistireMOS a

uma privatização que não exclui a estatização. Pelo cont,.!..

rio, exige a estatização como compleMento, como jã exigiu

outras vezes, no passado. Então, nôs tivelRos o caso que ci

tei, aqui, da industria automobilística. Quando deMOS um

6alanço. no fim dos anos cinqüenta, sobre o que havia na i!!.

düstria automobil'lstica, nos vimos que a menos nacional de

todas as empresas automobil1sticas do Brasil era a FNM. Por

quê? Porque era aquela que praticamente importava tudo.

caminhão da FNM era praticamente importado. Chegamos, em

certa.altura, ao refinamento de verificar que as letras FNH

eram importadas. Ao passo que as empresas estrangeiras e1.

ta\!am aqui, mas elas, justamente porque queriam guarda~ sua

receita em dõlares para remessa, s8 importavam o que nio p~

diam fazer dentro do Brasil. Então, a certa altur.a, inve!.

teu-Se a posição. critêrto de nacionalização, naqueia é

poca, era a coisa mais gaiata deste mundo, a nacionalização

em peso. Mas o fato ê que em peso. critério grosseiríssimo

mas era o que se usava~ a Fãbrica Nacional de· Motores est..!,

va COm uma nacionalizaçao em peso,que era de 20%, ou 10%.
As multinacionais, ao contrãrio, estava. fazendo automõveis,

já com aO% de nacionalização do peso. r claro que o valor

é menos, porque ai eles, por exemplo, longarinas, coisas p!

sadas, as partes nobres do carr~ ainda eram ·importadas. Mas

o fato é que o critério que nós tinhamos, que se usava na

movimento simplesmente acent'Oa o aspecto privatista, ou a

centua o aspecto estatista do proces.$.o. Mas o conjunto de.!,

sas operações foi suficiente para o Pais arrancar essa face

da crise.

pais bancos, nos ültimos vinte ànos. têm tido um extraordi

nário poder de influência sobre a pol'itica econômica, sobre

os Governos?

Y. Sa. sempre fez uma anãlise, nos seus tra~a1hos, dos grE.

pos de poder e as modificações havidas nas instituições.V.

Sa. consideraria viável, hoje, do ponto de vista da estrutE.

ra de poder, o controle estatal do setor financeiro, na m!

mais

entra!!,

comércio exterior nos pori eJll relacionamentos muito

ta. Qu~em sabe nao ê por aT que o socialismo estâ

fin;>n-ceiro. Nós df'vemos estar contra i~to, mas deVo!"mos e2.

tu contra isto porque estamos a favor, porque temos um p1..!,

no arrumado dentro da nossa cabeça. Devemos estar contra i!

50, porque senão acabartamos perdendo a batalha. Tem sido

seMpre assim. Eu me lembro, quando jovem. fui para a rua

lutar contra a legislação do trabalho. Era uma legislação

fascista, eu sô via esse aspecto. era jovem, tinha vinte

anos. Então, fui para a rua lutar contra a foncia, enfre!!.

tei todas a~ conseqt:lências disso. Muito bem. Depois, eu

senti que não apenas eu, como meus amigos. nós nos hav1'amos

tornado defensores daquela mesma lei que nós combatemos no

1nldo. E nós precisamos aprender, parar friamente e pe!!.

saro A privatização de certas atividades so pode ser feita

no quadro da estatização de outras. O banc-o não pode ser

ullla atividade privada, inclusive no interesse dos setores

p~ivados do serviço de utilidade publica. Se no aspecto

propriamente financeiro, no sentido do termo llbanco", o E!

tOldo nio tiver pqsições de comando, não seri possivel priva

tizar o serviço de utilidade pública. r preciso, então~
ter uma idêia completa da coisa. E desta vez, como das 0o!:!.

tras... Por exemplo, em 1953, nõs tínhamos no Brasil a i!!,

diistria automobi1~stica. Chamava-se Fabrica Nacional de ME.

tores. Era uma fabrica pertencente ao Estado. Não apenas

era brasileira, como era estatal. Na mesma epoca, a ene!.

gia eletrica estava entregue ã Light, uma empresa privada

.e estrangeira. Quando tl':'rminou a crise, chegamos ao fim

dos anos sessenta, qual era a situação? Nós tlnhamos cri!

do a ElETRDBR~S, ou seja, tl'nhamos não apenas nacionaliza

do~ como estatizado o serviço de energia elétrica e a in ..

düstria automobillstica tinha sido privatizada. Houve uma

permuta e esta permuta ocorre sempre. Não há razão para

surpresa. Ser racional, como sempre digo no meu trabalho,

nãoe ser, aprioristicamente, prô ou contra a empresa priva

da, prâ ou contra a estatização. r saber que se..tor concr!

tamente, no periodo que se abre com a presente cri se, dev!

rã ser estatizado, que setor deverâ ser privatizado e em

que condiç~es. Falar" em privatização é uma· coisa muito v.!.

ga. Na verdade, não há como um caso limite no Brasil, um
setor ·püb1 i co puro, ou privado pur,? O que hâ ê toda uma

gama de transições entre um :xtremo e outro. Jts vezes,

do'? porque o Brasil ê um pa'ls que nunca teve um regime sô,

ele sempre foi uma dualidade. O lIleu primeiro. livro, que

foi citado aqui, fala sobre a dualidade bãsica da economia

brasileira. Quando nôs .nos tornamos independentes, o Br!

511 ·era um pal's de escravos, mas as relações com o exter,!

ar eralW de capitalismo comercial, portanto era uma estrutE.

ra moderna acoplada a uma estrutura arcaica, as duas jun

tas. E isso se reflete também na divisão entre setor publ!

co e setor privado. A cada crise, o 5arulho se faz, geral

mente, quando se fala sobre a "privatização, e silencios!,

mente, se faz a estatização de uma outra área. A '2:statiz!

ção do comercio exterior me parece absolutamente ... Não qu!!,

ro dizer que não vai ma}--s haver comercio privado. O comê!.

cio privado vai tornar-se um comércio pequeno. Por exemplo,

hoje, o câmbio, no que diz respeito lis relações, o paralelo,

e ullla coisa a complementar. O comercio exterior - e não

ê sõ o comercio exterior .•• Se as empresas, os serviços de

utilidade pUblica se privatizarem. isso só podera ser

feito se o Estado assumir posições de comando do setor ba,!!.

cãrio. Então, nês devlamoS' rapidamente tomar posição de!!,

tro desta ma~êria, para estarmos presentes no momento em

que se discuj:ir o problema da internacionalização do setor

p10, comercio exterior tende a ser. cada dia ma1s, uma ati

vidade estatal. Por quê? Porque jã se foi o tempo em que

ele podia ser entregue ã anarquia da chamada livre empresa.

O comércio exteriór e atividade publica, tem que ser plan!

jado. O comercio com a Nigêria, por exemplo, são operações

que prometem muita coisa, se forem planificadas, e se o E!,.

tado brasileiro assumir o compromisso de comprar petróleo

da Nigeria, e se o EStado nigeriano assumir o compromisso

de comprar mercadorias brasileiras. Isso ê urna coisa de E~

tOldo para Estado. Comircio exterior e, cada dia mais: uma

atividade bilateral, planificada e de Estado. Portanto,nós

estamos ato Esse comercio exterior, essa nova estrutura do

pr~zeiros, que não podem remeter. Então, quanto a este
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ter

que

oper,!

que hã

problema consistiria em organizar o mercado para os bens d!

rãveis, inclusive os residenciais, bastava a correção .mon!

tliria para acelerar a economia. Atualmente. não. ~ prec!

so alguma coisa mais. Por quê? Porque se trata de serviço

de utilidade publica. ~ necessário criar um aparelho de 9!

,:antia que não existe, e esse aparelho de garantia que não

existe não ê uma simples questão. Como eu digo no meu tr!!,

balho, a correção monetãria, q,~e, no caso anterior. .para

venda de automõveis, para venda de apartamentos, essa coisa

toda, era UMa condição necessâria e suficiente, tornou-se

uma. condição necessária, mas não mais suficiente. Então, não

se tr"ata de estropiar os indi cadores de preços. Não tem

sentido. Porque, reallllente, o problema da divisão da renda

tem que ser visto basicamente como uma questão de balanço de

forças. Por que os salários caem'l Por causa da inflação 'l

Hli pouco tempo, Ulll professor paulista., responden~o a um ar
tigo meu, publicado na "folha de S. Paulo ll

, dizia isso:que

doseu estava equivocado, que não era a .. inflação a causa

baixos salãrios. O que abaixa os salârios ê o fato de

ca'ido o poder de barganha dos trllbal hadores. E por

catu'l Porque o desemprego cresceu, porque agora os

rios vão disputar o salário ~om o patronato, sabendo

aesempregados. Talvez nãs tenhamos 10% da popualçâo total

desempregada, mas a proporção ê feita com relação ã popul!

ção ativa. E como esta ê de~um terço, o total realmente ê

o triplo. to este problema que temos de tom~r pela frente.

Temos uma massa imensa de mão-de ...o'br~ sem destino. Essa ma,!

sa de mão-de-obra, que" foi jogada sobre as cidades e que

foi desarraigada, ela não se limita mais. Eu me lembro.uma

. vez, quando meu pai era ju1z .. e eu sou filho, neto, bis

neto de Juizes .. e foi dissolvido o Batalh'ão de Pollda.

Então, a comarca dele, que ficava na época •.. Hoje está a

-à1gumas horas· de avião, mas naquele. tempo ••• 1\ minutos de

avi~o, algumas horas de ônibus, mas naquele tempo eri!: um

mês de viagem para a capital. Então, o que acontece? Os

guardas. os dois soldados e o cabo, apresentaram-se ao Juiz

dizendo: "Doutor, a gente nao ê mais soldado, porque' acabo!

ra_ com nosso batalhão, e a gente não sabe agora o que f~

2er com os criminosos, homens conde!1ados a vinte, trinta a

nos de cadeia, assassinos etc.. O que fazer com eles?" T~

dos os dias eles saiam para trabalhar. Meu pai disse:"DigOOl

aos présos que venham aqui, falar comigo. 11 Então ~les f~

raro lã. "E as chaves, doutor?" Ele disse': "Entreguem a um

deles, da sua confiança." Daqui a pouco veio a fileira de

presos. Esses homens chegaram lâ e meu pai deu as ordens:

"Eu quero que façam isso e isso." O juiz falando e eles t.Q.

dos: "Sim. senhor. lO Essa situação durou quatro meses, não

houve nenhuma desordem. nenhum preso fu.siu. Nao obstante,a

chave estava com os presos. Eram homens quê estavam ligo!

dos, eles ~ão eram réprobos. Eram criminosos, estavam pa

uma fila de candidatos para ocupar o seu lugar. Então, ne,!

tas condições, como ii!\aginar que p~o~~ria haver melhoramento

da dist~ibuição da renda? A renda é mal distribuída no Br.!.

s11 porque. a economia brasileira se desenvolve nas condi

ções de uma estrutura agrária imprópria. Eu, ao começar a

minha vida polltica, julgava ser impossível industrializar

o Pais com aquel a estrutura agrãria. Eu estava errado. A

vida demonstrou que era apenas na época; muitas coisas que

hoje nãs sabemos não saciamos naquela época. E foi perfei

talllente possível industrializar o Pais com aquela estrut.!:!,

ra agr~ria. Nao ê posslvel chegar... Até certa altura, a

coisa ê compatlvel, depois não fi mais. Por quê? Porque a

industrialização absorvia o excedente de m1io .. de-obra que a

crise agrária produzia no campo. Mas não absorve mais.

por isso que agora ê preciso Ver. Se nãs queremos real me!!,

te redistribuir a renda, nós temos de criar condições de bar

ganha para os trabalhadores ou seja, telllo!' de crÜlr uma d!

.anda adi.cional de mão ..de-obra, ou criar condições para que

a oferta de mio.. de':obra se torne menos catastrófica do que

ê atualmente. Porqoe o nosso desemprego •.7%, é muito mode~

to. O; patses que têm um indice- urbano semelhante ão no,!

so tem uma população ativa da ordem de 4S% da população t~

tal. Nõs ternos 35% da população total ~como empregados e so!

roi-empregados, as duas categorias juntas, ou.. seja, pelo m!

nos 10% da .população total, doze milhões de pessoas - e 35%

, sobre a população representam muito mais do que 7% - estão

Uma e referente a se V. Sr.. proporia uma política econômica

alternativa para enfrentar estes proclema conjunturais, uma

vez, que condenou as medidas consubstanciadas no 2.065. A s!!,

gunda' pergunta se refere ã correção monetãria: se eliminar

a correção monetária, inclusive dos salãrios. gradualmente.

como estã no 2.065, quer dizer, por etapas, porque daqui a

uro ano e meio o 2.065 preve que a correção dos salãrios s!!,

rã gradualmente diminuída, 70 ate"SO% só da vari:ção, pode.!!.

do o resto ser negociado... Mas, efetivamente. a intenção,

n eliminar.

o SR. DepOENTE (Ignãcio Mourão Rangel) - Mi

nha posição, relativamente ã inflação, e uma posição conh!

cida. Meu livro e de 1963. e eu o públiquei recentemente,

sem alteração de texto, porque.. eu estava de acordo com a v.!

lha formulaçao. Basicall1ente, a inflação integra a síndrome

da recessão, ou seja, a economia entra. regularmente em in

flação quando a recessão se acelera. E isto ê uma coisa que

se pode demonstrar, pondo em paralelo a curva de variação

do Produto Nacional e a curva da variação de preços. Porta!!,

to - a :inflação como fenômeno ã parte e não çomo epifen,[

meno - não vejo por que illlaginarmos que sem liquidar a i.!!.

flação podemos acabar com a recessão. Mesmo _'os Estados

Unidos, agora. obtiveram um certo êxito na luta contra a i!!,

flação, no processo de reativação da economia. A economia

foi-'-reatfvada. Poderl'amos discutir se aquela reativação da

'economia é uma coisa que pode durar. Minha opinião é de que

não pode. Mas o preço e muito alto. Para poder reativar a

economia se cria UM enorme dêficit do Tesouro, e esse gefi

cit engendra uma maSsa. enorllle de títulos lançados ao merc2.

do, que provocarã a alta taxa de juros, que ê uma catãstr~

fe lÍlundial. Então, e desproporcional o efeito buscarlo, iE,.

to e, combater a inflação. Mas eles obtiveram. Reduziram um

pouqainho o desemprego, reativaram a economia e baixaram a

taxa de juros, diminuindo a inflação. Combater a inflação

como se ela fosse uma coisa ã parte, separada, não tem sen

tido. A inflação deve ser vista como parte intesrante da

s1ndrome da recessão. Quando a economia entra em crise, a

contecem várias coisa~, inclusive elevam-se.. os preços. Não

era assim antigamente, nem sempre foi assim. Mas ê assim,

pelo menos desde 05 ü1tim'ts trinta anos. Agora, outro pr~

blema de se saber ..• Portanto, o processo da luta contra a

inflação ê o processo da retomada do desenvolvimento. Es5as

Kledidas tomadas conduzem a isso? Seguramente não conduzem.

Elas nos afastam dele. Quer dizer, realmente estamos as

sistindo. a um processo em que estamos ate quebrando o apar!!,

lho da correção monetãria. Nôs o estamos desmoralizando.Ao

falsificarmos os indicadores de preços, nós estamos desmor,!

lizando o aparelho. Na etapa anterior, em que a chave do

Quanto e. essas perguntas finais •••

O SR. OEPOENTE (Ignãcio Mourão Rangel) - V.

Exa. quer reformular'? Acontece que a ...

O SR. DEPUTAOO EDUAROO MATARAZZO SUPLlCY

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

vos na economia? Então. sio duas ordens de perguntas. São

essas as que eu tinha, para concluir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando de Sant'

Ann:-,1. - Dr. Ignácio Rangel, como eu avisei anteriormente.

sou obrigado agora a transferir a Presidência ao Relator,

pedindo-lfle desculpas por não poder permanecer, o que seria

1,.111 prazer para mim, e da minha conveniência, não sô pela

amizade que lhe tenfto,como também pelo respeito que tenho

âs suas formulações e ao seu trabalho como economista, neste

Pars. De qualquer modo. vai ficar registrado,. Eu lhe p!

ço que fale no microfone, para não perdermo~.,nada.Depois t!

rei oportu9idade de ler o que não conseguir ouvir) depois da

,minha saída. Antes de sair, quero dizer que a Comissão se

sentiu muito honrada com sua presença e tambêm com sua co.!!.

tribuição no aprofundamentl?" do' problema d.a moratória.. P.qu!.

le trabalho que V. Sa. citou"aqui. hã pouco" e do meu conh!

cimento, mas achei que ele ainda es~~. insuficiente, porque)

realmente, ele enfrenta o problemá ~da energia e dâ uma sal

da, faz uma simulação e prova que, com a nossa produção de

ilcool e mais a produção de petróleo, ê possivel que aglle.!!.

temos o barco, mesmo sem entrar mais petróleo. que e o ar

gUlllento pri nei pa1 do terrori smo do Governo. Com li cença.

(Assume a Presidência o Deputado Jacgues D'Or-

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

~urgiu um problema. O Presidente vai precisar tomar um avi

io. E eu, efetivamente solicitaria ao Presidente.... Quer

dizer, nio quero que o Pre.sidente perca o seu vôo, mas não

sei se o Relator poderia pre$idir .•

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Fernando de Sant'

Annal .. Pode, sim.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

de carãter conjuntural, tributãrio, salarial e outras, co.!!.

substanciadas no presente dec~eto. Então. haveria um co.!!.

junto de medidas alternatiV,as que V. Sa. gostaria de pr~

por'l A outra pergunta talvez esteja relacionada a isso,

porque, como V. Sa. foi UI1l dos criadores da idéia da inst1.

tuiç~o da correção monetiirh e tem pensado muito sobre e,!

te problema, eu gostaria também que nos dissesse se a gra-

dual diminuição do processo de correção monetária. na sua

apinHo, poderia contr1,~nir para conter a inflação. ou se

·teremos que efetivamente conviver com a correção. mesmo i.!!.

tegral, com respeito a salãrios, atê que consigamos elimi

nar a inflação ou diminul'-Ja substancialmente e, aí. sim.

I correção iria g~adualmente diminuir'? Mas será que não t!

.05 que combater a inflação por outros meios que não elimi

Rindo a correção, por exemplo, dos salários e outros ati

Efet.\valllente, acho que perderíamos a oportunidade de ter o

registro. Eu sã tenho •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fer~ando de Sant'

Annal .. Se", interromper V. Sa., eu posso dizer que, na h~

ra exata em que eU tiver de lI1e ausentar. pedirei ao Relator

para assumir a Presidência e os trabalhos conti.nuarao.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

Eu queria fazer pelo menos duas perguntas. Uma, referente

ã questio da polltica econõmica para enfrentar a situação

presente, quer dizer, a inflação de 200%; a recessão ainda

aprofundada; o desemprego de 7 a 8:: nas seis capitais. fora

o dese.prego disfarçado, ou o desemprego de grande parte da

força de trabalho, não devidamente,nas estat'isticas; a que.!

tão do desequilíbrio do balanço de pagamentos; a questão da

má redistribuição da renda, que acabou sendo esqu~cida,quer

dizer, era o objetivo, em 1979, na posse do Presidente Fi

gueiredo e S. Exa. não fala mais desse assunto, porque

Em 1979, quando da sua posse, o Presidente Figueiredo col~

cou como um dos seus principais objethos-lI'fêlftor-ar a distri

buição da renda. Os dados da PNAD mostram o empobreci.[Jl-.ê.~o

de toda a população, mais intensamente para ~s mais pobre~~~:'

de 19B1 para 1982. E V. Sa. condenou as recentes medidas

L:\1\stica, porque, no fim, n6s estávamos engendrando apenas

UM aparelho de forçar a importa'ção, porque a Fãbrica Naci~

na1 de Motores era uma mera linha de montag;m de automóveis.

Esses eqü1,vocos são muito encontradiços. Então, a gente e,!

tu~a, e a .minha expe_rH~ncia pela serviço publico, pelo Est~

do, pela vida brasileira JIle deu numerosos exellplos, que se,!

pre guardo par~ UIl1 segundo e,:ame. Mas. ã sua pergunta so

bre se ê possível organizar grupos de pressão, respondo:I'Sim;

mas e preciso que tenhamos um prog~~~~ coerente, que faça

sentido; e que certas atividades "podem e devem ser privati

zadas, no quadro da estatização de outras, quais e quais ••.

. Nosso problema não ê saber se em geral devemos estatizar ou

privatizar alguma coisa. Na verdade, a estatização dos ba.!!.

cos agora, no Brasil, seria uma maneira de fortalecer o d!

senvolvimento do capital'ismo brasileiro. O desenvolvimento

do comercio exterior nos poria, talvez, em relações um po.!!

co melhores com o mundo socialista, mas tambem não sã com

o mundo saci ali sta; com vãri os pa l'ses europeus poderl'amos

_ter um tipo de relações. Afinal de contas, os pahes eurE.

peus ocidentais .•. A operação do gasoduto ê uma operação P!!'

la qual URl grupo de Estados negocia com outro Estado, por

um prazo de vinte e cinco anos, um investimento de quarenta

bilhões de dõlares. E ninguelft se queixa, todo mundo esta:

abs9lut~lllente feliz. Os americanos pressiort'aram um(l firma

inglesa, trabalhando com licença 'americana, a suspender

ent,:egll de um equipamento que estava encomendado para o 9!.

soduto. O Governo inglês, insuspeito de pender para o com.!!

ntsflo, ordenou ã empresa que ignorasse a pressão americana

e cumprisse il ordem. Por ai se vê que o desenvolvimento do

capital hllo e uma coisa complicada e ele tem Iftuitos pontos,

muitas saidas.
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O SR'. DEPUTADO EOUARDO HATARAZZO SUPLlCY

Eu queria fazer uma recomendação ã Presidência, haja vista

que chegou um oficio do Conselho Regional de Economia do

Distrito Federal. Allâs, acredito que também foi enviado

ao Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro uma sol..:!.

citação de parecer sobre os criti!rios de expurgo nos indi

ces de, preços elaborados pela Fundação Getülio Vargas. Ch~

garam a esta Comissão. Então, esta comfssao resolveu enyf

ar aos diversos Conselhos Regionais para ouvir a sua opin!

ão. Como cflegou hoje este parecer de parte da Conselho R!

gionaT de Economia do DistrHo federal e devemos receber

outros, talvéz fosse oportuno jâ divulgar para a imprensa

o conteüdo deste parecer, como dos pareceres que devem

chegar: O DIEESE também vai envi'ar seU parecel e outros Cc!!

se1hos Regionais. Porque. como ê um material pUblico da

CPI, talvez a imprensa possa ter acesso. Eu queria fazer
es sa recomendação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jacques DIOrnellas}

Esta Presidência defere, porque evidentemente nôs temos !.

qui esta Presi.dência e a outra. titular. De -qualquer manei

ra. achamos que e de bom alvitre colocar para a imprensa. t
um documento importante. nós acreditamos, porque a Prof.

D~rcio Munhoz jã depôs aqui, na CPI e acredito que isso

seri ütl1 ã próprla CPI e ao próprio povo brasileiro, que

estã 41' lutando plra mudar essa situa.ção. De modo que a C.2,

missão então, estã convocada para o dia 22, para ouvir o Sr.

Jose Maria Vilar de Queiroz. E o Prof. Ignãcio Rangel terã

nu para pequenas call1adas, para 'infimas minorias. De modo

que ê poss'ivel resolver todos esses problemas. Não há düvi

da alguma. E apostamos nisso. estamos lutando para que i~

so aconteça, e temos confiança de que vamos chegar lã. R~

almente, vaMOS chegar lã. Esta CPI tem um papel a cumprir,

e o está cumprindo. Ela tem um papel essencialmente po1íti

co nesse encaminhamento. Ela não 'ê apenas um: CPI tecnica,

e uma CPI es~encialmente política, porque começa a levantar

ft~ questões, porque, independentemente desse endividamento

externo ter sido um endividamento de lesa-pátria, de lesa

povo, el e tat'Abém ent"iqueceu ~uitas personalidades desta R!

pDblica. Quer dizer, independemente do prôprio enfoque. da

própria luneta, da propria visão'errada na questão dos in

vestim~entos externos que aqui chegaram, houve também pes

soas, autoridades que enriqueceram e depositaram somas vul

tosas eM bancos estt"angeiros. nominadamente bancos suíços.

Oe modo que, ..antes de encerrar esta sessão, devo dizer que

ê um prazel" termos ouvido o depoimento de Y. Sa., que vem

enri.quecer o nosso acervo de informes. de conhecimentos e,

na tural.ente. de alterna t i v.as • t bem verdade que, ta1vez,

a Oposição não tenha ainda sintetizado, porque ,não tem a

inda uma proposta unitâl"ia de enfrentamento global dessa s1
tuação. Mas essa unidade de propósitos, essa busca ince~

unte de alternativas, hoje,va1 ser acelerada, na medida em

q!J!: a situação se vai agravar~ na medida em que os projetos

de decretos que o Governo tell1 colocado nesta Casa e feito

aprovar. a pnopôsito do 2.065, tenderão a um agravamento

6rutal das condições de vida do nosso povo. Esn crise, a,!l.

tes de ser uma crise que vai naufragar o Pais em dificulda~

des, ela vai representar .. isso nas acreditamos - UI'II f!,

l"O, UMa· luz que vai iluminarl'uma alternativ~, e a alternati

va, nô~ esperamos que será a alternativa da imensa maioria

do nosso povo que quer viver, quer trabalh,ar, quer produzir

e quer garantir a sua soberania, a sua integr!dade, a sua

vida, enfim. De modo que, Prof, Ignácio Rangel, esta CPI

se sente hon'rada com seu depoimento, em que pese eventuais

dlvergencias, que são muito saudãveh, eSSas divergências ~

tão que ser esthtul adas, respeitadas, porque atravês dosse

debate, dessa pesquisa, da força com que cada setor conse-

guir reunir é que conseguiremos: e.vi.~~ntemente, superar as

nossas dificuldades. Acreditamos todos nós que o intere~

se da Pãtria, o interesse do nosso povo e sobremaneira

interesse maior de cada um de nós. De modo que esta CPI se

sente honrada com a sua presença. Antes de encerrar, conv!!

camos a prõxima sessão p'ara o dia 22 de novembro, às 9:30 h~

ras, terça"feira, quando deporá' o Sr. Jose Maria ViTar de

Queiroz. Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Matt'lrazzo

Supl1cy.

9~ndo II sua pena, mas se consideravam chefes de família, ti
nfiam um lu.gar na sociedade, ao passo que essa massa de mão~

de-obra que ê despejada atual~ente nas grandes cidades estâ

inteiramente desllrraigada. Imaginar que se pode fazer pr1

são-albergue COM esses homens ê e-star sonhando de olhos aber.

tos. r se podia fazer naquele tempo, porque, afinal de co!!.

tas, os hOlllens, embora fossem criminosos, eram homens que

defendiam, prezavam o seu lugar na sociedade. Eu vi, mui

tas vezes, a mãe vir com" o filho visihr o pai, na cadeia,

para que o pai castigasse o menino, que tinha feHo uma cai

sa errada. Ele era. um chefe de fam'ilia. não punha em jogo .•

Com este homem se podia conviver. Em certo momento, matou

uma pessoa. E dal'l Atualmente, quando temos essa massa e~

norme de mão-de-obra jogada nas etdades, o problema da ar

dem püblica se complica. Antigamente, diziam que a questão

so«;:ial no 8rasil ê um caso de policia. Agora, eu acho que

o correto e dizer que os casos de pollcta no Brasi1 se co!!,

verteram numa questão social grave. Nôs estamos vendo a 0r.
del1 publica se converter num problema sem solução. E a ori

gero disso ê a mesma que faz com que, sem re~olver este pre

f>leRla. não haja solução para a questão da redi,stribuiçao da

~enda~ Não hâ decreto que p!>ssa provocar uma redistribu1

çio da renda, se nio houver realmente um 'balanço de forças

ravo~avel a isso. Mas, COlll massa de ••. Oar liberdade para

os op@ra'r1os discutirem com o patrão, no momento em que hã

uma fila de desempregados esperando a vez. ê uma iniqOidade.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY

.ftco Jluit~ ~ra,to a V, S&:. pelas respostas e pela extraordi

n~rta lt'çã'o que tivemos nesta manhã. Muito obrigado a V.

SI.

O SR. PRESIOENTE (Deputado Jacques O'Ornellas)

Professor Ignâcio Rangel. esta CPI tem procurado ouvir

teM ouvido inümeras personalidades ":' clvis, mllitares,ec~

nomistas, soci6logos, juristas, enfim - buscando' as ca,!!

sas desse nOSSO endividamento. Já temos em mãos um poteE,

eial de informações capaz de identificar essas causas. As

conseqUências a1' estão. Todos nas estamos sofrendo. po

vo 6rasil ei 1"'0 todo esta sofrendo essas conseqUênci as. Com

relação a soluções, nos, particularmente, advogamos a sol,!!

ção socialista, realmente, 'para esta crise. V. 5a. colocou

UI! caso, agora no final, dos presos de uma cidade do int..!:,

rfor, citando que eles ficaram praticamente em liberdade,jã

não eram mais presos. Se eles tinham a chave do presidio.

jã não emm mais presos. Eles estavam lã jâ aceitando

!iitução. I! sobre isso que eu quero fazer um registro. Em

",ulho, nós estivemos na Nicarágua. O Deputado Eduardo Ma ..

tar:azzo Supl icX esteve conosco, lã e outros Deputados bras!

leiros. E visitamos uma prisão aberta, de eX~9uardas somE.

zistas. Um deTes, um sargento da guarda pessoal do ditador

501ll02.a, foi quem fez a apresentação daquela unidade de pr,2,

duçio. Hão era uma unidade auto-suficiente ainda, mas era

uma unidade produtiva que eles nlesmos construira~. Eram qu~

renta ex",:,guardas somozhtas que ali estavam. Era um tipo

de fazenda. Paziam artesanato, produziam ~ilho. plantavam

aipim. man~ioca, cult'ivavam plantas e cuidavam de animais.

Tinham outros tipos de atividade, também produtivas,naquela

unidade de produção que era uma prisão. E, no fina 1 da s!,

Juna, aos domingos, as famílias iam lã visitã-los e tal. Os

Deputados conversaram muito c;õm eles. lã. Pessoas condena

das atê a mais de vinte anos de prisão estavam ali, com uma

consciência inclusive da situação' do·-;eu pais, consciência

essa que adquiriram atraves seja da difiCUldade por que

pa1s atravessou: e eles tomaram conhecimento daquela rea11

dade, seja pela prapr1a punição que estavam cumprindo. Mas

eles estavall' sendo Uteis ao seu pals, no caso, a Nicarãgua.

E verificamos que são posslvels essas alternativas. Agora,

COIIIO V. Sa, coloca muito bem, as prisôes .. albergues, num si!.

tema burocratizada, realmente, sem uma mobilização efetiva

da s.o'ciedade e do povo, não vai resolver coisa nenhuma. Não

,hã' d~vida alguma. Nós sabemos disso também. E quando V.

'Sa. advoga soluções gloflais, n6s também as advogamos, mas

achalllos que essaS- soluções globais terão que ter muito

,ver éom a mobili:zação, com a participação da imensa maioria

da população brasileira. que hoje ê. marginalizada. Hoje, a

ROSU popul ação ê uma popul ação margi na 1 ao processo de pro

duçio, ao processo de benef'fcios que o progresso traz ap..!:,

também UM exemplar. se assim for do seU agrado.

estã encerrada. Muito obrigado a todos.

sessão

27' REliNIÃO, REALIZADA EM 22-11·83

De~e!,le~ JOSr:. MARIA VILAR DE QUEIROZ

o S~., PRESIDENT~ (Deputado Alencar Furtada) 

Havendo numero lega·l, declaro abertos os trabalhos da Comi2.

são Pa~lamentar de Inquerito destinada a investigar as ca,!!

sas e conseql1encias do el evado :l1di vi damento externo brasl

lei~~, t~ndo em vista as negociações com o Fundo ~lonetãrio

Internacional. Ouviremos hoje o depoimento do 5~. J::Isii U~

ria Vila~ de Queiroz.

Antes, a Sra. Secretiri a proced'erâ i 1ci turt'l

da Ata da reunião anterior.

(r. lida e aprovada sem restrições a Ata da

reunião anteri or:)

.0 SR. PRESIDENTE (Dep,utado Alencar Furtado) 

Srs. Deputados. o curriculum vitae do depoente de hoje l Hi.
nistro, Jose Maria .Vilar: de Queiroz .. e rico de participação,

dê qualifi.cação.· ·Oiplomata de ca~reira. formado pelo !nstl

tljto Rio Branco.em 1952. tendo exercido funções diplomaticas

no exterior, na Secretaria da Embaixada em Otta\'/a, Hinistro

Conse1hei,:0 da Emba~xadil em Paris e tambem desempenhado. Y.!
rias funções no Brasil, como Chefe da Divisão da ~ur:opa Dei ..

dental no Itamar:a~y, d'l\ Divisão de Polltica Financeira do

ltamaraty, Assnsso~ do Minist~o do Planejamento, Chefe da A,!,

sesso~ia lnte~nacional do Minist~o da Fazenda, no pe~10do 67

a 74, ~conollista da Fundação Getülio Vargas, tando deseJllp!.

nhado missões de '~ànegociação da Divida Exte~na b\asileira e

·"ã~ia5 out~as, b'em como esc,~ito o livr:o NBr:asil -~xpo~taçã O

e Importação" e ~Pe~spectivas ,do Ho~destelr. Sr:. Depoente,

nós nos disciplinamos po~ uma legislação prôpria e por uma

outra complementa~. que ~ o Côdigo. Penal Brasileiro e o Cõd..!.

90 de Processo ,Penal Bras-';leiro. Os nossos trabalhos são,

portanto, Tastreados nésses diplomas legais. E nisso, convi

dantos V. Exa. a p~estar: o compromisso legal de dizer. a verd.!

de e convido os Senhores p~e:sentes para. de pê, assistirem a

tal compromi.sso.

O S~. DEPOENT~ (José Maria Vilar de Queiroz)

"Faço, sob palavr:a de honra e sob as penas da lei. a prome!

sa de dize~ a ve~dade do que soub~r e me for pe~gunta'do,lI

O s~. Pk~5IDtHT~ (Deputado Alancar Furt~do)

v. E~a. pDde~i faz'~r a exposição preliminar sobre o objeto

da convocação, porque, como V. Exa .. sabe'. esta CPI se propõ:

a investigar a dlvida brasileira interna e externa e anal!

sal'" em pt"ofundidade o acordo FMI/Brasil. Apôs a exposição

de·v. ~x~.,'os S~s. Deputados at"gIHrão. Tem a palaY-rã·V.Exa.

para a sua exposi-ção.

O SR. DEPOENtE (Jose Maria Vi lar de Queiroz)

Muito obrigado. Sr. Fre~idente. Realmente. eu ma disponllo a

.~en~ar trazer ã Comissão, pa~a discussão. fatos (l a r:ealid,!!.

de. depois de talvez dois meses e ,meio em que o assunto Rel!,

tõ~io Saraliva foi objeto de fantasiosas afirmações. ~epoime.!!.

t~s etc. Hoje, e mais um convite a Vermos. realm.ente. o que,'

há pOJ7 t~âs de tudo isso. começa~ia dizendo Que es,ta famosa,

fanli gel:ada comunica ção Saraiva - es tou chamandO comuni co!.

çio. depois aceitar:emos outraS denominações - não passa de

uma g~oss-ei~a e i.nfundada montagem de intrigas e de cal~nias

fo~jada po~ indivídUos desprepll·~ados uns e de maU ,carãter o..!!,

tr:os. Digo.grosseira~ po~que gir:a em tol"'no de fatos descon!

xos, extempor:'ãneos e de detalhes grotescos, para não dizer

ridTcul os, COItl~ os aqui_reci tados por alguns tester"unhos que

não passam de ouvintes e transmisso~es' de difamações. 19n,2,

rantes todos eles da ·prôpria mecânica de negociação de credi

~os externos, e digo, tambem. infundada a montagem, porque

nenhum.dos personagens denunciantes. do primeiro aO ultimo,

te~ia a capacidade de apresentar provas ou ate indícios. de

que o Embaixador do Brasil na F~ança e os dois assessores me!!.

cionados. que não são assessores. pt"opuseram ou receberam qual

Que)'. comi.ssão por ~c!gôci05 entre o Brasil e a França. N.!

nhum deles teria a capacidade de ap.resentar qualquer prova

ou at~ indicias peremptõ;ios. mais con'du~entes' a alguma cai

sa. de positivo. Hoje, então~ pr:etendfr dar explicações sobre

o que' foi dito sobre o assunto. Màs quero •. antes· de tudo,

dize~ o seguinte: qU? .esta defesa e este desafio .não vai

s~r feito ho,je,. não. Ele foi feit·o desde 1978, imediatame.!!.

te apos a denüncia' pública e i rresponsãvel do Deputado Fran
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ctisco Pinto, com 3 orquestração dQ. 1I1 r ibuna d.1 Imprensa", ele

"O.Estado dü S. P2IJlt)1l e do "Jorna.1· da Tarde u • O Ministro

Qclfil!! Netto ml)VCf~ '13. epoci'l.. em 1978. ação judiei_a1, ,contra

1J Deputado Fr<:lnci~co Pinto. que co~ardemente se fez proteger

das imunidades parlamentares. embora não fosse parlamentar•••

. O SR. PRESIDENTE' (Oeputado Alencar .Furtado) _

Que~o colocar a V. Exa. o seguinte: nesta Casa o tratamento

que se dispensa a pa~lamentares e a convidados e um tratameE.

to educ~do, e esta P~esid~~cia exige que tambem V. Exa. ã!

sim se compo17te com o~ Srs. D?putados. Nenhuma acusaçiÍo

Deputado aqui e pe~mitida. porque não estamos aqui num trib.!:!.

na1'pilt:a acusar ninguem, 'estamos aqui ouviildo depoimentos P,!

1:3 uma investi.gação. Peço que o tratamento que V. Exa. di,!

'pense aos Srs. Deputad'os seja da maior dignidade possível.

• O SR. D~POENTE (Jos~ Maria Vilar dequeiroz)-

Em atenção ao Sr. P~esidente. retiro a palavra Ilcovardemente'1

'e enuncio apenas os fatos. O (}eputado Francisco Pinto se fez

p~ote9c!1' das iT:lunidadcs parlamentares. porque esta foi a. r~

zão da decisão. cmbo~a não fosse par1amcnta~ ã epoca da acE.

sação. t por isso que S. EXa. f~i acionado. S. Exa~ não era

parlamentar quanéo fez a acusação. O Sr. Carlos Albe"'to de

And~ade Pinto tamocm ofcr:eceu peránte o Supremo Tribunal F!:,

de~al queixa contra .o ,Deputado pelo crime de caliinia pratic~

do - uma queixa ~presentada ao Suprel!l0 Tribunal na mesma

epoca e também fnvalidada pela imunidade parlamentar •. Eu pri

prio. Vi1a~ de Queiro,z. enderecei ao então Deputa~o Faria Li

lIla, tambôm denunciante. juntamente com o Deputado Francisco

'~into, e ã t1T~Úuna da Imprensa" um telegrüma e uma, carta de

p~,otasto cont~a as alei~osfas. que anexo aqui e peço a esta

CQmissão Parlamentar de Inquérito, que a incorpore ã ata dos

teus'trabalhos. P~ra apenas menci?nar o que eu d}sse na epB,

ca, no mesmo dia ou n'o dia seguinte ~ denuncia do Deputado

Francisco Pinto, mandei ã IlT~ibuna da Imp~ensall uma carta.

Nãb vou ler toda a carta - esta~ã anexada aqui - mas ape

nas um trecho: Ir A sua lIn:ibuna da Imp~ensall - dirigida ao

l!ditor - tem vei'cu1ado com destaque acusações levianas do

ex-Deputado Chico Pinto baseadas no suposto Relatório sara~

v,a, que. p~ocu,:ando atingi~ o".Embaixado~ De1f,im Netto; envol

Vera o meu nome e a. minha honorabilidade. Tais acusações

\l'êm sendo tambem glosadas em a17tigos assinados, razão por

que decidi t~ansmiti~-lhe minha viva repulsa a es"e grotesco

expediente de achincalhe ã honra alheia. Há homens no Br,!

$i 1 que que~em medir, os outros po·r seus vi s padrões. de condE.

ta pessoal e não te,r:giversam em assacar infâmias baratas. que

ficam imp~nes. Não sei se o Sr. Chico Pinto ou sua família

tem hábitos de mante~ contas na Suíça. Mas, eu lhe darei prB,

cU~í1ção pa~a ~etira~ depósitos d~ qua1que~ conta que venha a

encontrar em meu nome naquele país com a ajuda de qu'em quer

que seja". E aí continua U~1 explicação so!:re os fatos. Mas:

ê sõ a ~~ferência 'de que. em 1978. na epoca. os três apont!,

,dos' pelo suposto Reiatõ\io Saraiva reagi-ram com toda a vi.,2,

lência e. inc1usiv'e. aciona~am os. dispositivos judiciais

~espeito. Mas. passada essa refer~.ncia. a reação dos prete,!l

samente acusados ••• Peço aos s!lnho~es então para irmos aos f,!

tos. a fim de mOitra,: a estupidez das denúncias. Então V!

mos aos fatos: como manda 'a boa 1õgica. vejamos. primeiro.

'quais são as denúncias. as falsas denúncias. Temos que con!

tatar, desde logo. que há, pelo menos, duas versões diverge.!!

t~s,~ cont~aditõritts, embora pretensamente se valendo da me.!

ma fonte. que s,e~i a o Rela tôri o '~arai Va. A primeira ver são

eu VQU a tt:i bui-la ao. p~oprio Pt:esi dente des ta Comi ssão Parl.!

menta\, da Inquérito, Deputado Alencar Fu~tado. que afi\"mou'.

na p~op~ia sessão em que foi ouvido o Coronel Sar~iva. o s!,

Quinte - e eu leio: "E.a denúncia que tenho e que quero

t~1'.lze~, p~ovocildo pela questão de .o~dem de um dos Srs. Dep.!:!.

hdos. louvado em vários documento~. e a de que o então EE1,

baixador do Urasil na França, juntamente com dois' de seus a,!

sessores, tcrj~1 numa das oper:ações. a de Ãgua Vermelha. ,r~

~ebido uma comlss5'o de seis milhões de dõ1ares. em 1976,

que seus au;dli.)res, tl2riam solicitado uma outra comissão p!

ra o empréitimo de Tucurul num valor mais alto, tendo tal f,!

to chegado da conhecimento do gove'rno francês, pois que

bnnque,i ro que fora <lbordado teria si do um ex-cunhado do e!!

tão P~esidente VaH;ry Giscard d 1 Estaing. qUe se recusou

aceitar: a proposta que lhe foi fo~mulada, levando esse fato

ao conhecimento do governo francês e, pelos documGntos que
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temqs em mãos, ao conhecimento de dois diplomatas do. Brasil,

1'1 ser:viço da Emba'ixada brasileira" ~. em consc:qOcncia~ esse

ba.nqucir:o~ €Ix-cunhado do então P~esidEm.tc da França~ tl:rld

dito que estava disposto a presta\, o~ escla~eci'mento5 da vi

dos) com ,a sua ~esponsabi1idade, n!1 p~esença do ~dido Mi1i

ta~ do Brasil na ~mbaixada em Paris ll
• Essa e a p~imeira ver.

são, portanto, ,:m qu~ destaco o· f.ato de que se alegt:l que

S~,; ~mbaixado~' te~ia ~ecebido seis milhões de dõ1ares pela

Dpe~ação de ';gua Ve~me-lha em 1976 etc. Ma's há uma segunda
, .

,~et:s~~ •. , ,A ,segunda versão vem do, depoi,mento do General Frota

na sessão de 25 de outubro passado," nesta CPI, que teria. por

fonte as comunicações' pOI" telex do Coronel Saraiva.. Porta!!.

to~ deveriam ser as mesmas fon'tes da ahteriora ·0 ex- Mini,!

t~o F~ota afir:mou que o então Embaixador Delfim Netto fora i.!!

cumbido de conseguir: um finan'ciame?to em dólares para a con.!

tt:ução da. hid~el,et~ica. de Ãgua Ve~melha e quê a transação

'lhe rendera uma comissão de 10 milhões de dõ1ares - não os

seis de cima, que o vice-pr:esidente do Ba!,!co ele Crédito Fra.!!,

cês. Jacques de B~oissia afirmou categoricamente a. Saraiva

te~ deposit'ado num banco suíço em contas azuis. numeradas, em

nome do 'Embaixador- e de dois de seUs assessores. Esses asse.!

sores te~iam. a seguir, solicitado a de Br:oissia comissão de

66 roi lhões de dõlar:es par:a' o p~ojeto de Tucuruí, o que fora

rejeitado pelo banquei,:o como excessivo e viria, algum tempo

dep~is. a inviabili~a~ as negociações." Esta ê a' segunda ve.!:

são da de~üncia ap~esentada aqui. Po~tanto. duas versões.!4ais

adi'antc eu Vou analisar essas divergências Q contradições ..•

O SR. DEPUTADO EDUARDO I·IATARAZZD SUPLICY- Sr.

Presidente. pela o~dem.

O SR. PRESIOEIITE (U~putado AI~ncar furtado)-

Tem'a palavt'à. pela ordem. o Deputâdo Eduardo Matarazzo Supli

cy.

O SR. OEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - r
. impo~tante que o depoente ident;'ficasse. a fonte de onde ele

obteve os dados .r~eferentes ao depoimento do Ministr'7, Sílvio

frota.

o SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Fu~tado}

Procede a questão de ordem. tendo e~ vista que este dcpoime.!!,

to foi recebido em carãter secret~. E o Sr. Deputado tem

razão na inqui~ição que fo~mu1a. Então solicito a V. Sa. que

esclareça esse fato.

O SR. DEPOENTE (jose ~Ia~ia \lUar de~ Queiroz),,:,

Resposta ao S~. Dc~utado: nota'do Deputado João Cu~ha. logo

após, a sessão, fazendo questão de r:evelar os detalhes. Mais

adiante, como eu disse, analisa~ei essas dive~gências e con-,

t~adiçõas. Mas que~o ago~a, antes de ent~ar nisto. trazer P2.

la p~imei~a vez ã C'PI e ã~opi~ião pública as ilTfo~mações

os dados verdi"ldei~os do~ Saraiva. Então vamos aos

dados, às ope~ações fa:.adas, aos fatos mencionados. " PrimeI

~D. as negociações pa~a a Usina Hidrelétrica de 1\gua Varm.!.

lha foram feitas e conc1uldas de 19.72 a 1973, muito antes da

gestão Delfim Netto em Pa~is. e quando ali era o ~mbaixador

o General Ly~a, Tavares. Tais negociações foram inteiramente

conduzidas pelas Centrais E1êtrica,~ de são Pau10 11
- a CESP.

qua hoje se ch.ama CE$P, mas tem u,ma denominação ligeiramente

diferente. na epoca eram Centrais Elétricas de São Paulo

Il na s~stão Lucas Gar:.:e;;:, cabendo-lhe a escolha do pa1s e das

emp~esas fornecedo'ras. se,m c~nhecimento ou interferência do

Governo Federal. ,Em 11 de novembro de 197Z, por um oficio

dessa data - estã anexado --:--21 CESPComurliCõUaoM-ini~t;o
da 'Fazendu que estava negoCiando coln a França o 'financiame.!!

to e os fornecimentos externos para aquela usina e qUe, se a

negociação foss~ ~favorãvel, pleit~ar;ia o aval do Tesouro 

que c implícito em- cada operação externa - e a negociação

de um crãdito suplementar de governo a gover,no. Na mesma d!

ta. 11 de novembro de 1972. a CESP oficiou ao então llinistro

do Planejamento. que era o Sr. Reis, Ve10so. solicitando

concessãó de pri ori dado pa ra o pr:oje to U
- que tambem e um

passo absolutamente essencial para levar adiante, qualquer n.!:,

gociação. liAs p~ovidências solicitadas de~am lugar ao Oecr..!:,

to nQ 72 862. de 22 de fev'ereiro de 1973. do Presidente Uedi.
ci, que autorizou a ope~ação. Em conseqUência, o Hinisterio

'da Fazenda deu o aval e negociou de gov~r:no a governo ocr]"

dito !i'up1ementa~ do Tes,our:o francês, assinado em 19 de março

de 1973" - documentos anexados. ficar:ão com a Comissão. E.!
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ta foi a operação 1\'gU<1, Vermelha em 1972', entrando no inTcio

de 1973: Portanto. tr:ês anos antes da gestão Delfim Nett"

em Par:h, 1I1sso significa que nem o' Ministério da Fazenda

nem a Emoa"ixadd do B~asi1 em Pa~is tive~am, no caso.' qual

quer contato com os bancos franceses nem com firmas forn ec!

do~as da França, pa~a o projeto' de Ãgua Vermelha. Seria e.!l

tão estr:a~ho que o lado f~anc~s oferecesse beneficios a quem

nada tinha com a negociação, escolha de bancos e de fornec.!

do~esa t: estúpido fala~ de pagamento de comissões a autorl

dades b~asileil:as q.ue nem sequer vie~am a conhecer e ,:onta.E

ta,: o~ bancos envolvidos ~na tr:ansa'çãO.ll Isto ti fato. são

os fatos. liMas aJ~m de estúpido. seda ridTcul0. porque s2.

bem os entendidos que bancos não pagam 'comissõe!s por oper,!

ções do gênero, em 1ugar nenhum do mundo. O banqueiro cobra

e receba co'missões para financiar uma operação devidar.lente

,estiPUlada nos Cf)J'tt~iltos; nunca o contrário. que sõ pode pã.!

s.a~ pela cabeça de ignorantes, de parvos e mal-informados. 11

Não' c bilnquei~o queM pa'ga comissã'o; banquei'ro recebe comi~

são. "Va1e, aqui. deixar c1ara ll
'- e acho que P. uma info!:

mação importante pa~a a compree!nsão - lia mecânica da negE.

ci ação de crãdi tos .externos pa ra proj,etos" - como é que se

negocia um financiamento externo para um 'projeto, - lia fim

de co~ta~ pela ~aiz tanta asneir!l que se ouve a respeito. A

decisão de onde comp~ar: ou fi'nanciar: e exclusivamente da e,,!!!

p'~esa investido':il, particul.ar ou estata1/1. t: claro que se

ela fo~ estatal ela depende dos se~s supc~i0t:es hierãrquicos

no Gove~no. mas na ã~ea seto17ia1 •. lIQuando ela se Julga em

condições de mate~ia1iza~ suas opções - onde comprar, onde

financiar '- dir:ige-se ao Governo pa~a solicitar licença e

favo~esli - fp.vo,~es o~ senhores sabem quãis são: e o aval

do Tesou~o sem o qual não há operação externil 7 e prioridade

etc -' Ilender:eçando.o pedido a um. õrgão colegia.do chamado

GEMPEX, c~Jado pelo Dec~eto nQ 65 071, de 27 de agosto de

1969 e ·comp.os to de ~ePr:esentantês dos Mi ni steri os da Fazenda•

do Pla~ejamento e das ~elações Exteriores, do Banco Central.

do Banco do" Brasil e do BUDE. Esses representantes. se pr!!.

nunciam aprovando ou rejeitando o ·pedido. Ao mesmo tempo,

a solicitação ao CEI1PEX tem de conter e1ernl:!ntos que pe;'mitam

ao Hinisterio do Planeja~ento conc'e.der ou negar a prioridada

sem a qual a' negociação não pode ir adiante. Esse procedi

mento colegiado - chamo. a atenção para isto - so foi c2S

tinto em 1981. quando o ato de cri'a'ção da Secretaria de E,!!!

p",:esas E.sta"ttiiÍS acabol,l com o CEt,IPEX II
• Has de 69 a.81. não

há dacisão de õ,:,g"â'o do Governo sobre operação externa.. uma

decisão colegiada de seis ou sete representantes. Cada um

pode vetar. cada um tElm o direito de dizer: IlNão. o Banco Cc.!!,

t~al não aprova. ou o r'linisterio da Fazenda ou o IHnistro,

não quer da~ o aval etc ll • ilHas ele significava c.sse mecani!

110. eSse pr:ocedimento, que ninguem' tinha poder de autorizar

ou i1:p~ovar: unia ope~ação exte~lla _isoladamente, mas 'apenas em

conjunto com dive~sos ~ep~esentantes de órgãos governamenta.is.

Passando ag0t:a ã segunda operação citada: a operação Tucurui:

~Aqui e impor:tnnte' mais um esc1a~ecimento: as Embaixadas do

B~~5i1 no exte~io~ não t~m qualquer pode~ de negociação nem

de decisão em ope~ações desse tipo, em operações de financii,

mento exte~no de proj.etos. qu~ sõ competem às' ~mpresas inve~

tidoras e aos Ministérios no Brasi1"'. A Embaixada não tem

renhum pode,: de negociação nem de decisão. nem e jamais e.!!,

~êar-régá'd'a disto. "F.a1ar de gestões do Embaixador, ou de e1.!!,

mentos da ~mbaixada junto a bancOs privados por comissões e
tão descabido quanto idiota. A que tftu10 se p1eitearia tal

benefício; se tudo e ger:ido e qecidido no Brasil pela empr!

sa investidor:a e pelas autoridades setoriais?" t: uma exp1.i

cação a da~ • .pa~a não se pensar que e o Embaixador que negB,

cia) ou e o Hinistro-Conselheiro. Não tem nada disso. "Os

dados sobre a negociação do projeto da hidrelétrica de Tuc.!:!.

~ul são os seguintes: a} Uma primeira propo;,ta francesa de

financiar Tucurui foi apresentada pelo Uinistro do Comercio

~xtcrior ,Raymond Barre em sua visita oficial ao Brasil. em

janeiro' de 1976. b} Os contatos dos bancos fran~eses se ini

daram e se fizeram no Brasil diretamente com o Presidente da

tlETROBR7\s, Antõ!lio Carlos Haga1hães e com o ~Iini<;;tl'o das ~ll

nas e Enurgia d'a cpoca. Shigeaki Ueld, como atezta a anexa

.carta de 28 de abril de 1976, de três bancos franceses ao Hi

nistro Ue~i. Estã aqui ilnexada também para 11 Comissão. Ela
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·UIIl financiamento pr:iviTegiado, ab~angendo um emprestimo 9.Q.

ve>:namental, pode~ã se~ concedldo pelo governo, francês para

a constr:ução de uma central". A Embaixada não tinha interf.~.

t::~ncia na negociação de nenhum daqueles' itens das conversas

da visita. Quer: dizer:, a Embaixada não entrou nas conversas

da P~T~OBRÃS, a PETROBRÃS fez operaçpe~ dur-ante a vista, não

ent~ou' 'nas conver:sas .sobre minêri~ de fer~o, que foram mat~

~ializa~os pelo Presidente da Vale do Rio Doce. Nada disso.

Ape~as.i:! ~mbaixada com o gove~no frances decidiu o seguinte:

os dois p~esidentes vão conver:sar sobre tais assuntos. Quer

dize~, !ie limita ã ãr:ea, uma ã~ea vasta, inclusive a hidrel2,

tr:icidade, onde esta dito isto. d} .No curso da visita presi

derlcial, os ~1inistr:os Reis ve":oso, do Planej::.mento, e Shige!

ft:"anceses e trouxera~ propostas pa l"a exami nar no Bras i 1. Já

aqui, em 4 de maio de 1976 - as.datas são importantes

(~eco~te de imprensa, Anexo 8), o Ministro Ueki informara que

ir:ia decidi~ - deverã opta~ por uma das três ofertas de fi

nanci~mentos exte-rnos para Tucuruí, uma francesa, uma japon~

Si! e uma de um cons'õ~cio europeu". - para o setor energetl

co brasiTehoo. /tAs tr:?$ propostas" - estã dito - "por !.

le negociadas em 5uces:ivos entendimentos no extet"ior e no
BrasiL" No exterior, quer dizer: foi ao Japão. de.pois na vi

sita do Presidente foi ã Fr-ança etc. Ele. Ministr~ das Ml

nas e Energia,.c que negociou todas essas três propostas,

ele e qu~m i r: ia aqui deci di r: no Brasil. 11 e) Em m~a~os de

maio de 1976, após r:eunião do' Conselho do Desenvolvimento 1

con~mico - que se ~eunia muito naquela fase do Governo Gei

-sel - p Hinistt:o Reis Veloso anunciou que o Presidente da

Re·püblica auto~izar:a a continuação ~das negociações sobre

hidr:elétt:ica e que - aqui eu cito "dentro de pouco te.!!!,

po ir:ã ã ~U,~OPil uma missão composta de diretores da ELETROB~S

e do Banco Cen~~al pa~a di.:.cuti~ as condições contratuais e

t,:a2e~ subsldios 'pat:a que o Governo b~asilei~o tome urna deci

sio final quanto ã escolha de financiamentos" (Anexo 9). l~

to já em maio de 1976. P~estem atenção ãs datas."O Em 25

de Maioo de 1976, em Par:is, apõs~r:eunião na Embaixada. que !.

penas ced'eu o local, foi assinado um Protocolo de Intenção

(Anexo 10) entr:e a ~LETROBRi\S, pelo seu Presidente Antônio

Carlos ~Iagalhães. e a ElETRDNORTE, ,de um lado, e o grupo fra!!

c~s, .do outr:0,. no qual se dizia que a ELEtROBR1\S dec"diria

dar a e'ncomenda ao~ franceses se, ap,õs minucioso exame das

começa logo dizendo o seguinte: "rlõ~, temos a hon~a .de nos ri

fe~ir aos dife~entes entêndimentos que nossos representantes

no B~asil tive~am com o senho~' mesmo,. Ministro Ue,ki,. e com Q

D~.' Ant?ni o Ca~l os Pei xoto de Maga lhães ,.t>~esidente da.ELETRonRJ;s..

e a nossos telex de ,12 e 16 .de ab~il Ultimo." Quem se der ao

t~abalho de le~ tal carta ver:ificarã, ademais,. que!)S três

b-ancos f\ilnceses ofe~ecia.m um "c:'êdi t acheteur ll ou "buyer' s

~~. que e muito difer:ente de um /tcredit fournisseur" ou

-.!fUppl'icr's' 'credi t,t. Quer dizer, eles ofereciam um credito

de c::oIIIPr:ado~ e não um credito de fornece'dor. A diferença fu.!!

dlflental ent~e UIIl e outro e que o comp~ador - tratava-se de

um cr:'é'dito de comp~ador: e não credito de for:necedor, no caso

a ~L~T~ONORTE. er:a Tucur:uí, fi quem escolhe apõs duras negQ.

~hções o for:ne~edor: ou fornecedores, dentro de uma longa li~

ta aneX21da °ã pr:oposta f'inanceir:1f. não se pódendo presumir

quais fo~nécedo~es se~ão benêficfados com a encomendaM.

avanço do '-êredft acheteur M sobre o "credit fournisseur ll foi

exatamente po~ isto. porque quando antigamente, ate alguns

anos att:ãs, o c~~dito e~a um ,osupplier's cretiit~, quer diz.er,

c~'êdito do fo\neced~r ou "credit fournisse.ur". o banco empu!

~\lva o for:necedor, ~ prôprio for:necedor utilizava um banco~

e se candidatava ãquilo; com o "credit acheteur" com o crêdi

tD de comp~ador:. não, o banco diz: "Se o senhor quiser fazer

UAla ope~ação, tem c~êdito; ago~a; o senhor fi quem escolhe os:

fo~neccdorcs ". Exatamente pa ra dar ma i s 1i herdade e permi ti r

opet:ações mais co~r:e·tas. c} A par:ticipação da Embaixada se

H.itou ã discussão. com o Gover:no francês. dos temas para

,',s ,~~~ver:s.a~õcs. do Pr:esidente GGisel com o Presidente Gi~

card d'Estaing, quando da visita do primeriro ã fra.l1ça em 26

28 de abril de 1976. Como atesta o anexo comunica~o conjuE.

to os dois Presidentes fixaram' campos de cooperação, corno a

pet~oqulmica, a Rede Ferr:oviãria Federal, as venda~ de min!

~io de ferr:o br:asile·ir:o, a PETROBRÃS. um terminal em Santos

eoa hidreletricidade. Neste ultimo se dizia textualmente:

I:i Ueld, das I~i nas' e Ene~?ia, tiverjim reuní·ões com grupos

propostas. no Brasil, as considerasse vantajosas. o que foi

felto em 1978. "Foi a conclusão desta. histõria toda de Tu c,!! ,

~ur, inteiramente conduzida pela ELETROBR~S, pelo, Ministro

das Minas e ~nel:gia. ,O texto da Protocolo de Inlte~nção ta,!!!

bem esta aqui a~e.x.ado para a Comissão. It g } tm 27 de-dezembro

de 1977, foi assi nãdo com o govQrno francê!õ uma convl1nçã'o que

concedia c~edi to do Tesouro daqul11e país para o projeto, no

valo\'" de FF 132 milhões· - cento e .trinta e dois milhões de

francos, tambem anexado. "h) Pelo Avho n9 78/78; de 2 de

março de 1978, também anexado (Anexo ll). o Minist.ro Shigea

ki Ueki histo~iava pa~a o Minist~o Már:io Henrique Simonsen,

da Fazenda, ~s negoéiações Q pedia il garantia do Tesouro p!

~a os empr:estimos f~ilnceses•. "i} pelo Aviso nQ 259/78. de

,2' de ma~ço de 1976 (Anexo 12), o Ministro do Planejamento Reis

Veloso êomunicava ao Minist,~o da Fazenda a concessão da prf~

~idade ao p~ojeto. j) Finalmente. em 13 de m.ar~o d:c 1978. f}!

r-arn assinados os contratos entre 'bancos e fornecedores fré}ll

ceses, de um lado l e a ELETRONORTE de outro - jã era empr,!

Sê! investidora o - par:a implantação do projeto de rucuruí,coE.

trato esse aprovado e ~·egistrado no Banco Central, em 2 de

julho de 1918: Do que pr:ecedc, !õe pode concluir sobre a a.,!!

sência da Embah:ada do Br:asil no processo de negociação e d!

cisão s-obre TUCU~Ur. o que mostra quão estul to seria procE.

r:a~ fr:anceses (ainda mais banqueiros) que hão pagam comissão

pa~a pleitea~ benefrcio~. Para limpar um pouco o terreno e

per:mitir entrarmos na desmontagem dessa comedia frlvola. que

e o Relatório Sa~aiva. resumo Qntão os seguintes ponte:; fuE.

damentais, de fato, atê agora rela"t.ados: lQ) A operação !
gua Ve~melha· foi r~alilad,a em 1972-73, c~m opção, decisão e

negociação da CESP,. de são Paulo.· O Ministerio da Fazenda

(do mnist~o Delfim Netto. de Vilar'de Queiroz e outros, não

lidou com Bancos nem fornecedores franceses; apena,$ 'deu atr,!

ves da Procuradot"ia Geral da Fazenda, aval do Te'souro ãs op!

r:ações e negociou de governo a governo o credito francês, com

a par:te mínima da história. fiem tampouco participou da neg~

ciação a Embaixada em Paris (do General Lyra TaVilj·es e comp!

nhia). Não teVe nada a ver com .a histõria,. corno não costuma

ter-. 29} Tambem a operação Tucul"ul foi toda ela negociada

e decidida no Br:asil. com etapas em Paris mas a cargo da

ELETRoaRA:s e do Ministê~io de Mlnas e Energia. Mai~s uma Vez,

a ~mbaixada em Pa~is (do Emb. Delfim Netto, Vilar de Queiroz

e outros) nada teve com a negociação. SQ) Em todo contrato

de financiamento exte~no de p~ojeto qtU!nl- escolhe, decide

negocia com bancos e f0t:necedores estrangei~os e a, empresa

investido~i'I. e. se for: o caso de utrla estatal. os· õrgãos set~

~iais do Gove\no hie~i1r:quicamente r:es{lonsãveis. Por isso f,!

10. aqui, M tIi!1ist~o das Minas e Energia e no Presidente da

'~LETROBR1\S, por:que e~tfo por cima da empresa investidora.

Ministér:io da fazenda e intervenien,te apenas para dar o aval

do Tesou,:o; o Uiniste\io do Planejamento para dar a priorid!!

'de; eventualmente o P~esidente da República. para autorizar

negociação bilate~al sem conco~r?ncia. As Embaixadas do .Br!

s11, coitadas. se dão po~ felizes quando informadas das negE.

ciações. 49} Isso jã significa que, na hipótese lamentável

de os for:necedores exter:nos, e não os banqueiros, pens .... cm 11m

USat: o subor:no de ~omissões para ganhar a encomenda, so P2,

dem dh:igir slJas baterjas para a empresa' investidora, qlJe e
quem Os escolhe. Nos casos em pauta, Ãgua Vermelha e iucE.

~ul. qualquer: infor:mação a respeito'sã pode ser obtida da

C~SP, de são Paulo. da ELEiRONORTE" que estã lã em ~ Tucuruí.

da ~LETROBRj'(S e d.o Hinister:io de Hinas e Energia. 59) Na

meçãnica prevalecerita até 1981. a par:ticipaçooautorizátiva das

demais autor:idades do Gà.verno se (azia via proc!!sso colegi.!,

do 'at~avesda ,CEMPEX; ninguem tinha 'influência d!:cisiva. 6Q)

Nunca se ouviu falar, a não ser nobestialõgico dp Coronel

Saraiva, que banqueit'~s pagassem comi ssões. Como eu 'di sse

acima, os banqueiros sempre recebem comissões, aliãs. explI

citas, pa~a par:ticipar:em de uma operação. Quando ~chegarr.1 os

ã tessitura do Relatõr:io Saraiva, veremos logo a mai!õ aber.

~ante das contr:~dições sobre pagamento de comi ssões. Chegar!

'MOS lã., Então, Qsses são os fatos, essa e a história verd~

dei~a; nada daquela fantasia que foi menciona~a aqui. com d.!

tas er:r:adas, com fatos e~~ados, somente p~ocurando fazer uma

denuncia inteiramente descabida. uma cilünia e uma infâmia.

Mas, se as coisas reais S~ passaram ou passam como QU expl!

que i até aqui, por que a "fofoca 11 Saraiva? Como frisei de

início, e uma g~osseir:a e infundada montagem de intrigas

calunias, fo~jada p0t: gente despreparada e de mau carãter.

Como disse o Emb. Delfim Netto,· na epoca. em 78, uma Ilconve.r:

sa de lavadeit:as". Então, Vamos a ela e a eles. A peça. em

si, e um mer:o informe, e assim foi tratada pelo GOVerno, qUe

(l Co~onel Dickson Grael. um macaco em loja de louça,· tenta

t~ansfor:mar em info~maçiío~ V.· EXas. sabem a .1ifereilça elitre

info~me e informação - ... e que muitos, com finalidade políti.

ca, fazem força para' alçar ã pompa de MRelatõrio Saraiva lll
_.

Vamos a~eitã-lo. então, como Relatório Saraiva, com toda

flompa. O p~imeiro aspacto grotesco 'ê a disputa pela patern,!

da de do relatório. As calúnias 'transcritas no "Relatõrio S!.

raiva ll teriam como origem dois funcionãrios da Embãixada em

Pa~is. leia-se o que escreveu a respeito o jornalista Eva.!!

'dro Paranaguã, amigo do Coronel Dickson Grael. no "Estado de

5 .. Paulo" de 14-09-83, então. cito o jornalista: nO adido foi

procurado pelos diplomatas Ferna~d!, Fontóura e Gu.y VasconcE,

los. que lã serviam e lhe transmitiram suspeitas relativas °a

irr:egular:idades que estariam ocorrendo na captação de crêdi

tos extcr:nos 11. (Ac~ba a ci tação): O Corone 1 Di ds~on Grael

confi~mou em seu d.epoimento a iniciativa dos dois diplomatas,

1nt~igados com as ~estr:ições da Embaixada' ao banqueiro JaE,.

ques de B~oissia, do C\edit Commercial de Fr:ance. Mas eis

q-ue. de >:epenee, esta CPI acolhe o depoimento da Senhora M!,

17iza Tupinambã, que se' ar:'vo~a em mie putativa do Relal:õrio

Sa~aiva. Pelas palavras do Presidente Alencar Furtado, e c1
to a ~evista "Senho~", de 26-10 (citação): Mel a f ... i a inf0r.

R1ante p~incipal do Relatõrio Saraiva. Isso ficou claro no seu

depoimento, e já" antes nos parecera um dado muito evidente,

quando do depoimento do p~õp~io Coronel Saraiva. ~fas, a~ori!l."

isso. ela deu pD~meno~es sOb~e.a elaboração do relatório

mesmo sobre o que ele contêm" citações do Presidente ã reviE,

ta "Senho~M, pelo menos, assim publicou a revista. (Senhor.

26-10-83). Efetivamente, em 3-2-83, ela explicava (citação-·

da s,:a. ,Ma~iza Tupi;:ambã): IIA'1 eu fui, me escolheram: COIII.!:,

cei a amizade comoo Saraiva que tr.abalhava em cima de Mim

(sic). Eu sabia 9ue ele~ era espião, qu~ ele mandava inforlU!.

ções, a ~mbaixada toda sabia. M~s era·m informações não e.

gt:ande escala; ele não conhecia muito a!õ pessoas·••. Ar eu co!!.

lIIecei, fiz amizade com a secr:etã'r:ia d~le. ate chegar lã'. Hão

podia dar, na v~s-ta. Eu disse: - 'Olha, eu estou do seu lado,

o que você ~r:ecisár:. essa turma ê u~a.2.!!!J1.. Aí ele esculha!!!

bou tárnbem: desculpem a expr:essão, mas estou citando: essa

tU~ma: quer enter:ri'lr o BNSil. E~tão começou o relatõrio"( ci

tações do IIPasq,uim". 3-2-83) Deixa.ndo para depois~ o Cpronel

Saraiva, ai temos a quadri lha de pessoas de mau caráter que

induzi~am o militar: ao penoso mister de denunciante de bal!,

las~ ~ diplomata Guy Vasconcelos, bisonho e pU;i~ãnime, foi

usado, no. caso, po>: seu colega Fernando Fontoura, este de mã

fama no Itamaraty como mau ca~ãte~, dedo duro e intrigante.

com passagens tumult~adas em outt:0s postos dlplo1Dãticos~ E~

desavença, Fe~nando Fontoura. com seus dois chefe;; imediatos,

1) ~rnbaixador: e o Hinist~ol por motivos internos e especiais,

urdi u Fontoura as i ntr:i gas - V. Exas. vi ram a li nguagem 

sUspeito~ dis~o, intr:igou com isso etc - atraindo Jacques

de Br:oissia e Hariza p~ra a trama mal articulada. Sobre esta

Ultima,abstenho-me de comentarios mais longos: ela acho que

.se desqualifica PD~ sua conduta conhecida. pelas sandices.

R1t!hti~s e disparates que se atreve a explicitar, aqui mesmo

na CPI e' na impr:ensa; condena-se. ademais, pelas prõprias a.!:!,

to-confissõQs que fez. de chantag:m e intermediação. Para usar

palavras da imprensa - sõ vou citar:: "Sõ pretende o escall

dalo pa~a chegar ã chantagem ••• " Outra citação: " fl'.!qllent,!,

dor:a assldua das colunas... policiais e jornais de escândalos",

out~a ci tação: "Mundana publ i cameote autoproclamada 11 ("O Gl.2,

bOll, 9-lO-83)

o SR. PRESIOalTE (Oep.utado Alencar furtado)

Tem V. Exa: a palav~a. pela or:dem.

'{Apa'rteante nio identificado}- ° O Depoente !.

caba de citar- ~ jor:nal "O Globo", inda·vida~ente. porque esta

materia foi fcfttl pelo "Jornal de BrasTlia" e transcrita c~

=0 lIate~ia paga no "0 Glob.o~. ~ 'a materia °feiti'i pelo ~ Jo.,r

nal de eras'i1ia foi feita em termos desairosos. ~desrespeit~

s~s e muito distantes do conteudo aoui feito. Eu lUes.o ti.
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o SR. DEPOENTE 1Jose Maria Vilar de Queiroz)-

(~l:::TROBn~S) e Shi&aaki Ucki (MME). tias acontec2 que. na Ê..

pr:oximação da viSita a Pa\1s do 'P::esidente ,Geisel, o sôfre

go de Bt:0issia queria li. presença de seU Banco nas reuniões

e banquetes oficiais. porque ali est!l:riam. acompanhando

que, logo -depDis da ?Ildepelldêllcia do Brasil, koth.schild pas

sou a ser o banqueiro do ,Orasil. Então, não havÍil.~ transação

no exterior - isso durante um scculo - qUf! não fosse co..!!,

duzida pelo Oanco NH R'othschild, de Londres. Era privativo,

era uma função que ele desempenhava com acordo dn Gnvprnn

br:asileiro. evidentemente. O B~asil aceitou esc_olheI" Roth~

chíld como seu banqueiro ••'Pois sim, no início da gest[o Del
'.' ,-

c~evi a~ "J0t:nal de Brasl1ia". que publicou na' Jntegra uma

ca~ta, t:flfutando os termos qUe acabam de ser indevidamente

desc~itos pelo Depoente. porque não citou a autoria. Disse

que e~a de "0 Globo", quando foi do IlJornal de Brasília n •

O SR. PRESIDENTE (~eputado Alencar Furtado) 

Fica ~e.9ist~ada a c0t:'~eção de, V. EXil.

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)-'

Sem querer entrar no assunto. jã que não estamos no debate,;

da

quo

a~t. 213 do Cõ'digo de Pr:ocesso Penal serã apl!desta CPI.

fr:ota. fez uma declaração ã imprensa omitindo o detalhe

infornlação. Ci.tbu que não havia ' lI Relatario SaraiVa".

"Relatório Saraiva"1I existe. Apenas foi batizado assim.

uma serie da documentos anexados e mandados ã 2~ Seção do

Esta CPI tem todo o direito de ouvir ~odas as pessoas

aqui vêm d~po~, e estamos ouvindo sem interromper.

cado em nossos trabalhos. Como alertei de inicio, e legisl!.

ção subsidiãria pa~a o' nósso c~mportamento ,nesta investig2.

ção. E esse dispositivo'legal diz o seguinte: "o juiz

analogamente se aplica ao caso da ,Presidência - não permi

ti'~ã que a testemu~ha manifeste suas apreciações pessoais,

salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. u Esta CP!

se interessa, em ver:dade, os Srs. Deputados tambem. pela ap,!!

t:ação dos fatos e não por concf!ito ou desr.onceito que fira

il pessoa de quem quc~ que sfrja.

SR. DEPUTADO JACQUES D'ORrlELLA5- Pela ordem,

te~esse da Comissão; e uma busca da verdade, porqlle disse .!

qui. COm muita feliéidade, quando depunha a D. Uariza Tupi

nambã, qúe esta Comissiío deveria ~onduzir os trabalhos na 0E.

dem, pa,:a que, não caissemos novamente numa grande mentira •

uma menti~a que existiu e que levou o Presidente Vargas ao

suidd'io. Mas começo a verificar. Sr. Presidente, que esta

mos novamente diante de ~ma grande mentira e que, qualldo

ver:dadc começa a' surgir. começa a ferir 'os ouvidos de que_m

qUGt: que seja, e não posso aceitar ,qu!,! um depoente venha aqui

e não coloq'ue 'nos seus devidos lugares as pessoas que, inde

vidamente, vie~ilm manchar a honra alheia e que, si 1enci os ame.!!,

te. ouvimos, e aD0t:il isso passe como se fosse uma -agressão,

como' se fos,se um "t~atamento não menos protocolar a um cor!!,

nel do ~xercito. a um funcionário do Itamaraty. ou outro fu.!!.

cionârio do Governo brasileiro. ,Entendo. Sr. Presidente, que

devam'os ouvir o relatorio em todi:! ,a sua inteirezã. porque !

le é da maio~ impOI"tância para as ,::onclusões que esta Comi!

são pode~ã ti~ar: do episõdio que se denominou "Relatório S!,

raiva". Muito obrigado a V. EXa.

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Vou r:esponder: a V. Exa. no que diz ~espeito aos interess e s

as' mundanas tem o mesmo direito que V. Exa. ou V'. Sa. ou o

que seja, de sentar nessa cadeira e fazer o seu depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deput.ado Alt:ncill- Furtado) -

Tem V. Exa. a palavr:a, p~1a ordem.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORflELLA5- e sobre ..a

intervenção do colega. Deputado Jose Lourenço. O Dep~tadoJ.2.

se'Lourenç~. depois da sessão secreta com o General Sy1vio

Sr. Presidente.

Estado-Maior: do Exerci to. O Dep~,tado Jose Lourenço: depois

,da sessão secreta, reportou-se apen'as a doi s i nfôrmes e um

" terceiro informe, não se reportou ã informação. E isso

fundamental, Sr. Vilar de Queiroz, a informação, de quatro la,!!

das datilo9\afadas. Os dois telex se ~eferiam, pOrque não e

mais possível ~ St:. Presidente, manter essa questão ,fechada.

Não e mais possível tolerar isso. O Coronel Saraiva mandou

dois telex, inicialmente. Seriam informações, seriam os i..!!,

for:mes. Depois, ele elaborou; pesquisou e fe.z um trabalho de

pt:0fundidade, por:que er:a do Set:viço Nacional de informaçõesj

elaborou quat~o folhas de info~mações. Então. o 'IRelatõr i o

Saraiva" existe. porqu~ houve uma infor:mação elaborada. E,

se fD~ mentira, Sr. Presidente e Deputado Jose Lourenço, al

guem neste PaTs tem que ser penalizado, alguém tem que ser

processado, alguém tem que ir para a cadeia. porque não

pDssivel. Se o Cor:onel sar:aivá estã mentindo, se a inform!

çio não ê ve~dadei,:a. se o General Sylvio Frota es~ã .menti!!

do, se todo mundo neste País está' mentindo. e o Sr. Vilar de

Queiroz está falando a verdade... Esta e a questão. A CPI

ouvil' todas as pessoas aqui, sejam elas generais. coroneis,

brigadeiros. almirantes. ministros'. eX-'!1inistros e o diabo

'q~e sejaj 'mundana, "sim,~ porque as mun,danas também 'são bt"!

si1ei~(l~, as mundanas fazem parte ,des'te País. as mundanas !

xis tem. inclusive, porque a economia nacional estã nas mãos

de vende-pãtr:ias, de ent~eguistãs e de pessoas irresponsãveis,

sim, po~que ,a quar:tidade de mund3nas que existe neste País,

Sr:. Vilat: de Queiroz. sõ existe por culpa ~essa política ec.!!.

'nômico-financaira que apenas cria. multiplica e, inclusive.

estimula a prolifet:ação de mundana~ em nossa Pátria. Então.

masverdade_ só pode se~ di ta se for d~ntro de uma semana,

P~esidente' ~a' República. as autoridades brasileiras com que

podet:ia avançat: a negociação de Tucuruí. A Embaixada nada

tinha a ver com. essa negociação e~pecífica, mas tem com

visita. p~o.viciência da visita do Presidente. Essa pretensão,

..então', de pat:ticipa~ do banquete etc. etc: V. Exas. o!!,

viram a menção <1 esse fato - e.ssa pretensão foi rechü çô: da,

porque não tinha cabimento nem havia possibilidade física da

inclusão da todos os banqueiros. porque o CCf e apenas um d~

1es. nas cerimônias e banquetes.' Não dã. nem fisicamente se

pode te~ e nem tem cabimento. Àí sut:Qiram a inqui.etação

as acusações aos chefes da missão diplomãtica .• Digo chefes.

então' Embaixador Delfim Netto e a mim mesmo. qu~ era o Chefe

da Ch8nce1a~ia da, Embaixada" como Ministro. Querem a prova

disso? Dessa sofreguidão do nosso' de Broissia e a sua inqJi!

tação? No depoimento ~o C0t:0nel- Dickson Grael" de Droissia

tet:ia feito as acusações perante Saraiva e dito que poderia

levá-ios a Ray:nond Barre. mas - e cito pa\te do depoimento

do COl'onel Grael -' "desde que essa decisãõ de lévá-los ao

~aymond Ba~t:e fosse tomada o mais b.reve possivel.' Oentro de

poucos dias - po:estem atenção a isso - ele não teria mais

essa condição de revelat: o que 'ele, Broissia. ilch'ava que Rax.

mond Barre iria ~eve1a~. outros negõcios" ••• Quer dizer, a

não pode ser dita a verdade. Algo ,de estranho~ o que mostr!

va a,inquietüção e a angustia. do Sr. de Droissia que JpenQ;;

queria a p~esença 'nos atos da visfia do Presidente Geisel

F~ança. Não tinha nada com acusações serias, ele queria era

isso. Esses poucos dias. "o mais bt:eve possível'" - pal~

vras atribuidas ao de Broissia -' senão ele não teria mais

condições de revelar: ~utros negócios, era porque s.õ lhe ilit,!!,

ressava ~ec1amar -o comportamento da Embaixada ao adido mill

ta~, se isso lhe fãcilitasse participar dos eventos da vis.:!.

ta do Presidente Geisel', no dia 24 a 26 de abril. quer dizer.

poucos ,dias depois. Lr.imbrem~se de que o primeir~ telex de

Saraiva foi a 12 de abril de 1976. Isso foi dito~aqui pelo

General Frota e foi publicado em, t~da parte, todo mundo sabe

disso: O pt:imeit:0 telex fi do dia 12 de abri 1 de 1976. De

Br:oissia estava em cima. inquieto. A vis;'ta foi nos dias 24

a 26 do mesmo mês. Aí estã o tr?fego e i\responsã'vel deBraiE,i

sia, o quar:to membro da quadr:i lha. sem contar o "capo" Raimu.!!,

do Sat:ai,va (que, aliãs. foi sargento e não cabo"). Dessa

quadr:ilha, para evita~ comentã,:ios pessoais que me repugnam...

O SR. DEPUTADO VIRGILD~SIO DE SENNA - Sr. PrE

sidente, peço a palavra. pela ordem.

O SR. PR~S'DENTE (~eputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V., Exa'.,·pcla ordem.

O SR. DEPUTADO VIRGILD~SIO DE SENNA - Sr. PrE

'si dente, peço a V. EXil. que aconselhe ao Depoente que rnódere

'a sua linguagem. O que a Casa ~deseja saber são fatos e não

julgamentos adjetivados do mais baixo calão, não aprendidos

na chancelaria brasileira, mas talvez na praça Pigale. Esta

Casa tem o direito de receber um depoimento que não seja ~

gr:esd'vo contra aquE,les que viaram aqui cumprir o dever de

prestat: o seu depoimento. Esta Casa não pode ser afi"ontada

e V. ~xa. não pode pe~mitir que um depoimento deste tipo que,

em vez de acr:esce~tar: fatos ã análise,do Congresso Nacional,

faz comentãrio's a respeito de depoimentos de terceiros, traz

assunto jã sabido e conhecido por todos aqui e prossig3 sem

que um,Deputado sequer: f3ça um protesto. Quero que V. Exa •

assinale est,e prot'esto e recomenda ao Depoente que s~ cinja

aos fatos. Não quaro sabem quem e o Sr. fulano, do julgame..!!,

to particula\ do Depoente, mas qu~ro que a Casa toma conheci

mento pleno de todos os fatos qu'e, ~. Sa. tiver qU}! trazer I

esta Casa. Era a observação que queria fazer.

O SR. PRES·IDENTE(Deputado Alencar Furtado)-

Esta advet:tência já', foi feita pela Presidência ~o .51". Depoe~

te. V. ~xa. apenas ~enova o que a Presidência jã fez. ac.!!.

1hendo a t:eiter:açã'o de V. Exa. que transmito ao Sr. Depoente.

Tem V. Exa. a palavt:a, pela ordem •

O SR. DEPUTADO JOSe LOURENÇO - Sr. Presidente,

não houve ate ago~~ nada .....que atacasse a honra de quem quer

que seja. ou o compo~tamento de qualquer dos srs. depoentes

nest~ Comissão, mas houve ante\io~mente. e isto é muito gra

ve, acusações da_ m~i o~- gravidade contra a honra de homens de!

te ~aís. ~ntão. ° que se estã tentando, e acho que e do i.!!.

no

lembram-se

1i no liO Gl obcr". por:t~nto ci tei a fonte ande 1i • Es tã

"0 Globo·, posso deixa~ xerox do NO. Globo".

O SR •. DEPUTADO EDUARDO flATARAZZO SUPLlC~

"Matéria paga.

10 de NM Rothschild a partir de 1'824. V. Exas.

No caso Saraiva, seu desconhecimento da realidade das coisas

e absoluto e seu falso testemunho evidente. Ao ser pergunt2.

da se se preocupara em xeroca~ coisas, respondeu (citO):Ktlos

negôcfos do relatõz:io Sa~aiva, não. Mas nos negócios dos

quais fui intet:mediãria,~ eu guard'a.va"~tambêm estã no 11 Pas

quim ll
, 3-2-83.) S!!gundo a revista HSenh~r", de 19 de outubro

passado, o Pt:esidente da Câmara chamou a atenção do Preside..!!,

te da CPI par:a o fato de que (cit'áção da revista' "Senhoril, .!.

b~o aspas:) u uma F1ulher como Tupinambã. cuja vida_ pregressa

r:egistt:a ainda.uma detenção por tráfico de drogas na Grecia.

nio tc~'ia nível pãr:a comparecer perante uma CPI) importando

isso num despt:estígio para o Congresso".

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado )
Quero i'nterromper V. Sa. jã que fui citado, que raiío existiu

este fato. O P,residente da Câmara,dos Deputados, pe,p'utado

F1ãvio Marcl1io. não abordou o Presidente da CPI dizendo i~

so que 'I. Sa. estã dizendo. Fica feito o registro, desme..!!,

tindo esta passagem.

'O SR. DEPOENTE (Jose f,faria Vilar de Queiroz)

Com isso, fica desmentida a ~eVis:ta "Senhoril, do dia 19 de o,!!

tubt:0 de 1983. O pe~sonagem Jacq~es de Broissia merece um

comentar:io especial, talvez pouco conhecido no Brasi". SÊ.

ft:ego e ti:êfego, com a ascensão de Giscard d'Estaing ã Presi

d?ncia em 197,4. procu,:ot: "explodir:" em seus intet:esscs, com

a função de Dirct0t: no Credit Commercial de France e se pr,!

valecendo da' alegação de ser concunhado do Presidente fra..!!.

.c~s. mesmo depois que deixou de sê-lo. (deixou de ser conc,!!

ntfado.) Não ha termo mais adequ'ado do que Hpicareta" para de!

ct:evc,: 'o que e e como era considerado por seus colegas da

Banca f,:ancesa, o de Broissia. Apesar do que lhe e imputado

no Relatõrio Saraiva a pro'põsHo (,fe 1\gua Vermelha, negociada,

:como disse e p~ovei. EIil 1972-3, não conhecia tlessoalr.'2nte nem

O Embaixador Delfim Netto n&m a m'im mesmo, até 1975. O CCF

teve um primeiro problema com a Ernbaixaôa quando pretendeu

ser reconhecido como Banqueiro do Bra,sil na França, no esti

fim Netto, o Banco Crêdit Commercial de France, dada essa

posição meio especial de de Bt:0issia, que e~a ~o~cunhado 

tinha sido concunhado do Pr!:!s,idente - pretendeu ser o ba..'l

.queiro do B~asil. na F~ança. Então foi-lhe dito categoric~

mente o seguinte: não. o Brasil não pode ter um banqueiro

:na Ft:ançaj o B~asi1 lida com,credit Lyonnais, de Paris j Ba..!!,

que Nationale de pa~is;_ 'Societé' Gene~ale. não sei quantos

bancos ml.dto mais importantes do que o Credit Commercia1e'de

F~anCe" e não pode escolher o cr~dit Commerciale de Franée

pa~a participa~ automãticamen~e de. todas as suas opllrações.

Pode vir com uma op~ração. como veio o Credit Lyonnais ou

qualquer: coisa. Então, essa pretensão foi descartada pelo

'lado brasilei,ro. Se nada tiVe-ra com a Embaixada nem com °
•1inisterio da Fazenda, em 1972-3. quando da operação de 11
Qua Ve~melha" tambem no caso de Tucuruí o CCF agiu diret.!.

ll1ente no Brasil com os Senhores Antõnio Carlos Magalhães
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(Aparte fora do mi crofone.)

O S·R. DEPUTADO JACQUES o'oRHELLAS - Perfeit!.

J!lente. S~m inte~~omper. srim. r apenas a questão porque se

estio tecendo •••

(Aparte fora do mictoofone.)

O SR. DEPUTADO JACQUES D'oRHELLAS - Hilo, ex!.

talllente. Estou-me contendo. Apenas não aceito. em absoluto.

determinadas pe~hi1!,; aqui •

.(Apa~teante não identificado.)- Mas há hora

par:a isso. o ~cbata é pa~a depois.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'oRRELLAS - V. Exa.,

se quiset:. pegue o r:ticrofone e peça a pa1av~a1 pela ordem.

por:que V. Exa. estio incorrendo. inclusive. agora. neste 1l'I~

Rlento. numa questão dos trabalhos.

O SR. PRESIDE~!TE (Deputado A1encar Furtado) 

Eu pedi~ia que V.·Exa. concluísse.

O SR: DEPUTADO JACQUES D'oRRELLA5 - Sr. Pres!

dente. era apenas' o registro. As mun~anas também são bras.!.

lei ~as.' aS mundanas fazem pa rte da .população bra~i1ci:a ~ as

Mundanas deveM ser ~espeitadas no seu depoim~nto. naqurilo que

têm a dizer. Era sõ.

'O SR. PRESIDENTE (Deputado Al encar Furtado) 

·~u pedir:-ia aos Srs. Deputados que ouvlssemos o Sr. Depoente,

po,:que. ~cgirnentalmente. as intervenções são descabidas, sal

vo qllando· as questões de ordeM merecem ser tidas_como tais.

Pediria, então.' aos nobres colegas que deixassem .para proc.!:.

der às ~uas intervenções apõs' as conclusões do ,Sr. Depoente.

O SR. OEPUTADo JOSE. LOURENÇD - Eu gueria ap!.

nas esclarecer. nobt:e Deputa·do. que quem disse que não havia

"Relatõrio Saraiva- foi o Hinistro do Exercito Sy1vio frota

que afirmou. na Comissão, que não,existiu -Relatório Saraiva':

foralU os Minist~os. mais ningvem.· Hão fui eu. não.

O SR. P~ESIDEHTE (Deputado Alencar furtado) 

Continua éOM a palav~a V. Sa. pa~a sua' exposição ser final!

zada.

O SR. DEPOENTE (J?se, Maria Vnar 'de Queiroz)

Apenas não quero ent,,:a,: em debate, nem posso. mas lembraria

dois aspectos impo~tantes. Parece que há suscetibilid"ade quaE.

do ,se fal~ que fulano de tal ê'·picareta" - foi a expressío

mais fo~te usada aqui .. ou que fi um idiota etc etc e esqu!,

ceM do SR9uinte: quem ofende a bonra dos outros merece re!!,

ção muito mais violenta do que isso. Se esquece de como

honra dos. out,:os foi enxoval;lada. sem prova:;. sem documentos,

seque,: serios. qu~ ~udes..sem ser le.vados a seria e da maneira

Itlah incrível do' mundo e da maneira mais repetitiva. mais de!.

cirada do mundo. A hontoa dos homens,. sobretudo dos homens p],. . .
blicos. ê algo muito seria que prc'dsa ser defendida com t2,

do o vigo~. Acho que as expressões que uso a'qui são mínimas.

E o segundo pont-o que eu re1embravil e: o seguinte •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado ~lencar Furtado) 

A advertência feita a V. Sa. e louvada num dfp10ma 1ega1. S~

licito a V. Sa. que atenda. porque não está V. Sa. aqui comO

~eu; está V. Sil. ilqu~ como testemunha e é nessa condição que

qÍJe~emos o seu depoimento. Os fatos que interessam a esta

CPl s:ão de alta '~elevãncia e à responsabilid'ade. que envolve

~ iodos, todos são senh0t:es dela •. e acredito que V. Sa. pre~

ta~i um se~Yiço ã CP} ~e5t~ingindo-se a. um depofmento que d,!

va se\ t:evcstido da se\iedade necessãria. O aspecto de ho.!!

t:a ou out~os de imputação que envolvam a dignidade de quem

que,: que seja e um outro f..Q..!::.!!!!!1 e o da Justiça deste País.

que tem que acolhEir. Continua com a palavra V'. Sa.

O SR. DEPOENTE (José Ma~ia Vilar de Queiroz)

~ir:ia ainda que a r:ef:;.~ncia aos personagens obedece a um

pr:inclpio muito simples: fi que ~ fidedignidade dos informes

de'pende muito da fonte. de onde vêm. Então. fi preciso quali

ficar: um pouco as fontes. do contrário. eu jamais fa.ria ref~

~~ncia aqui a essas pessoas qué chamei de quadrilha etc. J!,

.ais fa~ia isso. me r:epugnai gosto de elogiar todo mundo e

não de acusar ou de êiillhar .expressões para a conduta das pe,!

soas etc~ Mas: e fundamental que saiba quem montOlJ a estória

por:que do contrat:!o não se conta a verdadeira estõria. Então.

não e precÍ$:o só di~e~ o,s fatos e eu os. disse a saciedade de!,

de'o inTeio. enum~rld· todos os fatos. todos os documentos que

passam .na comissão: fato 'p0t: fat·o. d~~mascarando inclusive o

~e1acfonamento c,:onolõgico etc_ Todos os fatos 'foram prime!

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento

~D ~elacionados aqui. eu passei' primeiro por uma analise fa.E.

tual e histõr:icá' das questões tr~zidas. Agora não posso om.!.

tir i!I. referência às pessoas exatamente porque se trata de uma

int,:iga.

o S~. PRESIDENTE (Deputado Alencar f"urtado) 

Hão. Referên~ia às pessoas v. Sa~ pode fazer. _O que nos p~

dimos i qúe não as quálifique porque não estã sendo objeto. .
de cogitação dessa CP}. TeM·a palavra. pela ordeM. V. Exa.

O SR. DEPUTADO FLÃVID BIERRENBAéH - Sr. Pres!

dente. de ce,:ta fo~ma pa'rti1ho da apreensão do colega Deput!.

do Virgildãsio de' Senna. no sentido de que o depoimento aqui

tomado ,não r:esval~ pat:a o campo da ofensa pessoal o que eve;!!.

tualmente poder:-â ger:ar: ate r:epercussões de n~tureza penal•.Não

e esse o nosso in.tuito. De ce~ta Iftanei~a gostaria que V.Em

atuasse no sentido de preservar a fide·dignidade. a fidelid2.

de das info,:mações que e.tão sendo aqui prestadas pelo dep2.

e!lte ainda quando essãs informações façam referências pe~

soais a respeito do c~rãter: ou d~ atividade de qualquer pe!.

SOa envolvida nisso. O depoente falou nisso há' pouco. di!.

se que a fidelid~de dos depoimt!ntos deve ser apreciáda. l!,

vando-s\! em conside~ação a qualificação das pessoas. Todas

as pessoas que presta,:am depoimento aqui relaci onadas COII este

'àffafre que o depoente acaba de admiti~ que se chama Relatõ

t:io Sa,:aiva. nio fomos nós GJe usbatizamos. essas pessoas t~

das trabalhavam ria Embaixada em Paris. Uma delaS erd o Adi

do Hilftar em Paris: ti ;utra e,:a u~a fu'ncionâria da Embai1C~

da ell Paris. o depoente a classifica,'como mundana. mas o f.,!

to e que ela lã estava na embaixadtl em Paris. Se aembaix.,!

da ab,:igava Mundanas não pertIn'e a esta CPI indagar porque a

elllbaixada o fazia, a outra era o Sr. Embaixador Dl!'lfim Netto,

a out~a é o m'nistr:o conse'1I1ef~o, que estão prestando depo!

. mento neste instante. Po~tanto, eram pessoas todas ~brig!.

~as s~b o teto da ~mbaixada do Brasil em Pi;~is. O' dcpocnta

afirma que se tratava de uma qua.drilha. outras pe-ssoas que

prestaram depoimento aqui diziam'qu,e havia uma outra quadri

lha. '~ntão. acho que a fidelidad; do depoimentç que'.estâ se.!!

do p~estado, talvez em benefl'cio da apur:ação da verdade. que

e o escopo desta Comissão. exija que o depoente faça tambem

as suas ap,:ecia~ões de carãte,: pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) .

Respondendo a V. ~xa. pa ~a di zer o segui nte: ao Depoente eo!.

tã assegu~ado o direitó píeno pa~a o seu de~oimento. A ~.!!.

.se~vação q.ue lhe foi feita apenas em cumprimento a um disp.!!.

sitivo de lei, a fim d~ que não se~a ninguem aqui imputado

'de uma qualificação 'que possa trazer ·desabono. que não intE.

ressa a esta CPI e no que diz respeito ã análise do depoimeE.

to. Sr. Depoente o seu depoimento, como os outros dos Senh~

r:es Depoentes. se,:ã analisado lbgo após o depoimento de cada

depoente e os t~abalhos taqufgrãficos sejam e1aborados. Isto

vai se~ com toda isenção e com toda impessoalidade. Peço a

.V. Sa. que prossiga no seu depoimento.

SR. DEPOENTE (Jose Haria Vilar de Queiroz)

Então. eu falava d'~ quatr..o. para ~ão diz:r mais a palavra

quadrilha. pode of~nder' a alguém. os quatro para marcar as

pessoas que contribuiram para montagem" dos.sa caHinia que é o

Reh.tõrio Sâraiva. Então eu resumo'o carãter inexpressivo e

despe~sonalizado do diplomata Guy Vasconcellos. que foi meu

subordinado. o ~CJ'nhecido mau-ca~atismo do diplomata Fernando

fontou~a. tambcm trabalhava comigo lã. a 1e~iandade do Sr.

Jacques de Broissia. de- quem o Banco CCF -Credit Commercial

de Fra'nce tratou de livrar-se logo. que foi possTvel e a per.

$on.:tl i dade de Ma~iza Tup.inambi. .omi to a 19umas ..referências

Ila~a não c~ia~ suscetibilidade. ~s.tou deixando para adiante

os meú.s comentã,:ios sob~e o Co,:on~l ~aimundo Sa~aiva. quero

antes lIe ~e~e,:ir à ,:ede de pessoas. que se empenhar:am na di

vulgação do Relatõr:io Sa~aiVã.' A p~imeira delas foi o Depu

tado F,:ancisco Pinto. cito t~echos de jor:nais. Prill1eiro:"eu

t0t:nei publico que existia um ~eh..tõt:io do qual não di,sse o

nome r:elacionando atos de cor.r:.upçi'O do ex-~mbaixador. onde

constava o nome do banco ..... o nu~e~o da conta ,em que era de~.2.

sitado. o que cabia a Delfim Netto como comissões e~ negõ:

cios entr:e o Brasil e :. França. {F~lha de S" Pau',o de 12-10

,,78.- outra citaç~o: "sõ não revelava o nome do banco e

'numero da conta do e~-Embaixador po~ t~-los deixado em Bras!

lia. onde e domiciHado. H (O Globo de 11-10-78). Até~ hoje

Setembro de 198~

parece que o Deputado não encontrou esses dados n~ seu ,do.ml

cílio. Outra citaç'iío: H na negoch',ta em que Delfim Netto,qua.!!.

do emb1l1~ador do Brasil na françí1, teria lucrado uma eomiE.

são de seis milhões de dólares, no'financiamento de i'igua Ve.r.

melha. i' (O Estado dd S.Paulo de 13-11-78). São três citações

Deputado Franci~

co Pinto que' por o.rdenação judicial de seis me!ies de de te..!!

ção. por Acórdão do Supremo Tribuna 1 Federa 1. fora afas tado

do mandato de Parlamentar. desta vez alegou imoni'dade para

fugir do processo que lhe moveu o Embaixador Delfim Netto na

3a. Vara Criminal- da Comarca do Distrito Federhl e dei;cou sem

,:esposta os seis désafios constantes da petição. do Ellbaix.!.

dor na' justiçll.. Os seis desafios eram: 19 - preste as e,!

plicações cabíveis. com referência. às acusações assacadas co!!.

tra o Suplicante em comlcio na capital baiana. e .transcritas

nos virios órgãos da imprensa i 2- exiba os docume~tos cOllpr~

batârios de tais acusações. 3- indique o nome do banco e o

nÜM,e~o dOa conta que t:ecebia os depõsitos. segundo ,suas decl,!.

t:ações. em nome do Pt:0f. Antônio Delfim Netto, que o Requeri

do se diz conheced0t:. compr:ovando tais alegações de forma C!

bal atravas de documentos; 4- informe de que forma tomou c.!!,

nhecillento da existencia e do conteiído de relatõri.os envi2,

dos i Casa Civil da P~esid~ncia que afirma existire", e conh~

ce~; 5- info,:me, ainda. de como o Requerido teve e/ou tem li
cesso ã documentação que decla,:a existir no 5tH e no tIEX.

vez qüe. todos os do'cumentos destes seto~es são estritam~nte

confidenciais e sec,:etos; 6- comprqve de fo~ma caba'l e irr!

futãvel a existência dos mencionados documentos. quais sejan.

relatórios enviados li Casa Civi1 da Presidência, ao SNl e ao

CIE·X •. Esta e uma pat:te da petição da ação em Juízo do Em

baiXldo~ Delfim Netto. Como o castigo anda a cavalo. acont!

ceu o seguinte. conforme publica o. Jornal de Brasília. de 12

de outub~o passado: {Citação do jornal)"Na vespera do julg!.

ellnto. asscsso~es 'de Deltim Netto 'distribuiram ã imprensa c~

pia do IPM 11 que ~ Deputado F\ancisco P;'nto respondeu e.

1964 e onde ex-companheiros o acusam d~ delator. A vingan

ça de Delfim foi lIIais longe: pela c"õp~a desse IPH ficou pr~

v'ado que F~ancisco Pinto. quando prefeito de feira de Sant,!

na. depositara ,recursos da prefeitura. em sua conta p.usoal

no Banco tlacional"-. O então Deputado Robe~to Faria lima fez

eco ao' pretenso escând~10 saraiva em discurso. nesta. C~lI\ara.

a 10 de outubr:o de 1978, c~m algumas atenuantes:!C! deferê~

cia e.ironia: (Cito dois trechos do discurso do D.eputado F,!.

rfa lima) H • •• acreditamos que a que está em JOgo., basicamen

te. nãõ e a honradez pessoal do ex-Embaixador Delfim Netto e

de seus catego~izados funcionã~~os e amigos. T~d~s nos par!,

cem cidadãos ilibados. até que existam provas em contrãrio"'.

~. sob~e o Co~onel sar:aiva: (dizia o Deputado Roberto Faria

L..ima) "O t:esultado de seu tt:abalho e de seu dese,mpenho.qua.!2

do a ser:viço da dignidade nacional:1 não pode .constituir tema

pa~a conve,:sas maledicentes, pa~a manifestações pollticas l,!!.

vianas, onde o e'xage~o dos detalhes atinge as rarzes da injl!

,:ia e da perffdia". Como o Senhor Faria Lima não conseguiu

'voltar ao Congresso 'nas tentativas eleitorais de 1978 e 1982,

fica ar a advertência a seus ex-c01egaS. Hesta listagem cer.

talllente não poderia faltar a figura esquálida do jornalista

Hélio Fernandes qUE! também disp'uta a honra da paternidade da

IlIlrca llRehtõrio Sa~aiva". Conhecido ·profiteur" da infâmia,

con~pur:cado~ da honra alheia .. omito outras referências para

nio ferir suscetibilidade .. po~ ni.o ter a p~õpria. a ele ,só

caberia conl p~opt:i,edade a in\'ectiva de Cícero contra Catili

na: "senti na ollJinium malorum M
• Por isso. há seis anos reti

r:l 0r:gasmos,'da ma~iPulaçio fantasiosa dà tema. sem respeito

ã vet:da?e e i dignidade alheia. Alguns militares da reserva

resolveram dar curso às fofOCas relatadas pelo Coronel Sara'!

ve. mesmo sabendo que não havia'qualquer prova a respeito. I
les. tio cânscios da honra da patria. se esquecem de que es

sa honra e tamb·em -tecida c~m a honra de su~s autori dades

'de seus representantes. r~as alguns não ti tubeiam em mercad.!

Jlr seus interesses particulares ou polfticos menores pela

difamaçio criminosa de homens p~~l1cos. O Genera.l Adyr Fi.!!.

za de cast~o adm; tiu que nio hav{~.provas concretas sobre as

deniínci~s do banqueiro francês. mas que aindã. assim ficava

com os bl1nqueiros: ~om ~~da' gratuidade. 'Mas. di~ o pt"'pve.!:. . .
bio': foi buscar li e saiu toS'quhdo. logo a imprensa lhe
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I
honesto e ligado estritamente aos fatos que ocorreram em sua

gestão no f.linisterio do Exercito, como classificaram Deputa-

dos que o ilssistirar.l. Relatou com fidelidade o que se pa~.

sou com sua. participação. D problema e que, reproduzindo !.

legações que tirou d'os informes ou que recebeu posteriorme!!.'

'te dos Fiuzas da vida, o depoimento do General, incorre em

pelo menos t~ês e~r:os flagrantes, alem das contradições com.

outros depoimentos: "Quando o atual Ministro do Planeja.me.!!.

to era embaixador na F~ança, fora incumbido de conse9uir um

financiamento, em dôla~es, para a const~ução da hidrelétrica

'·de 1t9ua Ve~rne1ha, em são Paulo. A transação, rendeu ao f1ini~

tro Delfim Netto urna comissão de TO mi Thões de qõTares, que

27-10-83). Basta citar o se~io engano: a contratação de .!
gua Ve~me1ha fo·i em 1973, quando ·Delfim Netto estava longe

de cogitar de posto em Paris. Ele foi incumbido em Paris de

ne90cia~ um c~edito pa~a Ãgua Vermelha em 76. negõcio jã

tinha acabado em 73. Quer dit"er: é um erro realmente primE,

rio. Segundo erro do depoimento: uFez referência 'ao informe

Saraiva sobre a quantia d~ 66 milhões de dõlares que teria

sido inicialmente pedida pelos assessores de Delfim Netto ao

Cridit Commercia1, de France a título de cond!>sões. consider2.

da pelos banqueiros exc:ssivamente e1e~ada e que viria, al,

9um tempo depois,. a inviabilizar as negociaçõesu.(Tribuna -da

Impren~a, 27-1D-83) Tanto era mentirosa a denüncia, imagin~

sa, que as negociações não foram i·nv·iabi1izadas~ mas. ao co.!!.

t~ir:iol concluídas com êxito ainda em 25 de maio ~e 1976.

Po~tanto, pouc.os .di as dep~is. quer di zer, foi fei to um pedi

do de uma comissão que inviabi1izou a negociação. Mentira •.

A nc~ociação não foi inviabilizada, foi concretizada logo a

seguir e essas somas de 66 milhões de dõlares parece que as

pessoas não têm sequer noção dos ,n~meros. Um financiamento"

pela ficha tecnica que tenho aqui ~e Tucurui, foi de 176 mi

lhõesde delares. Que~ dize~ uma comissão de 66 milhões, se

alguC'm fosse pleitea~, significaria 39% do' financi,amento.

falta de noção total a ~espeito ate de cifras e da realidade

da vida. Além de 'De B~oissia. outras autoridades francesas

tinham c:onhecimento de ir~egularidades na captação de crêd~

tos exte~nos atraves da ~mbai~ada brasi1ei~a e, por esta r,!

zã~, ela era mal ví'sta pe10 Governo francês ll (Tribuna da I,!!!'

p~ensa, 27':';10-83). Outra inverdade, porquanto. a Embaixada

em Pa~is não fez qualquer negociaç,ão financeira 01.: comercial

na gestão Delfim Netto: Como e que ,ela recebia comissões por

que aquela pilheria 4e embaixada a 10% i uma ~a1hordice t.!!,

tal porque não houve nenhuma negociação financeira ou come.!

cia1 na gestão, Delfim Netto em 'Paris., Houve doas tentati

vas de negociação. As duas não foram a bom termo, Uma foi a

tentativa de fa2e~ com que grupos brasileiros Se associassem.

numa joint-venture com g~upos franceses, no Porto de Bordeaux

para instalar uma usinii de trituração de soju I: pal'a abast.!,

cer tomat:am um pou'~o o m~rcado fr~lJcês das multi nacionais !.

mericanas. Foi uma tentativa que fracas·sou. Foi o grupo br!,

si1ei~0 da Coope~ativa do Sul. nã.o chegou a bom termo. Isto

a Embaixada's~'empenhou para ver e' fazia alguma ,coisa pal'a

ve~ se conquistava o mercado fr:ancês para a soja brasileira

que e o segundo 't.ornecedor do mer~ado e onde as multinacio

n~J~ ..~~e~ica~as r:eãlr.lente fazem o que quere~ e dominam. Foi

uma tentativa que não foi adiante. E a segunda foi a tent!!.

tiva da in~ta1ação de uma plataforma comercial no Porto de
Havre. a fim de que os produtos ,b~asi1eii'os fossem levados ~

ra lã. trabalhados para terem entrada ainda como insumos, tr,!

balhado e comercializado no Mércado Comum Europeu. Tentati

vas vã1idas, muito estudo etc etc também entreg~u-,se ã CACEX o

tr:.aba1ho de leva-lo adiante e esta operação não se fez. PO!

tanto, nenhuma negoci ação fi nancei ra e comercia 1 foi fei ta

du~ante a gestão Delfim Netto em Paris. Logo besteira dizer

que hã f~\egu1a\idade5 na captação de credito~ externos, não

Houve nenhum. Mas, vamos ao Co~onel Raimundo Saraiva Hartins.

O "misant~opol' Raimundo Saraiva. ~ f,,:'lta de rasgos positi

VJS em sua vida profissional, o Coronel RaimuniJo Sarãiva foi

'alçado i condição de" lIh'erõi burle~co"· como pivô principal da

f'~1I que estamos a discutir. Terá, si,do ele apenas' um "ino

cente .util U no ,conluio da quadri"lha de .intrigantes Vasconc!

"os"FDntou~I-De Broissia-t1ariza? Ainda que sim - inocente 'ª
til .. nlda disso atenua~ia sua responsabilidade. pois na fu!!.

ç~o qUI exercia seus atos teriam peso especifico e as cons,!

que· transmitia seus informes, deveria ..comunicar ao Chefe da

Missão gue um estrangeiro (De Bróissiã) lhe fizera acusações

po~ demais gr:-aves pa~a a honra do país, por envo1 ver seus l!.

gltimos representantes oficiais' na França,. impondo-se a abs!!,

luta necessi,dade"de se com~rova\" as denuncias ou de se desmaE,

carar o farsante estrangeiro, Isso que elt:: tinha que fazer

'se fos'se um homem na plena acepção da palavra e um funcion!

rio, um adido que visasse o interesse superior do Brasil. Cll!.

mava e dizia este sujeito estã ~izendo isto, já mandt:!i dizer

para os meus superio~es, vamos te,n1:ar, eu sou obrigado a coE.

p~ova~. vamos saber: se e ve~dade ,o que ele diz. Agora.· v!.

, mos ver se não e um farsante que estã as sacando iJlverdades e

Il1Aculando a hon~a do País po~que o Embaixador ê o represe.!!.

t~nte do Chefe de ~stado no Pais. fi o r:ep~esentante supremo

do Pals naquele posto. O Minist~o Con~elhe1~o - eu no caso-

ê~a também seu supe~10t: hierirquico li. Então ele deveri a,

em

Mas, se fosse um ~ornem di9no e se visasse o interesse'

r:io~ de seu país, agiria" diferentemente:. ao mesmo tempo

qD~ncias que estamos vendo hoje: na expressão de Shakespeare.

-Iluch üdo about nothing" "mu "i ~a confusdo par.! Iiada" , llel"õi •

ou vilão? Capaz. 'preocuP"a.do em zelar pelo bom nome da Emba!

xada do Brasil, como'.pensava o General Sylvio Frota? Resp0.!l

do logo. de cara: herôi "lã p'ro pessoal dele!"i irresponsã

vel, incompetente, deturpador de nobres funções c-omo a, de a

dido, pigmeu moral, falso. covar'de e criminoso, em termos de

interesse naciona.l. Vamos lã! irresponsãvel c incompetente,

por não saber discernir com quem lidava, Todos sabiam que

Fontoura era um ressentido. intri~ante. alca~Üete; õtimo p!.

ra Saraiva: A leviandade de De Broissia transpira no prime!

1"0 contato i ótimo para Saraiva: :,Existe um,provêl"bio latino,

que diz "Asinus asinum fricat" (o b,urro procura outro burro

pa~a coçar). A g~ande intimidade, com ~Iar:iza Tu~inambã, ca.!l

tada e confi~mada po~ ela prôp~ia e por: outros testemunhos

aqui na CPI, pode enalt~ce~ o homem mas não recomenda o Ad.i

do, mormente par:a emp~eitada perigosa e seria como esta. Si.!!.

'ceralllente não acr:edito em muitas das afirmativas daquela j!!,

vem sobre o Cor:onel Saraiva, da mesma forma que sei, de cãt!.

d~a, das inverdades que p~oferiu sobre pess?as e coisas, P~r

exemplo, não acredito nas seguintes e cito trechos do depoi.

mento dela: nEle (Sa~:iva), já sa,bendo da minha situação pr!,

cãria na Embaixa·da~ propôs arruma~-me um emprego em uma fi!.

ma francesa ll (Deputado Su,plicy, no depoimento do Coronel So!

raiva). Seria est~anho que um J.di'do Hilitar estrangeiro •. e

logo o inibido Saraiva,- que co-nhecemos - tivesse 'ligdÇÕCS

com a firma local para conseguir ~mpregos. "Então não acr!,

dito na afirmação dela, não e deTe. Segunda afirmilção: ·0

Co~one1 Saraiva pagou os custos de minha mudança para Lo,!!

dres lo '(Depoimento de: Hariza Tupinamba). Não seriam despesas

p~quenas nem suSC~·Ptívei~ de sere'm .cobertas por verba oficial

do Adido. Log~••• de duas uma:' ou é 'mentira dela, ou o,

Coronel pagou generosamente de seu bolso. E assim por dia.!l

. te: vãrias ~utras ~oisas. Realmente não acredità no que ela

disse, fico mais com o Coronel. Oeturpador das nobres fu.!!.

ções de Adido, f:ertamente não tenho a po-etensão de doutri

na~ sobr:e quais as~ verdadeiras funções do militar destacado

para missão a p~azo nas Embaixadas, assunto privativo das

Fo~ças Armadas. E as críticas que ago~a faço não atingem ~

instituição nem a brilhante plêiade de Adidos miTitares que

cO,nheci - outros que a gente sabe que são bons . - como R.!!

bens Negreir:os. Délio Jardim de Matos, Otãvio A,che Pilar etc,

deslustr:ada pela per:formance de Raimundo Saraiva.' Hã todo um

trabalho elevado e útil que costuma ser executado pelos Adi

dos, fr:uto do estudo, da anãlise, da obs1!rvação inteligente,

dos contatos Qm alto nível com o meio militar e político. Não

á: p~eocupação mesquinha de vigiar 'brasileiros" em conchavo

de "concierge". na' tessitu~a da intriga e da deturpação. Pi,[

meu moral,. falso e covarde se revelou, em suas ações, o Cor!!,

ne1 Sar'aiva, tentando sorrateiramente levantar acusações c0.!l

tra homens, seus superio~es hier~rqilicos na EmbaiXada, que

lhe davam todo apoio; atenção e confiança, Isso não quer di.
ze~ que, ~iante de suspeitas ou denuncias que seriam graves.

se ,fossem verdadeiras. não devésse ele fazer o que fez: com;!

nicar minuciosamente a seus Chefes mi1ita~es o que se dizia

QU sllssu~r:ava. Deveria, sim, em qualquer circunstância f!

zer:, como o fez ou seja, mandar seus informes. estã perfeito.

um banco na Suiçâ" (Tribuna da Imprensa,fo,:am depositados

brindou com esses pt:esentes: (Leita a imprensa) ·Delfim vai

p~ocessar o General que admite (com anos de atraso) .ter li

do o tal relatório da embaixada dos 10%. General de pijama

devia ter falado múito' antes, mas andava ocupado com a tort;!

~a, ne? Agora, de pijama e querendo promoção. fala corno v~.!:.

me que deseja subi~ na vida - vi~ando bicho de goiaba~(Fra.!l

cisco Hardy, "O 'Pasqufm" de 6-10-83}; (Outra citação) "O G!.

nera1 Fiuza de Cast,:o a}:-e revela~ia na CP] da Câmara o Rela

tório do Coronel Sa~aiva, mas o General Plinio Pitaluga .diz

'que ele não tem prestígio para ~obter o documento porque ref;!

gi.ou-se no gabinete do pai pat:a não i~ ã II Guerra " , ("O Pa.!

quim ll de 29-9-83). (Out~a ci tação) "Em círculos mi li ta res

.discutia ..se hã dias as in:onveniências políticas de se entr!:,

ga~ ~o General Fiuz~ dE:: Castro os elementos do RelütõJ';O S,!

raiva para a sua defesa ~o proce;so que. lhe move o mnistro

Delfim Nl'!tto, Po~deração de um Gene~al: "O Fiuza tem toda

~azão nessa briga, r.las não sei se ele.'·merece a nossa solid,!

~iedade ir~estrita. Afinal, ele refugiou-se no gabinete do

pai para não ir ã Il Guerra K
• Política na caSerna tem dessas

coisas~ Espe~~-se quase meio sêc'Ulo para se cobrar omissões"

. (T~ibuna da ,Imp,:ensa, 28-9-B3). Eu prefir~ ficar com o Gen~

~Il Fiuza e espera,: sua retificaç.5'0 histórica. pois não acr!

ditar'h jamais que um soldado fug~sse ã sua prôpria razão de
se~ q·ue ê a de'fesa da pãtria. ~ã o C~rone1 Oick~on Grael,

que por osmose ,familiar deve ter, municiado o jornalista Eva'.!!.

dr:o Par:anaguã' par:a as matérias ,infamantes e distorcidas qu~

impinge ao "0 ~stado de S.Paulo", se apresenta co~ a tortu!!,

sa silhueta de per:soni!lgem de Moliere" avido por intrigas que

'Se ap~essa a por: em notinhas mahusc~itas. Das aventu~as de

Jacar:ea,canga e Ar:aga~ças ã ger~ncia do Riocentro" -nada pare

Ce t~-lo excitado mais do que, o l'disse-me-disse" do Saraiva.

Não lhe incomoda em nada o papel de "testemunha de oitiva",-'

um jur:ista sabe o que e isso- de reprodutor de segunda mão

de re1atos d·e outrem. De seu depoimento, aqui dcs·taco tres

pontos: (citação do dêpoimento) a) os dois diplomatas, suspe!

tavam do compor:tame~to da equipe do Delfim·, especialmente 2

,assessor:es (sic) de sua confiança pessoal e tais suspeitas

, se cor;~obo~a~am pelo fato de que não sabiam a razão pela qual

um diretor do CCF, Jacques de Broissia, estava previsto,para

ser indicado para a Ordem dE! Rio Branco e para a lista de

co~vidados espe~his a solenidades da Embaixada e, de repe!!.

te, .po~ o~clem do Embaixador. é cortado de tudo •.• ; ( primeira

citação do co~one'l) b) O CCF tra'l!sferiu USS 6 milhões para

, contas azuis numeradas ;a Suiça, contas' essas em que, figur!

yam os nomes de Delfim Netto, Vi,la~ dê Queiroz 'e outro asse!

50r; c) De Broi~sia afirmou que ,se p Presidente, de seu Ba.!l

co o auto~izasse, e1 7 próprio daria todos os ):lorm_enores das

transferências de comissões. O primeiro ponto mostra o CO!

luio Fo~tou't:a-~tariza-De Broissia- Saraiva e a estranha preo

cupação dos dois diplomatas com ~s interesses pessoais do

banqueiro. O segundo ponta da transferência do dinheiro faz
parte dâqUilo que ch,amei, no inicio, grotesco e ~ridicu10,

tal ponto que economizarei minhas palavras para ler o que eo!'

creveu. a respeito, um jornai:f~ta em 23-9-a3~ 1;10 jornal "O

Globo": Entio uma materia chamada "Conta azul" diz o segui!!.

te: Realmente u tentlstiV./15 de ca1ünfas ·do chamado Re1atõrio

Saraiva contra· o Professor Del fim Netto sio tão tolas que dã

ate graça assistirmos dois Coronéis propalarem uma serie de

:sandices e demonstrarem completa ignorância em materia de

contas bancãrias. UII1I ó Saraiva, e o outro. Coronel Dickson..

que 'depondo na CPI parlamentar declar~u que ouviu de um di

p10mata que um banq.ue.~ro (rl1nces mzsndou "depositar' dinheiro

na conta azul do então Embaixador Delfim Netto ná Suiça". Si,!!!

p1esmentll nio existe cont'a azul nle Suiça: a'penas conta nume

rada. E ,quando são numeradas. nunca e mencionado o nome, me,!.

mo quando o dono da contl:l vai "ao Banco i ele se ll.presenta p!.

10 numero. nunca p-olo nome ••• são relllmentc uns bobocas, 05

ca1uniadoresi .. isso i um comentãrio do colunista .. e 05 O!,

puta dos que os lovam a sõrio, são un.s trouxas ••• "Fina1mentCl,

o terceiro ponto ," que ii Aquela relativo A que o De Broissia

afirmou que se o Pros1dcntD ao banco autorizasse ele" dM··1a

todo', os pormen~l"es'· '.. i inacreditávDl:' De Broissill. poderia

dar to4o$ as porrnenorlll das transferências, Q que facilita

tudo. e OS nossos Sher10cks de mli'a 'tigela nio ioublram apr!,

.•oitar a di ca: : .. Chega do Di ó.klon Gr..11 Do dopoi monto do

ilustre Genera.1·Sylvio Fr~tll sõ SI podlria IIperlr qUI fosse
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do e atribuído ao tlRelatorio"do Sáraiva. 1,1ê.:.s. enquanto fra,!!.
..

cisco Pinto. fiuza. Grael e seu apêndice fvand'ro Paranaguã.

lat"es. o ilustre General F~ota. lendo,suas anotações. di2

"Depois desse encontro (de Delfim) 'com De Broissia. os US

10 milhões. correspondentes a 6X do contrato de financiamen

to foram 'dep6s,itados numa conta secreta_ na Suiça ll (Senhor.

2-1l-83). Ou está" certo o General Frota, porque teria lido

'no informe Saraiva, ou Dickson e um bbbo alegre que nem sabe

tomar notas, ou J.lariza e uma gaiata, ou Sa~aiva e um ir r!',!

ponsãvel que diz a um o que não ~screve no informe. Segunda

mentira e cont~adição: ~gua Verrrl;e111a em 1976. Pela citação

acima, do General F,:ota, vê-se' a ignorância generalizada dos

Sa~aivistas: a negociação de ~gua Vermelha foi 'em,1972 M 3

Delfim Netto não era Embaixador em Paris. Terceira mentira. . .

creta),a apontar nomes de envolvidos" (folha de S~Paulo). "O

Deputado José Foga~a diz que o depoimento do Coronel Saraiva

Martins foi absolutamente fa1ll0 e omisso. sonegando todas as

informações que lhe foram perquiridas ll (Cor:~eio Br~asiliense).

RAIguns ~bse~vado~es acham qtfe o Relatório Saraiva morreu oE,.

tem, como ar:ma ~olltica contra Delfim ~ (Jornal de Brasília).

·Co,:onel Sar:aiva: um fal$o e estr'a~ho depoimento ll (l1elio Fe!.

nandes). AAlenca~ Fu~tado. Sebastião Nery e .outos membros

destacados da CPI da Olvida Ext~r.na ficaram furiosos com

Co~onel Saraiva (Helio Fernandes). Contradições e Mentiras

tio Caso· Saraiva. De gente desse calibre. não se poderia es

pe~ar nada de sério 'e ~onexo. Sô um IId1vertissement" sini,!

t~o e de mau gosto. Hão e de surpr:eender, então. o ehnco

de contradições e de mentiras. Vou enumerar apenas algumas.

para corr~borar minha assertiva' final: o IORe1atõrio Saraiva ll

e as manifestações consequentes constituem montagem grosse.!.

ri!. e infundada de intrigas e calunias. Primeira mentira

contradição: "Comissa-es" pelo contrato de ~gua Vermelha: T.,!!

negõcio ou tN.nsação financeira _OI! comercial foi-feito entre

Brasil e França na gestão Delfim tl.etto em Pal"'is, por interm!

dia· da Embaixada. De onde as "comissões ll ? {Pura balela.) A. . .
pos i ção ~do Governo. Como tra tou o Governo o 11 Relu tori o S!,

~aivall? - porque ~ceito ~ Relatório Saraiva para agradar

1I1uita gente - côm a maior seriedade e dignidade. Em pri

mei~o lugar, como UII informe, ou seja, a. transcrição de IlCOIl!,

'ta que~ etc,' sem as devidas apurações e provas. Mas efetuou

a si~dicãncia pert"inerite": que 'lhe permitiu ,verificar trat~r-,

se de peça sem nenhuma base na realidade. Veja-se o que di!.

se, na ocasião da celeuma, 1978, !l então Coronel Rubem Lu!!.

wig, por:ta-voz dê .p~esidente da Repub1ica: "Uma acusação sem

p~ovas fi mais ou menos como uma ca-rta anônima em termos de

valor. Acho que toda acusaçio que pretende pesar pressupõe

a existência ç!.e ·p~ovas. Quem teve a iniciativa que carregue

D ônus da prova. Isto ê evidente e não pode ser refutado" (

Folha de S.Pa.ulo, 12-l0-18). Ai,nda agora. no curso desta CPI.

o porta-voz do Palãcio do Planalto, Hinistro Carlos ~ti1a., !.

firm:Jti: IlEssas d7niíncias foram devi damente esclarecidas

el~cidadas no Governo do Presidente Gei~el ~ aqll;e,1a foi .::uma

posição oficial e,dfifinitiva sobre o assun~o. A-5 inves.tig,!.

ções fôram feitas por: determina'ç'ão de Geisel e, .niío tendo si
do' constatàdas irregularidades, o éaso foi dado como encerr.!

do. a despeito de explorações po1.iticas que ainda viessem a

render u (O Est.aiJo de S.Paulo, 15-9-B3). ,O que vem reforç!.

do por outr~ come;tãrio daquele jornal: "O~tras fontes pa1.!.

ci.anas, do tempo do Governo Geisel~ comentaram que as denu21

cias do Coronel foram inteirament.e vazias e errôneas e que,

na verdade, o grupo franc~s propõs. efeti\lamenté. prop:inas

nas transações comerciais com o Brasil, mas estas foram r~

jeit~das. Assim, o grupo teria ,passado a denu~ciar o elltbai

xador Delfim Netto e seus assessores, embora na ~er:dade ti

vesse tido seus i,nteresses co'ntrariados" (O Estado de S. PaE.

10, 15-9-B3). Se o Governo Geisel não tivesse chegado iqu,!

la conclusão. apôs a sindicãnc~a. não te~ia como deixar ~e

punir as pessoas ci tadas, já que se trataria de crime:. Por
. , " ,

Que niio proces!>ar: e pun'~ os altos funcionários que teriam. d~

sonrado o pais? Ao contrário, seria um prato suculento p~

gar em falta os Senh~~es Delfim Netto, Vilar de Queiro'z

Andrade Pinto. Ni! epoca (197B) da exploração política. o H!

nistro Delfim Netto afirmou: "que os acusadores arquem com o

?PUS da prova. pa~a que exista alguma ordem no pals .•• Você

se torn~ vltima do sistema implantado no Brasil - todo llluE,

do 'é culpado ate prova em contrario" '(Folha de S.Pilulo,12-10

-lB). r impor:-tante ~elembrar que o Ministro Delfim tletto m!!,

veu ação contra o Deputado Francisco Pinto (em 197B) e con

tra'~ General FilJza de Castro (~m 1983); que Andrade Pinto

mOVeu ação contra o Dep,!Jtado Francisco, Pinto (197B) e qUE! eu.

enderecei carta de protesto ã Tribuna da Imprensa e telegr,!

·ma ao Deputado Faria Lima (197B). iodos reagiram com veemê21

da às to~pe~ acusações e explorações_ Por que'. então~ não

revela o Governo o "Relatõrio S3,raiva"? Porque d.,:u-lhe

tratamento adequ~do, considerou-o infundado, inconseqUente

leviano e apenas capaz de suscitar explorações contra funci.Q.

nirios de honestidade ilibada. O ~linistro do Exército, com

toda dignidade, recusou-se a encaminha-lo a esta CPI. por se

tratar de documento rcser:vado, conforme disposit{vo do reg!!

lamento do Exercito, e por não conter: provas. Conclusão. O!

monst~ei. ã saciedade, a fa~sa, a,s mentiras, as. contradições,

o' infundado do "Rela.tõ~io sa~aivall e dos depoimenfos corre1.!,

tos. Não estamos ,diante de uma cavi10sa Ca~ta Brandi, - ep!

sódio muito conhecido de V. fxas .... porque faltava aqui o

talento ou mesmo inst~ução aos maquinador:es desse pobre li R~

l"atõrio ll
• Hem estamos diante 'de um caso Dreyfus, que exigiu,

a 9~andiloql.l~ncia 'de Z~l: para destroçar uma falsidade his~.§.

~ica que eletrizou a F~ança. Estamos diante de uma peça· i,!l

fe~i 0r:. ess e I'Re1a tõr:i ~ Sa r:a i va" a,rra nha do por um pri.mári o e

tr:ombeteado aos qU"!tro ventos por caluniadores profissionais

ou por inocentes úteis atraídos por objetivos polítiCOS_Esse

arl"'amedo de denuncia vazia não resiste, como demonstrei. ã

simples elucidação dos fatos al·egados como sua base: dispar.!.

tes cronológicos, total aus?,ncia de provas. conversas de l~

vadeiras, intriga de irresponsáveis. frustrados e ignorantes.

Mas, se não estamos diante de algo serio. não podemos deixar

de lam~nta~ essa t;antãstfca 'explo!.ação da calúnia. esse aciE,.

te ã honra de homens publ,icos seriós, tr.abalhadores, denoda

'dos na defesa dos inter'esses do país, .na base do disse-me-dl!.

se. do informe. da imagi·nação mafd~sa 'e maledicente. Agrad!.

ço ao Presidente a oportunidade de 'ter dito estas palavras.

O SR. PRESIOENTE (Oaputado Alancar Furtado) 

Concedo a pa,lavrâ ~o Sr~ Relator. Oeputa:do Sebastião tlery.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Dr.

Vilar de Queiroz, se o Relatôl"'io Saraiva e tudo isso que V.

Sa. disse, por que o Ministro Delf.i'll Netto ou V. ~a. não p!.
diram ao Exercito, ao Governo, a divulgação do relatõrio 1,2

90 em 1978. quando surgiu o problema? Por que passar ·esses

anos todos mantendo o r:elatõrio.secreto e sô tef!do ele ulla

divulgação pa~cial - porque uma divulgação na sess'ão secreta

do Geno' Sylvio F~o~a - quando seria de todo interesse que o

~"baixador: Delfim Netto pedisse ao Governo para· divulgar

relatõ't:io? E mais. pela pr:imeira, vez nesta Casa se disse -,

nem o Gen. Sy1vio f~ota disse nesta CPI - qu: o GO,verno ma],

dou apur:ar: os resul ta.dos , do Relatório Sal'aiva, 'mandou apurar

as acusações 12 que ele não e~a um relatõri? ct!m seriedade e

dig~idade-. Por q'ue o ~oYer:no não divulgou o resultado da ~-

Tupinambã falam de 6 milhões de diHel io Fernandes e Hãriza

p contradição: O banqueiro e as "comissões". Contrariando t.,!!

do o que foi dito e r:elatado. leia-se a seguinte nota corr!,

ta e lõgica: 11 O e.mp~esãr:io D~ BroÍ5sia chegou a conversar com

o Adido Militar: b~asilei~o e e'xplicou que ~ão costumava p.!

gar: comissões em nome de pessoa flsica e sobretudo para dep,2.

sitar em contas bancã~ias, secret~s, fora do P~1s" {Tribu.na

da Ill'Iprensa, 11-l0-78r~ Vejam bem V. E.xas., realmente digo

cor:reto porque banqu?iro não paga comissão e ele disse ao ~

dido que não costumava pagar comissões em nome de pessoa fI

'sica sobretudQ para depositar em contas bancãrias Secretas fl!,

ra do Pals. Então a v~rsão dos Saraivistas e de que ele diE.

se que tinha feito transferênci~s de cem milhões de dôlares.

Vê.;se como e grosseir:a e ~idrcuJa a contradição. Inviabiliz!

da a negociação CCF-Tucuruí. Tanto o Genaral Frota qUuiit~ o

jornalista Evandro' Paranaguã dis~eram que lia solicitação de,. ..
~ma llcomissão lt exagerada para o caso Tucuruí inviabilizou.po~

co depois, a negociação".'(BalelaLSaib,am o General e o jorn!.

lista que, 'pouco depois (em 25 de maio de 1976) foi assinado

Protocolo entre o CCF e a ELETROBR1'iS. para Tucuruí. Tudo era

fantasia., Embaix,p.da 10).:. Com certa timidez Saraiva afirmou

que ouv1i·a, .uma 'vez, referência a 'IEmbaixa~a 10';", por comiE.

sões que cob~ava nos negocios Br:as.'\l-França. Esse gracejo

foi invenção de bras;leiros (Font.ou~a e companhia). Hehhum

ter feito as du'tlS co'isas'{ mand~r dizer para. cã', mandar seus

info~mcs pa~a que aqui o pessoal também tomasse suas provi

dências de apu~ação e ir enfrentar com o embai~ador. Vamos

sabe~ se ê mentira. ou -~e e ve~dade porque se é verdade aI

guem vai ter que sofrer e pagar. ,Isso, sim, seria' atit u d e

digna, co~~eta e patriôtica. Mas o c,onceito de p.atriotismo

do Senhor Saraiva l,lartins é csáriíxu1o: procurar atingir

honra dos homens do Governo; amea~har intrigas e tl"'ombeteã

las o mais que puder, sem qualquer preocupação de provas ou

,evidências. aos Fiüzas. Gruel. Chico Pinto, Hélio Fernandes

da pf.aça. Quer dizer, não era sô transmitir, eie mandasse

os informes ••• Nã~, ele :aiu trombeteando aqui pelo Brasil

dando elementos a, todo'mundo, procurand~ as pessoas para d.!.

fundir. Quer dizer, e esse? concei,to q.ue ele tem, a seri!:.

dade com q~e Qle leva um assunto dêsses, que atinge a honra

da P.ãt~ia, porque atin!Je a honra .dos s~u.!; representantes l!,

galmente const~tuidos lã fora. Quando o chamo de covarde,

nio ê sô pelo seu·comportamento no episôdi~. r 'também por

q~e espalha a infâmia po~ diverso.s canais e se acoberta. d!

pois,' na desculpa de não poder re.vc.1a.r o qU7 se contem em

seus infor:mes. Mas a caus~ pri~c:ipal dessa desculpa, peran

te inclusive uma Comissão Parlame~~a~ de Inquerito, tem sua

~alão~ ê que, ~epetisse ele aqui as .ca1unias sem provas de

seus ~elatôr:ios, se expo\:ia ã imediata resposta d~ ações jE,

diciais pa~a de.smasca~ã-lo. C'omo o fez ate aqui, nUnca pôde

sel' acionado na Justiça., Hão se pode aciona~ o Co~o.nel S!.

~aiva po~que, afinal de contas, se se pe~gunta~ a ele, ele

di~ã que não disse nada, que o documento e secr:eto. foi par:a

o Exercito e acaboú. Então i~so e uma covardia. Não e o f!,

to de ~espaito ao r:egulamento do EXe~cito e ~im porque ele

se expor,ia a uma imediata ação ju~icial. Os outrt>s poderão

se~ acionados por:q~e ci~clar:aram, mas' ele não, sempre fugiu

da estô~ia. Cr:iminoso. em te~mos de interesse nacional. po!,

que, ao contrâ~io do que alguns tendenciosamente q,uerem ,pr~

tende,:. ao fa4e~ suas falsas dltniíncias, sem buscar ou até !!..

vitando' conf~ontâ-las com a ve~da~e. o Coronel Saraiva não

estava pr:ocur:,ando salvaguardar a honr:a nacional. supostame,!l

te comprometida com irr:egularidades de altos funcionãrios.Mui

to au 'contrar:io. elt.= concorreu para desonrar o nome e a di],

nidade nacional) deixando filtrar.e difundir - e como!

. as infâmias que. ~a~gamente exploradas e trombeteadas na i.!!!,

p~ensa e no Parlamento brasileiro. po-dem da~, no estrang~l\ro,

a imagem do pãr~ nivelado a outrO!;'de homens publicos comprl!,

Iletidos na. co~~upção e na desonestidade. E ainda se deu ao

~cquintc de ma~c"omuna~-se com se~ .colega estacionado em Be!,

na, Leo ~tc~egoyeõ, ce~tamente sem cobe~tura e ã revelia de

seus superi0r:es mi 1i ta res no Bras.n. para consul tas i di atas

sobre contas numeradas a funcionarios estrangeiros, difundi.!!
do c'om isso a falsa idéia de que ~ Governo' brasileiro se, d!

para com corrup-çâ'o de seus altos fUllcionãrios~ As contas, llo!!.

lIe~adas ou não, azuis ou rõseas, nunca aparecer:am.por obra e

g~aça dos Coroneis Sar:aiva ou Etchegoyen, como nunca· foram eE,

cont~adas no domicllio brasiliense do Deputado Francisco Pi.!l

to. Ficou o r:idlculo ê1a histõria. Hão e sem razão que aI

guem disse, a propósito, há algumas semanas: "são uns inca,!!!

petentes. f~ustr:ados. de mau ca~ãterll'~ Não e de admirar que

o depoimento do Corone,l Raimundo Saraiva nesta CPI tenha si

do, tamb Em ele, uma peça de tea t~o bufo. As es peranças , as

expectativas ansiosas for:am e~:pressas, por exemplo. nessa iE,

t~odução da 'arglJiçáo do Deputado Hatarazzo Supl icy: 11 CorE.

nel Raimundo Saraiva Martins, em primeiro lugar, gostaria de

"dizer que ac~edito que o seu depoimento, hoje, tenha uma iE!

PPr:t~n'Ci.a. fundamental para a Hístôria do Brasil". tio final

os nobres Deputados ameaçaram processã-lo por sonegação' de

infor:mações. No dia seguinte. podia-se ler na impren~a coi

sas como essas: "Coronel nada explica e vai ser processado"

(O ~stado de S. Paulo). "Saraiva admitiu ter ouvido ;'umores

Illui~o fortes de que func~ionãrios da embaixada m.antinham depÉ.

'sitos em contas azuis numeradas em bancos' da ~uiça. mas não

. sêibia dizer se esses rumores eram verdadeiros JJ (O Estado de

S.Plwlo). uApesar de ter feito essas dec1a'rações, o Coronel

Sa.raiva evitou sempre comprometer diretamente o então Emba!

xador Delfim lletto ou seu.s Assessores Ardradc Pinto e Vilarde

Queiroz e 1II0strou... se reticente quanto ã participação dos di

plort,latas Ferna~do Font~ura e Guy Vasconcelos t' (idem). AS.!.

raiva recUSou-se, em todo ,o seu .depoimento (~tê na sessão s..!
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puração feita pelo Governo em torno do Relatório Saraiva? P!:.

10 contrãrio, o Gan. Sylvio Frota disse aqui que ele encam!

nhou ao SNI, a direção do SNI disse que tinha sido encaminh!

do ã agência central do SNI e n1Jnc·a mais se falou no assunto

e que o P~esidente Geisc.l nunc'a falou a ele no assunto e.

Exercito e o C0t:0nel Saraiva nunca foram chamados para dizer

fontes de'info~mações. Hão quero ir mais a fundo para fazer

comentarios sobre as fontes da informação. Has respondo e.!!,

tão que nós insinuamos na ,~ealidade, .varias vezes, que as a.!!,

tor:idades do Gove~no ~evelassem as informações. O fato de

que trans itou pe,l o Exe~cito ê tambem um dos impedimentos, PO!

que to~na-se documento oficial e eles não querem mais que saia

do circuito. Por isso acho que o SNI, que tambem tem mais

ou menos a mesma meéãnica, nUnca se Cfispôs a nos dar te~

to que pudesse ser jogado a piibli co ou trazido a uma comissãõ

.etc, etc. Então e apenas pela mecânii:a, mas os seus result!,

dos' fo.ram proclamados oficialmente pelo Governo, em 78 e em

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - V. Sa.

era Ministro Conselheiro· da Embaixada em Paris, era superior

hierarquico funcional dos Diplomatas Fernando Fontour:::, que

'e um bisonho e mau-carãter, Ulll bisonho, e do outro, Guy Va~

cancelos que c u'm.bobo, inocente útil etc e tal. Que provi

dências v. Sa. tomou como chefe deles' para impedir que um

idiota, um mau-carãter, um bisonho; um trêfego etc, ·membro

de uma quadri.lha con~inuass"em ser,vindo na Embüix!sia em Paris

sob as suas ordens?

O S-R. DEPOENTE (Jose Mar'ia Vilar de Queiroz)-·

R~spondo ao Deputado Sébastião Ne.ry o segui~te: em primei r o

lugar, nós só soubemos do conluio ê das maquinações. depois.

Inclusive eu sa'i da Embaixada em Paris eRl setembro de' 1976

,ara uma outra .missão. Quanto ã,s qual idades das pesso.as, eu

O SR. RELATOR (Dep.utadQ·· Sebasti.õo Hery) - Dr.

Vilar:. alguma vez. V. Sa. esteve com o banqueiro,Jacques :De

Broissia e tratou com ele de aJgum assunto da Embaixada ou

de interesses dele, como banqueiro, querendo fazer negócios

po t~abalhando na Embaixada uma mundana e com todos os oufros

adjetivos usados aqui por V. 5a'.:. Serã que isso recomenda a

Embaixada? Qual, era afinal o papel de D. Mariza Tupinambã

na Embaixada, se não era aquele a que ela se referiu nas e!!,

trevistas e no depoil:lento.nl'Jui, por que, de repente, a D. Mo!

~iza Tupinambã vai t~ab~lhar na Embaixada em Paris, diz ela.

como espiã do então Embaixador Roberto Campos. quê estava em

Londres, pa~a que espionasse o Mi~istro Delfim Netto. E qual

era a comp~tência do comando da Embaixada, que f'!ão percebeu

que a D. Ma~iza Tupinamb'â er:a uma mundana espiã. dentro de

uma ~mbaixada, que, afinal de contas, e~a uma Embaixada, não

era Uma Nação. não era~ mi 1hões de pessoas, era um grupo de

50, 60, 100 funcionãrios, e não deu para a Embaixada perco!

bel" que a O. Hariza era uma espiã?"

D .S~. DEPOENTE (Jose /laria Vilar de QueirnzJ

~espondo ao Deputado Sebastião Ner:y o seguinte, sobretudo em

t:elação· a dois, dos tem~s, mundana e espiã. Na realidade,

não chamei a Sra. Mar:iza Tupinamba de mundana, eu citei

que a imp~ensa disse a respeito. Eu não diria isso, nunca

jamah, chama~ia qualquer Sra. de mundana, nem que ela fosse,

não sei se ela e, acredito que "não seja. Eu citei, eu fiz

uma ser:iação de adjetivos que a imprensa manifestou, explici

tou, a ~espeito dela, não s~o meus comentãrios, eu disse ap!

nas, cito o jornal. eu não ac~edito. E, assim, ela não foi

conside~ada quando. intr:oduzida na Embaixada. Ela foi contr!

tada por cerca de 10 rnes~s na Embaixada, a pedido de pessoas

amigas, e colocada, como recepcionista, ela não tinha aquilo

que ela disse de impor:t~ncia não. E~ii recepcionista na a.!!,

te-sala, por:que ê uma das funções que se pode dar na Embaix!.

da. Em pri'mei~o lugar, eu a coloquei como ajudando_ funci~

nalmente o Diplomata Fernando Fontoura, que era chefe ,do DE..

pa~tamento Cultur:a 1. Como a Sra. r,lari za Tupi nambã e uma pi!,

nista, eu a coloquei para atividades cultura)s na Embaixada.

junto com l) Sr. Fernando Fl?ntoura ~ mas logo outro Mi nistro
Conselheiro da Emba'ixada chamou-a para a sua ante:sala, onde

ela ficou como recepc'ionista. De modo que eu, ja~ais. a ch,!

llIilria de mundana e não gosto, '~ealme~te, do termo. 'Reprod1!.

zi apenas um texto de jo~nal em que ela e challl~da .de lRundaTli\

mas não concordo com isso. na realidade. Outra coisa, espiã.

Ela se dizia espiã. Eu não acr:e'dito nisso, absolutamente, j,!

lIais a pessoa de quem ela se diz espiã admitiria ess-e tipo

d~ coisa. Não existe isso, nã.o existe essa m~squinhez entre

os homens de Governo, de chegarelfl a esse ponto. Era se inti

tula, ela acha bonito, se~ chamada de espiã. Illas não era e.!

piã, e nós nunca a consideramos dessa maneira, e '~os ultimos

lO meses que ficou li e~a t~atada com toda deferência, com

todo \espeito, e, jan;'ais passava-'nos pela cabeça, nem. sE..

quer, esse trabalho so~r:atei~o, com De Broissia e com o CorE.

nel Saraiva, porque nós não est-amos policiando as pessoas,de

lIIodo algum. De modo que eu nego que a mim se possa atribuir

a car:acte~ização de mundana, da Sra. Mariza Tupinambã, e afi!

MO que nunca foi po~ nõs considerada espiã. e estou certo de

que nUnca foi espiã coisa alr:Jma. Ela acha bonito dizer-se

espiã para outra p'~ssoâ, mas qualq~er outra pessoa jamais

admi tiria isso.

etc,?

O, SR. DEPOENTE (Jose Maria ,Vilar de Queiroz.)

Estive com O Sr. Jacques de Broissia numa re·união formal, não
apenas com ele, que era um mero Diretor do Bancor ~as com a

P~esid~nciõ do Banco e todos os,di~etores, logo qu~ ,Ellba!

xador Antônio Delfim Netto assumiu as suas funções, tendo

reuniões com vã~i os bancos f~anceses, os P'r:inci pa \s bancos

f,:anceses, que são muito ativos no Brasil, sobretudo o CCf.

Mas talllbém o CCF foi recebido, e, nessa ocasião, e que se

deu o t~l episódio em que o CCf p~etendia ser o banqueiro do

Brasil e eu rechacei esse ponto de vista, po~que lido COIII a

negociação da divida externa e'com bancos estrangeiros há

muitos anos, em toda a minha ca~~e.ira, e era totalmente inà~

Illls'sível que o B~asil num país tiv.esse um banqueir,p, nem em

Lond~es, nem nos ~st:adõs Unidos, ner ~m luga~ algum, um ba,!!.

'quei~o pr:ivativo d~, Brasil. Então .esse foi o pri.e'i,ro chE

que que houve entre a Embaixada e o CCF, não especificallente

emAlais ou menos uns quat~rze diplomatas, por uma reunião

sabia, e como chefe etetlvo aa t.mDalxada na par:te funcional.

eu lidava com eles com a devida atenção a essas· qualidades

que citei. Po~ exemplo, o Sr. Guy Vasconcelos era um funci.!!.

nario dos mais g~aduados entre os dive~sos que compunham a!!.

quipe e. eu não dava a ele .t~abalhos de m?ior peso po~que i,!!

clusive faltava-lhe capacidade funcional para faz~-lo, mas

eu não pode~ia manda-lo embo~a, porque há toda uma mecânica

no Itama~aty em que não se pode ~ispor dos funcionarios Il não,

esse aqui e f~aco, vai er·,bora ll
• Não, tem-se que esperar

tempo etc, e ele ~ealmente estava no. fim do seu periodo

foi. t~ansferido pat:a Santiago do Chile pouco ~,epois. O DiplE.

.mata Fe~nando Fontoura, que e o,tal mau-carater e alcaglJete,

to'dos .sabiamos disso, mas ele tinha o seu setor delimitado,

de difusão cultu~al, e lidava lã com·os seus programas ,cul

tu~ais apenas tendo tempo, como se viu, pára fazer fofoca,

mas tinha a sua parte e nõs apenas cobrãvamos deI e a sua efi

ciência na parte cul tu~al. De modo que de~ses defeit:,s qUl~

citei aí já" e~am '~onhecidos e eu manipulava de a?ordo com o

que eu sabia deles, mas com as devidas precauções sem entro!:.

hnto poder, nem a conveniência de di,spensa-los de funções

ou muda-los de função. Não tinha' nada demais, isso ocorre

em todos os setores !!Iais ou menos grandes - a Emb~aixada de

Paris era uma erabaixada grande - e eu inclusive 1l.dotava na

Embaixada um c~itêrio de começar o trabalho de manhã, havia

conjunto na qua 1 se 1 i am todas as comuni cações recebi das d!!,

rante a noite e todo o material a trabalhar, discutia-se

material, determinavarn"se as tarefas e todos sabiam de tudo

O ql!c os .outros faziam. Ate 'que um certo dia re.cebi as ins!

nuações de que os adi dos mi 1i ta~es tambem dever; am, ser convi.

dados, pode~iam, gosta~ialJt de' saber o que e que se passava

na ~mbaixada. ~u então p~ontame~te convidei os três Adidos

Militares a participarem com todos os Diplomatas da reunião

diãria na qual se discutia, se, sabia de tudo.o que entrava

na ~mbaixada, o que e~a feito e como cada um agia no seu s,!.

toro O Coronel Saraiva apareceu numa reunião em que se di!

cuti~am; aliãs, assunt~s importantes, depois desapareceu. Mas

ficou o convite e eu jãsabia que aquilo foi insinuação do

Fernando Fontoura pa~a que os adidos soubessem do que trat,!

va a ~mllalxada. Otimo, eu gostaria e fiquei realmente satiE.

feito com a pat:ticipação dos aaidos militares, que devem ser

parte integrantl! da Embaixada. Eles não estão funcionalme,!!

te subordin·ados a nós po~que eles mandam sU,as comunicações

diretas e nós não vemos a cOr.1unicação dos adid'os, e privati.

va deles, mas eles;, para o b"m desempenho da sua tarefa, s,!.

~ia conveniente que acompanhassem o ritmo e a discussão dos.

'assuntos pofíticos. ~ ecol!ômicos, cultura'is etc, que se faz

na Embaixada todo dia. Então foi uma 'medida salutar a qual

o- Saraiva não correspondeu porque i'ogo desaparecéu.

O SR. PRESIDENTE' (Deputado Alencar Furtado) 

Sr. Relator, permih-me um~ intervenção esclarecedora e coE!

plementa~ ã sua pergunta, permita que se inclua no- seu diE.

curso.' O Depoente, alem desse rol de qua1i~icativos usou o

coletivo de ladrão, chamando de quadrilha, Guy Vasconcelos,
Fernarido Fontoura, Cel. Saraiva e Jacques de Broissia. Pedi

ria.que ele justificasse com fatos essa qualificação.

O SR. DEPOENTE ·(~osê Maria Vilar .de Queiroz)

Res.pon~_().,-,ao- S.r. Presidente para dizerg" seguinte: 'a quadri

lha, segundo o dicionã~io do AUrelio, pode ser vista tambem

como um g~upo de quatt:0. ~ntão a expressão "quadrilha- que

usei e po~que se t~atava de quatt:0.pessoas e era mais fácil

d~nominã-las; o quat:teto, como e cónluio, fazí-a a trama. De

1I0do 'que nunca houve a conotação de chamã-los ie ladrões, a~

solutamente'. E isso eies não são, acredito eu. De modo que

a -quadrilha" ai ê p~t:iL sintetizar UII termo que em boa li].

QUi'!. castiça e usado para exatamen~e significar um grupo de

quatro, a quadrilha não ê no sentidb popular de que ê u.a

quad~ilha ~e ladrões ou de cont~aba~distas ou de qualquer coi.

SI.' ,Quad~ilha que~ dizer o qua~teto Saraiva, Fontoura, De

Broissia e Guy Vasconcelos.
, O SR. R~LATOR (Deputado Sebastião Nery) - Dl".

Yih~, ji se vê que não era. uma qua'drilha, era um quinteto,.

ou nã'O e~a um quar~eto, era Uln quinteto, porque V. Sa. se r.!,

feriu vã~ias veze,s a~ deppimento da D. M~ri za Tupi nambã, ch,!

'.OU-I de mundana.. ,CO'IIIlÕ V. Sa. pode exp"licar: que um Embaix!,

dor e UIII Ministro Conselheiro tivessem· durante tão longo te!!!,

às

Coronel Saraiva, segundoalguma coisa sobre o r.elatõrio.

foralA os denunciamentes e sabem dar o verdadeiro valor

o depoimento do Ge,n. sYlv;io Frota, nunca foi procurad" pelo

SNI pa~a reafirmar. ou ap~esentar p'rovas pu apresentar nenhum

dado. Então como acreditar que tenha ~ido feito este inqu!

rito em torno do Relatõrio Saraiva? Se não foi, por que não

O foi? E se foi, por que ~ Govern'o não o divulgo'u?

O SR. ~EPOENTE (J~se Maria Vital" de. Queiroz)

Ilustre Deputado ·S?bastião Nery. tenho impressão de que ne!

Sill. parte final eu dei informação do comportamento do Governo.

Na realid .. de citei as autoridades. Em 1978, quando se leva,!!

tou a celeuma, o po\ta-voz do Presid.ente que fala pela Pres!

dência da Repiíblica, disse que o,r,elatório não fói consider!,

do serio, foi considerado infundado. Agora, em 1983, nov~

btf;!nte' quando vem li baila o assunt:0' o porta-voz. da Presidê,!!

cia da ~epiíblica diz que foi feita uma sindicância e tudo foi

vet:ificado. ~ntão e a palav~a' do Gove~no. O fato de que Del

fim Netto e Vih~ de Queiroz não tenham pedido em 1978 para

~evela~em, pa~a o Exercito soltar.' Na realidade há' uma mec,!

riica muito especial de tratamento desses assuntos supercon

fidenciais e sec,rétos pefo Go:/erno. O SNI ,apura lã pelos seus

p~ocessos muito especiais, faz a sindicância, envia gente,

tenta fazer a anãlise do informe ~ara ele vira~ informação e

isso ninguém arr!n~a deles. Nós não temos força de dizer.

Posso dizer que o próprio Ministro Delfim tletto fez gestões e

pediu muito ao prõp~io Minist~o-Chefe do SNI para revelar e~

se relatõ~io., Has eles têm a ~ua mecânica especial e nós,

na realidade, não podemos influir. Pergunta o nobre Deput!

do· Sebastião Nery por que o Governo não revelou sequ,er o r!

sultado das suas sindicâncias. Revelou Silll, acabei 'de citar

o Cei: Rubem LUdW~g na qualidade de porta-voz da Presidência,

em 1978, e o Minist~o ca~ios :(tila, na qualidade de porta

voz do Governo, di,zendo: foi feita a sindicância e foi ap~r.-!.

do. Agora, os detalhes da sindicância são secretos do Gove!

no, e a medãnica deles, e o srn' eté. E nõs tivemos varias

vezes, nós que fomos surpreendidos com esta fofoca, inelus..!.

ve tiVemos ate ,qüe fazer pesquisas porque J(gua Vermelha eu

,nim me lembrava d;- que epoca foi etc,eram ~ssuntos que est,!

Vim longinquos para nós, tivemos que verificar. ~Ias a nós

foi dito que o Governo deu tratam.ento, fez a sindicância

isto ·ê uma balela - não vou dizer outras palavras -mas não

eram levadas a ,serio pelo Governo. Chegou ã conclusão de

que e totalMente inverdade o que disse. E eles sabem quem



354 Terça~reirn 3 DIÁRIO DO CONGR.ESSO NACIONAL (Soção I) Suplemento Setembro de 1985

~xmo. S~. Minist~o José Maria Vilar de Queiroz, V. Sa. mo!

t~a a.qui que tem g~anrte experiência em lidar com a dívida e~

te~na, qll~ participou de muitas ~egociações e o seu currlc.!!

10 tambem assim o comprOVá, então como esta CP! está anal!

ce as circuns.tâncias especiais. Acredito qU~ a verdade sE.

bre o General Fiuza de Castro e outra, e ~1e-. jã etç'via t;er.saI

do e retificado, mas acredito que ·vai retifica.r.,· Então nõs

estamo.~ ~etificando Uma gr~nde ,bal;ela. que foi o~~Rcla.t-5rio

Saraiva". e não estou retificando ã base de e mentira, não

seri o qu'e, nã?; eu most~ei aqui como ,os fatos n.ão colam, co

mo não havia a lI1eno~ consistência nos fatos. Muito obrigado.

O ~R. R~LATOR (Deputado Sebastião Hery) - Hu..!.

to ob~igado, Sr.• Presidente.

D SR. PR~SIDENT~ {Deputado Alencar Furtado}·,

Tem a pa.1av~a o nobre Deputado Eduardo Hatarazzo Suplicy.

O SR. OEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUptrCY

conn.ú:enJos eu co,!.siiJero uma divida um pouco irl"espDnsãvel,<.i11!.

da assim, foi uma opção ,de polrtita. co.m a qual não concordo,

mas ainda assim, .ate 1980 o Brasil pôde manter a administr~

ção dessa divida de acordo com c.ertos pa.âmetros razoãveis,

com os conhecidos ;ndices que permitem que nós a·valiemos se

o Brasil está" se ap~oximando de uma si tuação explosiva ou

não. A partir. de 1980 ê que eu acho qu~ houve um desgoverno

total na administração e na contratação da dívida externa. E

e a pa\tir dai que se vê crescer enormemente o volume da dI

vida de curto prazo. O Brasil t~nha uma disciplina rigoros~

sima~ ate 1980, de não cont~ata~ endividamento e-xterno,a não

se~ naq,uelas condi ções minimas exi.gi das. que são conheci das.

8 ano's com 3 de. ca~~nci'a, de t~l. fo~ma que o p~rfil da a~v.l

da, brasileira era um pe~fil controlável. Hõs saliramos que a

dTvida era grande., lilas que o Pais teria capacidade, e o seu

perfil admitia urna dlvida razoãvel. ~ partir de 1980. o GE.

ve~no pe~deu totalmente o cont~ole da dIvida ex.terna e a co,.!!.

-t~atação da divida de curto p~ll.ZO e ~e(llr.lente, não quero di

zer, irresponsável, p~~q'~e sou do Governo. ,no fundo, mas foi

imp~udente,. de tal fo~ma ~ue o B~asil perdeu um pouco o co,!!.

t~o1e. Alem disso. d.:ssa fase de, 1974 para eá' a contratação

do endividamento ~xterno foi também irresponsãvel quanto

!;ua aplicação. Todos nõs sabemos que o Governo jogou os G~

'(ernos Estaduais, as Prefeituras. 015 Estatais, para contr~

ta~ no extel"io~; não dava recu'"rsos para contratar no ext,!:.

~ior. não dava ~ecu~so~ internos, dizia esta aqui, eu aprovo,

você vai lS e tenta uma operação externa. Enttio nós ti vemos

das plll"a a economia brasileirã, a situação pollt'ica brlisi

leira, hoje, eu, em primeiro lugar, indago de V. Sa. qual a

anãlise que faz do p~ocess,? de endividamento, pelo fato de

as ~utorfdades, praticamente, terem perdi do o contra 1e. não

apenas desse c.ndiyidame.nto, llias das suas conseqfiências, com

~espeitD ã recessãó, ao ,desemprego, ã tax.a de inflação, r!

corde, na história do País. Esta a minha primeira perguntã.

Que ava)iação faz V. Sa. do procQsso 'ele endividamento exte,!.

no. que levou o Pais a uma das suas, senão a mais seria cri

se, em toda a nossa história econômica.

.0· SR. DEPOENTE (Jose f~aria Vilar de Queiroz)

S~. Deputado, ag~adeço a pergunta, e serei breve. para não

'ficar só nesse assunto. que, aliãs, considero, talvez, um a~

sunto de maior preocupação da sociedade brasileira, atualme,!!
te. que e o problema da divida e~terna, que pesa-, com todas

as suas implicações, sobre a prõp.r,ia formulação de política

econômica, e que tem impactos de natureza não s.õ econômica.

ma$' tiJmbem sociais, no Eh~·asi,1. Na realidade, eu ~responderia

o seguinte, como ~lUito bem sabe V. Sa., porque e economista,

'nó!) adotamos, dtJ~ante duas decadas, o modelo de desenvolvi

mento com dívida externa. Et:a uma opção deliberada, um mod!

,lo que teve excelentes result'ados. da1' aqueles surtos de pr.2,.

gressão forte nQ ll~SSO t:ttmo cfe desenvolvimento econômico .!!

pe~ado ate 1973, que a partir de 1974, com o choque do petr..§:

1eo, e que nõs não so~bemos reagi ~ devi damente ao choque e~

te~no. E a1', quando nós deveríamos daI" um basta na forma de

endiviclamento externo. nós, ao eo'ntt'ãrio. achamos que poderl

amos manter um certo ritmo de atividade econômica, na base

de. po~ p~essão externa sobre C:l balanço de pagamentos, nos e!!.

dividat'mos com uma velocidade ainda muito maior do que nopa~

sado. A dívida, ate 1973, eu consideraria uma dívida saudl

vel. mas a divida de 1974.para cã e no ritmo que todos nós

conseqfiê!!.sando todo o processo de endividamento, as suas

mas isso 1'I~0 invalida a instituição, nem pode ser motivo de

~ecriminação ao ~xe~cito pelo" fato de mandar ·fulano de tal,

para tal luga.~, e·ele fez iS50. Ele fez isso, porque. real"

mente, não correspondeu, mas ate p~ova' em contrãrio, nós t.!·

mos que dar chance a ~?das as pessoas. De modo que não

grave o fato de se di ze~ que o Cqro·nel Sarai va se· comport o u

mal, agiu de uma man-eira que: eu considero ate criminosa, por.

Que, no f~ndo, e, porque o ~xêr~i to seria o responsável por

isso. Não, absolutamente. O Éxêrcito não e responsãvel. o

~"êrcito manda para aqui, ali, acolã, e diferentes pessoas

não podem garantir que todos terão eficiência no desempenho

:-tfe suas funções.

O ~R. RELATOR (Deputado Sebastião Uery) - Dl".

.vi lar, eu teria ,out~as p~rguntas a' faze!,", mas não quero me

alongar, .porque tem muitos outros companheiros da Comissão

que querem interrogar V. Sa., mas eu não posso deixar de f!

ze~ uma observação. terminando a minha inquirição. V.Sa. se

referiu a um lPM a Que responde~ o Deputado Francisc.o Pinto,

na Bahia, eas .a·cu.sações cOntra o Deputado Francisco Pinto,

que constam desse IPloi, Dl". Vila}'" de Queiroz~ eu vou lhe dar

. um testemunho, porque eu estava preso com o Deputado Franci~

co Pinto. quando deste IPrf. Eu respondi a IPMs semelhantes e

sei o clima em que eram realizados, nos primeiros meses d!!,.

pois de 1964, esses' IPUs. Esses ,IPMs, na verdade, eram i!l'

qu'érftos policiais da UDN, feito~ ã custa das metralhadoras

do Exercito Brasi1ei~o, e com a conivência das me.tralhadoras

do Exercito Brasileiro. Era· õ Deputado Francisco Pinto na

'época P~efeito ,de Feira de Santana. O Exercito cercou a C,!

mara de Vereado~es durante 30 dia~, fizaram 14 votações e n~s

14 votações a C~ma:.a de Vereadores negou o impeachment para

o Deputado F~ancisco P·into. O· Exercito levou os Vereaclor.es,

todos para' o quartel. deixou-nos presos dias e dias, ,fez vE.·

tação dent~o do quartel, fato üniço na história do Brasil, d!.

pois de 1964. Neg.aram o ill1peachment ao Deputado, Prefeito

Francisco Pinto. inclusive, Vereadores da UDN. Alguns foran

a favo~. outros contra. fias como não puderam tirar Tegalme!!.

te.o Deputado Francisco Pinto da Prefeitura, arrastaram- no

para a prisão do Quartel do Exercito do flarbalho, onde eu jã

estava preso. e chegou o Prefeito Francisco Pinto, e pass~

mos alguns tempos presos. E esse ·IP!·' eu conheço. porque eu

sabia. 'das coisas ~ue perguntavam.a ele, porque ele vinha dos

depoimentos e nós conver~ãvamos. E outros companheiros, t.2,

dos presos, Depu't~do"s e jornalistas, e í'idClres sindicais, e1

tãvamos todos presos, lã, o Governador Seixas Dõria, e nós

sablamos co'mo 'era. Não eram IPt~s.· Era, simplesmente, Inqu.'[

ritos Po1fciais" Nilitares financiados. pagos, pela VDU, fe.!.

tos por milita,:,e"s, que iam fazer os inquéritos para tirar os

pollticos que não -eram da UON e colocar, como colocaram. na

Pr.efeitura de Feira d~ Santana. um dirigent~ da UOU, que ti
nha sido derrotado nas' eleições anteriores. Então eu queria

te~minar dizendo a V. Exa. o seguinte. Se o informe do Cor!!,

nel Saraiva não' vale contra o Hi~istro Delfim Netto, muitom~

nos vale. S~. Vilar de Quei~oz,.'o IPM da Bahial.,contra o D~

putado F~ancisco Pinto. Muito obrigado.

O S~. DEPOENTE {Jose Haria Vilar de Queiroz)...

~u acho o seguinte. O que o ilustre Deputado Sebastião Nery

acaba de nos dizer e multo ütil e muito ilustrativo, porque·

tem a virtude de retificar err:os históricos, ou de revelar

o que estã po~ t~az de ce~tos fatos qUe são tomados com toda

a sua c~ueza. Isso ~cvela, mais uma vez, o seguinte, que

.que se lê na imprensD.,~.e eu me referi ao IPH, eu ape~as ci.

tei um jo~nal, olha aqui o que fizeram com ele, da ~esma fo.!

ma que eu citei o que se diz sobre ·0 General Fiüza de Castro.

Uão conco~cJo com o que se diz. Acredito que o General Fiuza

de Càstro não fugiu da guerra etc, etc, mas e o que se diz.

Quando se diz que o Sr. Vila~ de Queiroz, Delfim Netto etc,

etc, reCl?berâm tanto, nôs sabemos a verdade e ficamos indiJl.

nados com .isso. Mas escrevem a respetito, da mesnla forma que

escreveram a respeJto do Deputado Francisco Pinto~ uma coisa

que o Deputado Sebastião .,Mery explica o porquê. Então foi i~

so que nõs viemos fazer aqui e explicar> que são infundadas

essi'./S coisas, que no Brasil se assaca contra a honra dos 0E.

tros ou contra a própria verdade dos fatos. Acredito que a

verdade em relação ao .Deputado Francisco Pinto e aquela que

o Deputado Sebast·i~o Nery acaba de nos dar, porque ele conho!

o Sr. Jacques de Bl"oissia; mas ..foi rejeitada a proposição do

banco eer. Dapois, vi o Sr. Jacques dI? I3roissia e'l':I algumas

oCtlsiõos oficiais na Embaixada. Em negocios, em discussão de

negociações não tivemos oportunidade. Assisti, inclusive: ã

ccrir:õ'nia de a:;sinatura do Protocolo de 25 de maio ce 1976,

em que os três ba~cos franceses e' mais alguns, os três ch,!:.

fes de Field, assinaram ~om a ELETROBRÁS, com o Dr. Antõni_o

Carlos Magalhães, o tal Protocolo de Intenções, que gerou,

depois de dois' anos de muita luta, ·0 financiamento de TucE.

ruí, de modo que eu al estava presente.

O-SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery}- Dr.

Vflar, pelo ~eu cur~rcul0 V. Sa., desde 1967, en um homem

do poder, era Assessor Internacional do mnisterio da Faze!!.

da, durante todo o Governo Medici, e, depois, serviu na E,!!!

baixada, em Paris: Esquecend-o todos os adjQtivos· que V. Sa.

usou aqui para o Coronel Saraiva, como e que V. Sa. pode e!:.

plica~ que o Exê~eito tenha mandado pa~a ser Ad~do Militarem

Pa~is, numa função tão importante, um homem eom toda a de,!

qualificação a que. V. Sa. se ~eferiu aqui? Partindo deste

p~ineípio. o que nõs, civis, ou nõs, que não estamos no po

der> não somos do governo, podemos pensar de todas as outras

p'essoa~ que fazem pa~te do poder e que exe~cem fuqções aqui.

e lã fora, do nlyel do Coronel Saraiva?

O SR. DHOENTE (Jose Haria Vilar de Queiroz)

Eu ~espondo qu.e. como -,=U ressalvei na minha exposição, deve

se separa~ a e~rtic~, a atuação individual, de qualquer cr.I

tica ã instituição. Na realidade, ·da mesma forma que eu ti

ve ocasião de ver a atuação e, depois saber e fazer uma avo!

liação'sobre o Coronel Saraiva,· da raesma forma vi excelentes

Adidos Hilitar:es. e acho que e quase a regra get'al. Agora, c~

mo em qualque~ instituição v. Exa. pode ter um péssi,:,o Embaí

xador do Brasil, em qualquer lugar, mas nem por isso vamosdi

ze~.·como e que o.It'amaraty manda o Embaixador tal, pi... ra tal

lugar, o Cônsul-Geral do .. Bt'asil p~ra tal. lugar, fi uma barb!,

~idade, V.. Exa. t~m casos. V. Exas. podem ter um parTame!l

ta,: Que destoa do conjunto, e dar? Existe. As pessoas, iI!

vidualmente. podem não estar capacitadas. No caso do CorE.

nel Saraiva eu não posso comentar muito porque eu .não posso

criticar a inst_ituição. Mas por que escolheu o Coron~l 50!

raiva para um função tão importante? Nós sabemos que eles

ma.ndam as pessoas, com certos critérios, ou premiar, ou dar

tempo par.n completar carre~ra, etc ~tc. Pe)o 4tH? eu sei do
Coronel Saraiva, na fase não parisiense, ele era·uma pesso.a

esfo~çatla, veio da baixo, não como os outros ofichis, que

jã começam na Escola de Oficiais etc, ele veio .de baixo, d~

sempenhou funções, em geral, admi ni s tra ti vas, por~ coi flci dê.!!.

eia, ate hoje, nessa empresa onde ele estã, ela é Diretor A.5!,

Ilinistrativo. Ele não tem capacidade de formulação, ou de

, visão para o desempenho de urna função mais nobre do que isso,

mas de cxtrelila seriedade nessa função administrativa, segu.!!,

do me relatam e segundo os seus colegas, onde ele costumava,

por exemplo, segundo os depoimentCi's, cuidar de aplicações

de recursos dos colegas, especies de pequenos montepios etc.

Então o que eu acho e que era desqual i fi cada pa ra a função,

mas essas coisas só se revelam com o fato, quer dizer, com

·a função. V. Exa. pode pensar que ela serã um Adido Hilitar

razoável, em urna cidade como Sónn, por exemplo. r~andam

pessoa pensando que ela vai ser um bom Adido, mas ela não fi,

V. Exa. só vai saber depois. Entio acredito Que, hoje, se

sabe que o Coronel Saraiva não era bem o homem qualificado

para ser um Aóido.l-lilitar, sobretudo num pals de uma l1ngua

que não nos e estranha, ~mas quem "não s.e preparou para ela fi
ca inibido para desempenhar as suas funções. de forma que ,!:.

le foi bisonho no desempenho das suas' tarefas. isso era um

pouco constrangedor, mas também, pôr isso, não vamos dizer

que o Exercito errou, porque mandou ele para Pari.s. Não. 'fE

das as institu1cões erram. porque dão chances às pessoas dE.

sempenharem, por ~ste ou uquele motivo, e uma coisa corri

queira, você vai ali completar dctls anos de sua carreira n.!:!,

ma missão militar em Washington,' ~ão se faz Ul~a prc-qualifi

cação, dizer serã que esse homem e o adequado para aquela

função, e, infelizmente. às veze·s, não é. Mas eu acho que o

fato de o Co~onel Saraiva nã~' ser adequado para. a função, e,

sobretudo, tinha o Vezo, tinha saído do SNl, onde", aliãs. ti.

nha. funções. exatamente. administrativas, mas ficou o Vezo

de querer: pesquisa~ coisas, e tlT "deu com os bunos n'ãgua",
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o SR. OEPUTAOO EOUAROO HATARAZZO SUPLlCY- Foi,

só o se~v>iço - sem a amortização do prÚlcipal, como e que ele

vai enfrentar esse período? Então e necessário não só um r!

~scalonamento que mude ~~sse perfil, mas tambe8 que' atenue o

se~viço da dívida. Ora, o Brasil pode atenuar o serviço da

sua dívida externa numa negociação com os seus credores?Não,

não pode. O Brasil pode acomodá r o perfil da sua dívida ex-

particularmente, importante ouv'tr de V. Sa. o seu diagnosti

co de total desgove~no, com respeôto a como os responsãveis

pel.a administração da dlvida externa desde 1980 têm conduzi

do esse processo e, tambem, ê importante ouvir que V. Sa.co.!!,

s ider'Jú i rresponsãve i s di versos empres timas 1evan tados. Ctlmo

Y. Sa. ·conhece bem'"alguns empréstimos negociados, eu so1ic!

taria que citasse alguns destes emprestimos negociados irre.§;

ponsave1m~nte, com' ~espeito às suas repercussões para a ec,!!.

nomia brasileira ou também seja com ,respeito a eventual pag~

mento demasiado, seja de comissões de juros, seja, tambem ,

talvez, tenham sisJo considerados irresponsãveis por-V. Sa •e',

se assim for" es'pecifique~ qual o tipo de emprestimo em fun

ção de pressões eventualmente exercidas, por exemplo, pelos

grupos fi nancei ros i nterna·ci ona is .i nteressados em emprestar,.

ticament.e, com o peso pol'ítico,e eles' podem ameaçar, porque

se esses 5 ou 6 paises que eu citei 'deixarem de pagar a dívl

da V. EXil. sabe qual seria a r:epercussão lã fora, o~ bancos

iriam quebrar. ,E·n~ão poderã haver colaborl1ção. Então, poli

ticanlente, em conjunto. negociar novas condições do serviço

da dlvida, ou seja, vou apenas exemplificar, eu pago a minha

divida dos p~õximos 4 anos em 15 anos ~ 6 de carência. e milis

tantos, muito bem. Agora, nessa ,d~vida pretérita~ que eu e~

tou consolidando, a taxa d~ juros e, 7, 8%, não pode ~er 12,

13, etc, senão nós, que hoje em d~a pagamos 15 bilhões de d.§.

1a~es de ju~os, vamos pagar 20. 30 bilhões de dõ1a.res por !

n6. Então de que me serve eu fazer um enorme esforço de e!

po~tação sõ para pagar: o serviço da dlvida? Então nós 1ev2,.

~iamos a,lgum tempo. Então a minha opinião fi esta: ê de que

houve erro de estr:ategia, houve imprudência, estamos dia~te

de uma situação difrcil, ~recisamos consolidar, o Brasil te,m

que fazer, sozinho, a consol idação, mas e preciso que haja

uma negociação política p~ra novas.condf.ç:,ões" internacionais

de serviços da dlvida p"assada, porque e uma dívida, s~

hemos, de 700 bilhões de dólares. Muito obrigado.

especifi c!!.,políticas contratassem, muito 910,b~lmente, sem

O SR.' DEPOENTE (Jose ~laria Vilar de- Queiroz)

s~. Deputado" eu·começaria, então pelo lado, vamos dizer, e~

terno. Na realidade, sabemos que a atual dívida dos países

principais devedores, que são, sobretudo, da América Latina,

porque era a região que mais agraCIava a eles. pOI'que eles
acham que o futu~o da Amori ca Latina é melhor do ,.que a dos

outros. ~sta pa~titi pação dos grup.os fi nancei ros i nternaci.,2,

nais se to~nou tão' ~esponsãvel quanto a nossa de tomar di
nheiro, quer dize~, houve uma azáfama desses grupo.s de e!!!

presta~, emp~e5ta~ ao B~asi1; ao néxico, ã Venezuela, A.!.

gentina etc. Po~ qu~? Po~que e~a época em que ,houve uma co!!!,

pleta ~edistribuiçãó do me~cado internacional de capitais.

Que~ dizer, pelo fato de ~ue com o choque violento do petrÉ,

1eo de 74, você jogava enormes massas financeiras das fontes

t~adicionais que nos emprestavam países industrializados r.i!.
,'a as mãos dos, árabes da OPEP, esse dinheiro quente nas mãos

'deles tinha que ser 'imediatamente recolocado. Eles recorr!

t:am-, então, ao euromercado, aos bancos internaci.onais: E os

bancos com essa batata quente, de uma massa incrível de r!,

cursos que tinham que ser coioc'"adas, e o ãrabe,' sabemos, c~

loca a curto p~azo e os bancos não podem colocar a curto pr2.

ZO, então isso obrigou a correrem, violentamente, atrás de

bons clientes para emprestar. EntRo. a pressão externa, p!.

ra emprestar ao Brasil, não precisa citar os outros ;aíses,

foi tremenda e produto da própria 'rearticulação do merca do

internacional de capitais, ou seja. da tal reciclagem de prE.

dutores q,ue tinham, voltavam aos bancQs internacionais e ti.
nham que ser colocadas. Além disso,. eu acrescento e concordo

com a sua impressão de que hã sempre grupos fi nanc.eiros e i,!l

dustriais pressionando os bancos a emprestarem, porque com o

emp~estirno banc'á"rib vem tambem. os fornecimentos especiais e,

aí, há uma grande disp~ta internacional pOI' merc.ldos. E.ntão

todo mundo Quer pegar sua fatia de uma hidrelétrica ou de
trens etc. Então, 'hã uma grande pressão externa nesses ü1ti.

InOS anos de tentar emprestar para nós e aí juntou a fome com

a vontade de comer. Nós, diante ,daquelas dificuldades. di!

se:mos: o~a, tem muito dinheiro aí no mercado, va~os tomar

~mPr:estado. Dai, vem certas imprudências na tomada de. em-

p~estim05. Então, r:espondo a esse segundo ponto de V. Exa.,

dizendo 'o seguinte: prefiro ficar no gênero. Quando digo

que a tomada de emp~estim~s é '~ouco irresponsãvel - e que

não houve c~itê~ios de prioridade examinados ate por pro~!.

tos. Por ~xemplo, o Governo Federal, quase todos os Gover.

nos ~staduais se endiv.idaram. Diz.iam: quero 20 milhões de

dólares, todos sab1'amos. ele alega lã para o Senado por onde

eles têm que passar,' alega que ê para estradas etc, mas sab!

mos que e para a caixa dos Estados, po~que eles não tinham

mais nem ~omo cumprir os vencim
4
entos de fim de mês para p~

gar o seu funcionalismo. Então, o Governo foi liberal em

deixar que as unidades administrativas do país, as esferas

ções •. Acho que empréstimo extern.o e um negócio muito impo!

tante que tem que ser pa9.0 um dia ~ que" portanto, sã pode

porque te~iam lucros na operas:ão? .Grupos, quer dlzer, de lia.!!,

cos ou de emp~esas relacionados a bancos que querem fornecer

tecnologia, equipamento, máquinas etc ao B~asil ~ E, partic.!!.

la,:mente, eu solicita~ia, se V. Sa.· pode cita~ alg1Jns emprei.

timos ~ealizados de que a f~ança participou, emprestando ao

,B~asi1. Eu pe~guntaria se V. Sa. consideraria, entre outras

que venha ci.tar:, como ir:~espons5'v'eis, empr.éstimos, por exeE,

pio" pa~a comp~a de bens, po'r: parte da FEPASA, durante

Governo Paulo Sal im Ma1uf que foram comprados mui to antes de

serem utilizados, ficaram encostados sobre trilhos diversos

anos em são Paulo, por~ue nem estava pronta a linha. Tudo

isso foi feito sob pressão dos grupos interessados na conce!

são dos emprestimos. Tambem a frança emprestou recursos ao

B~asil para que nos comjlrâssemos os ültimos equipamentos em

tecnologia de radar. Será' que 4precisãvamos, necessariamente,

disso ou isso seria, na .sua opinião, mais um emprestimo i!,

r:espl')nsãvel que, p~ovave1mente, foi fei to em função das pre~

sões desses grupos, em função das comissões que homens de n!:,

gõcibs obteriam e de. eventualmente, ate pessoas e nv.:. lvi das

em al!Jum escalão do GOVernO nas d~cisões, e que fi zeram com

·que nos~ hoje, tiv.êssemos essa bola de neve que V. Sa. mesm'O

condena como p.~aticamente incontrolável pela atual admini~

t~ação.

se!

pri!!,

neg}!

poli.

Então essacipa1, e, sim, pagar o se..rviço da d'lvida:

viveríamos anos e anos, apenas, para que? Par:a pagar o

viço da dTvida ext~r:na e não :t dívida, não aiJlorti~ar' o

ciação ê fundamental, ê que os devedores, em grupo, e,

terna, os seus comp~omissos~ nos 3,4,5 anos, negociando tudo

isso, jogando para 15 anos etc. Isso pode. Isso sõ cada d~

vedor particular· poderã fazer com os seus clientes, sobretl!.

do po~que são bancos, hoje em' dia, mas o Bra.:õii não pode evi

tar o acümulo de serviço ..da dlvida. porqua~to, basicamente,

de juros que serão, acrescidos com o rees~alonamento da dívi.

da, porq.ue se eu deixo de pagar hoje (I' digo isso, que eu d!

via pagar este ano, vou pagar daqui 'a 6, 8 anos, eu estou !

c~escentando juros sobre juros, porque, para a consolidação,

nós fizemos uma ,Consolidação em 19o1, e outra em 1964, per

feitas, mas elas t~m o ônus adicional, 'Você paga juros sobre

ã parte consolidada, mui·to bem, ol{ ree-scalonada, ou reajust,!

da. Éntão o Brasil só conseguirã fazer uma 1inlpeza, atenuar

o impacto desse serviço da divida violento, mesmo reescal,!!.

"ando a sua dívida~ s~ entrar em 'contato cOm os outros dev!

dores maio~es e, basicamente, V. Exa',sabe que.. ~ a AmericaL!,.

tina, que~ dize~, e o B~asn, Mexico, Venezuela, Argentina,

Colômbia etc, e se ac~escente a Coréia do Sul, talvez, e fi

1ipina~, e, como eles, acerta~ uma modificação dos termos da

'divida. Que~ dize,:, o Brasil tem qu.e negociar, mas ele não

tem que faze~, soz;nho~ isso, tem que ser uma ,negociação p}!

11tica, o Gove~no brasileiro tem que encarar sob o ponto de

vista politico, negociar condições' novas na Comunidade Fina.!!,

ceii'a Internacional, fí!..rçada pelo Fundo Monetãrio Internaci,!!.

na1, pelo Gove~no Ame~icano, pelo Gov~rno dos outros países,

pefo Banco de Pagamentos Internacionais, não importa, forç,e.

da por todo mundo, mas uma renegociação das condições, quer'

dize~, um, se~viço da dlvida sobfoe a dívida consolidada. Não

adianta eu'jogar pa~a a frente essa enorme dívida brasileira,

mexicana etc, e sobre ela pagar juros fantásticos. Então nos

um bom volume da atual divida externa contratado simplesme!!.

te pa~a o capital,·dê giro das em.presas ou dos governos e p!

r:a que os Governadores ~agassem salário,s de funcionalismo,

etc. Quer dizer,· esse tipo de aplica·ção e de contratação me

parece irresponsável. O Brasil não tem que ter medo de uma

drvHla ex't~rn~ alta, se ela é toda' empregada em 'projetos pr,!!.

dutivos, de maturação comprovada,; de prioridade abso1utame.!l

te comprovada,.;, se possivel, já' que se trata de recurso e!

terno, de produção de exportação, quer dizer, que possa, um

pouco, compensar a tomada de empréstimo com a saída de e!!!,

prestimo. Então, no momento em que o Brasil tomasse, hoje,

ainda, nessa situação dramática., 10 bilhões de dõlares para

eMpregar em Carajâs, por exemplo, na pa~te de minerio de fe.!.

~o, ou de out~os mfne~ios, que 'vão me rende~ a~ualmente 5, 6

bilhões de dõ1il~es, estâ pe~feito, po~que a própria aplic2.

ção de r:ecur:sos ê altamente pr:odutiva, em termos de geração

de divisas, par:a que não haja problemas de balanço de pag,!

mentos. ~ntão eu diria o.seguinte, em primeiro lugar, de

'1974 pa~a cã houve uma opção, pa~a alguns certa, ,para mim e.!.

~ada, de continua~ para não te~mos uma parada, e as reações

dos out~os países quai s foram? Foram, uns tiVeram uma ati tl!.

de defensiva., Então vou me trancar, um pOlLCO de parada no

~itmo de atividade, e-co~ta~ importações. Outros, foi uma

~eação agressiVa, não, eu vou exportar desesperadamente para

poder pagar a fatura de petrõle'o. foi o que fez o Japão, c}!

~ih 'dO Sul etc, e~c. OBrasil não fez n~nhuma coisa nem

outt:a. Disse, não, como tem muito dinheiro no mercado inte.!.

nàcional de capitais. e realmente tinha, porque a reciclageJlt

dos petrodó1ares dava uma abundância de recursos que tinham

que'ser colocados" daí essa sOfr~guidão dos bancos el,; empre,!

tar ao Brasil e ã Ameri~a Latina, em especial, porque o Br,!

si1, México, A~gentina, Venezuela seriam, aos olhos deles,

ótimos clientes, houve essa sofreguidão de tomar dinheiro e!!!,

p~estado. A opção estrategica me 'pareceu errada·., de que

Brasil continuaria no seu ritmo norillal, tentar cltescer 5,6%,

etc, e não tomar nenhuma medida éontra o balanço de pagame!!.

tos. Então para mim o grande problema da dívida externa, do

endividamento, foi um problema ostrutural de balanço de, pag1!,

Mentos do Urasi1. O que ~ que des,equilibrou o !\ra'sil em te!,

IlOS· de dívida externa, em termo,s de balanço de pagamentos ?

foi A sua fafu,:a do petróleo. Então a partir de 1974 o Br!

s11 tinha que te~ tido uma pô1ítica alternativ~ para evit·ar

o est~angu1amento estrutu~al do seu balanço de pagamen tos,

que, de repente, c~esceu da 600 milhões de dõlares de petrÉ,

'leo para 7,5,8,9 bilhões de dõlares de petróleo. Então

Brasil não pode~ia continuar a se endividar danosamente sem

'conter a avalanche de p'etrõle.o, cuja fatura passava a custar

la vezes mais, ou ate mais, de 600 para 9 bilhões. Então

Brasil não fez a correção estrutural, 'e, ate hoje, não fez

nenhuma politica alternativa de energia. Sabemos que o Br,!

si1 saiu para o pr:ogr~ma do lilco?l:i 'mas sabemos que levou 5

anos, praticamente, ·na .brincadeira, e que, ate hoje, e um prE.

grama de urna mecânica complicada e que leva 3 anos, quando

poderin levar 1 para a maturação dos projetos, uma serie de

coisas~ e não materializou nenhum dos projetos alternativos

de energia, como os do carvão e vários outros. Então o Br2.

sil niío corrigiu o seu problema estrutural, que surgiu vio

lentamente, porque sempre o .,rasil teve problemas de balanço

de pagam~ntos, mas que s~urgiu, violentamente, a partir de

1974, e ao inves ,de cor~igi-l0, agravou-o com um endividame,!l

to, vamps dizer, imprudente, a partir'daí, e a partir de

1980 com um endividamento de curto' prazo, que e ·uma barbari.

dade. Você contrata este ano para pagar no próximo ano, com

o quê? Se voc~·tcm o deficit estrut~ral sempre permanente.

Então, Deputado, ~u acho que esta problema do endividamento

foi fit'uto de imprudência de estraté'giil, e, ,agora, nós est!,

mos confrontados com essa situação', que exige a retificilçã.o
, estl'utural do balanço 'de pagamen~os, que exige uma renegoci.!!.

ção global, que não e~ tã sendo fei ta, como deveria ser fel

ta, porque mesmo que o Brasil 'consiga reesca10nar os seus veE

cimentos de 1983, como já" fez pa'~a'1984, ele tem Um enorme

p~oblema. ~ se V. ~xa. verificar o perfil da divida externa

ve~i'a eno~me concent~ação aqui de vencimentos em 1985/1'986/

'1987. que ele não vai poder levar adiante. Então, se ele.

alem disso. consolidando uma dívida desses dots, três anos,

ele jogar o serviço da díVida, que e de 12,'13,'15 bilhões,-
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no não pode esta~ tod'ü hora dentro do Orçamento Federal. s!!o

p~indo a ~ede Fe~~oviãria. então diz: vai busca.~ lã fora,vai

busca~ 300 milhões de dõla~es; metr? do Rio de Ja1)eiro e m!,

tro de São Paulo. cada um deles custou mais de 1 bilhão de

ser empregado em p'rojet'o 'altamente prioritãrio e altamente

pr:odutivo, em termos econômicos. E;~tão, qualquet' grande in

y'estimento vamos buscar dfnhefro externo. trazê-lo, porque!!.

le gera bens para a economia. ele aumenta o potencial econ-ª.

Illico no Pais, e 'portanto. tambem. a capacidade de pagar. A.
go~a. 9uando se toma dinheiro 'para fazer sua caixa. então

;a; que eu chamo a ce~t~ imprudência. Ha mesmo fatos de est,!.

tAis que tomavam dinheiro, porque ,V_ Exa. conhece a R.ede Fe!.

roviãria Federal~ são deficits em cima de deficits, o Gove!.. '

o SR. 'DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY. nas

dos emp~êstimos realizados com a pa~ticipação da. França, e,!!.

quanto V. Sa. foi Hinist~o Conselheiro poderia hoj,e fazer uma

análise c~í.ti"ca que se cons,idera que alguns deles não dev~

~ia1il ter: sido realizados?

O SR. DEPOENTE (Jose narIa ViIar de Queiroz)~

Hão, co~o eu disse, no nosso vanos charna~ de gestão, em P!.

l"is não houve negociações concreti zadas _ ,Houve, como ci tei

aqui o Govet:no b~asileiro fez a negocia'ção de Tucurui. Não

sei do final. po~que deixei Pa~is etn 197-6 e Tucur:ui compl!:.

tou-se em 1976. Huito-óem. Acredito que' esse dinheiro foi

sup~f~ com c~uzei~os? Não ia. Então, se vocês tiverem cap~

ê.idade de contrata~ emprestimQs externos, con.tratem_ Acho o

seguinte: e muito bom, socialmente, que o Rio de Janeiro

são Paulo tanham os seus metrôs, mas em termos de produtivi

da de do dinheiro externo tomado ê uma coisa a pen.:.ar duas V!

zes, que~ diZe'~. VOC? ~ão estâ investindo dinheiro em um prE.

jeto cuja rentabilidilde lhe permi'ta aumenta:r. Há o. impacto

social muito importante. mas não há impacto e,conõr.Jico que ju!.

ti fique a 'coisa. Então, fico mais no genero. Foi esse tipo

de emprcstimo do qual houve um certo abuso ate certo tempo.

Alem disso, sabemos que vâ~ios países começaram a usar, como

o Br,asil, a tãtica de pacotes. Vamos vender muita coisa na

ba.~e de que ofere,cemos ao l:do financiamento do que fer coE!

prado um empresti~o financeiro do l)1ercado. Quer dizer, isso

,;a;Udava muit~ aos ,bancos ~ internacionais~ porque um a um eJes

conseguhm junto com o flnandamento d'o equipamento que era

co,"p~ad~ colocar dinhei~o aqui denl:ro e, então, h'ouve, tal

vez, este recu~sa. AS vezeS, pode parecer exagerado. Há 'pa

cotes que trazi,alll muita importação. porque o objetivo era

tambem trazer o dfnheiro que permitia o custeio de obras ci
'vis, a complementação do projeto e um certo reforço de caixa

para entidade investidora. Então, são esses os abusos a que

me referi.

O SR. DEPOENT~ '(Jose Har:ia Vilar de Queiroz)

~ possivel uma pessoa trabalha:rna embaixadá, apenas cDntr'ht~

da pela pt:õpria embaixada. mas com verbas proviso~ias.. Dã-se

~tn p\ázo pa\a que,~ Itamar,a ty ~ íncor:por:e na su<:í 'foHià no!,

mal de pagamento que vem daqui do Brasil. ~ntão, hã uma .fP..
se de tole'rância em que ela é paga pelas verbas da embaixada,

Se as verbas permitem. Então, hâ,alguns funcionarios que

são cont~atados lo.calmente, mas isso não pode perdurar mui

to tempo, po~que ess'as verbas não são suficientes para man.!!

tençâo de empregados. Então, eles são depois incorporados.

Para isso dependemos do Itamar~ty.

O SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPUCY - V.

Sa. era pessoa com relações de amizade, tanto do Embaixador

Roberto de Olivei~a campos, como do embaixador com quem tr!

balhr..~a, Antônio De1fim Netto. ~ Sra. 1-1ar:ha Tupinambã de

Oliveira nos relatou, aq,ui, que, t~ndo sido aceito o trab~

lho dela na embaixada qu~ ela ,passou a trabalhar na ante-s!

la do Embaixador Antõnio Delfim f{e~to e que de quando em quan

'do ela ia a londr:es e conve~sava com o Embaixador Roberto de

Oliveira Campos ... e numa dessas viagens ela relatou ao Emba.!

xador Roberto de Qliveira Campos que se dizia na Embaixada

de Pa~is que ali estava trabalhando um adido militar, o ce1

Raimundo Saraiva '·lartins e que, entre outras coisas, estava

~ea1izando uma aver:iguação .sobre ,posslveis ir:~Qgular~da das

que oco~~iam Já e ~e1atou-nos a s~a. Mariza Tupinambã de 011

veira que o Embaixador Roberto de Oliveira Campos que" de aI
guma manei~a, tem uma disputa natu~al com o Embaixador Ant.§.

nio Delfim Netto, quer: dize~, ambos são sempre pe;;soas do

lIlais alto nlvel de conhecimento, considerados pelos Governos

destes últimos 20'anos. Então, ambos, de alguma maneira, co,!!!.

petiam., ~ urna competição natu~al pa~a, por: exemplo, serem

Hinistr:os do p~õximo Governo e que o Embaixado~ R?berto de Q

liYei~i1 Campos quando soube disso recomendou ã Ma~iza que .!

te a~xi1iasse o 'Cel. Raimundo Saraiva Martins e neste proc,!

aimento, incl~sive foi o Embaixador Roberto de Oliveira Ca!!!,

pos que deu oS nom~s, ··entre out~os, do Sr. Jacques de Broissia

pa~a que Mariza conversasse. porqu.e, talvez, ele soubesse

,das ir~egularida,des que estavam ocorrendo, e em função disso

e que ,a Sr:a. Ha~iza Tupinambã" de 01iveira foi conversar com

o Sr. Jacques de Brofssia e de fato estabeleceu contato, eo!!

tl·e o Ccl. Raimundo sa~aiva r,\artins e o Sr. Jacques de Broi,!

sia e estabeleceu também e deu a indicação par,a que os dipl.Q.

Filatas Fernando Fontoura e Guy Vasconcelos também par';icipaE.

sem dC!ita conve~s·a. Segundo o que noS foi explicado o Sr.

Jacques de nroissia somente se dispôs a' revelar em deta1l.!e

todos os assuntos se estivesse p~esen.te também o adido ~ili

'ta~, Cel_ Railllundo Sa~ai va Mart; ns ~ Acho que não e a .intell

ção de qualquer pa~lamentar, nesta Casa. de fazer.. calunias

ou de dizer cois.as que nã,o são verdades. se não houver um i.!!,

dicio ou um fundamento. Então, uma vez que há indício B.

b~igação de todos nos.' Acredito que se V. 'Sa. fosse repr!,

sentante do povo, teria a mesma atitud~ que qualqu~r um dos
que aqui estão procurando saber a verdade. Pergunto, em pri

meiro lugar, se V. Sa. sabia do interesse do Embai,xador R!!,

bet:to de 01ivei~a Campos etn saber: de eventual!> irregularida

des que ocor:~iam na ~mbaixada de' Pa~it. quando era Embaixador

o Sr. Antônio Delfim Netto.
O SR. DEPOENTE (Jose naria Vilar de Queiroz)-

S~. Depu~lldo, passando assim mais ou menos pelos pontos .e.!l

cionados, V. Exa •• pe~mita-me começar por um .ponto de descri

ção geog~ãfica. A ,s~a. Mariza disse que trabalhava na ante

sala do Emb.aixado~. Eu quero lhe explicar o seguinte~ e que,

f~'sicamente, o que acontece e que na Emoaixada em Paris o E!!,

baixador tem sua sala, õ Ministro Conselheiro principal, que

e~a eu) tenho li; sala mais ou menos ~a 1i ~ha correspondente ,

'rias isolada, po~que eU tinha urna grande mesa onde fazia re~

niões de todo o gr:upo; em frente estã o Segundo Hinistro Co!!,

selheiro que, na época, e~a o Sr. Otãvi.o Rainho da Silva H!,

res, Presidente 'do IBC hoje. Então. li. Sra.. Mariza Tupinambã'

funcionava ,na ante-sala do .1ini5t~0. Rainha. Ela pode dfzer

que e uma, sala do Embaixador; porquE' estava tudo. geografic!

mente, no mesmo lu~fa~, m..as isso não tem a menor importância.

Elil não tinha contatas ,com o Emb~ixador.· Bom, quanto ã, sua

'pe~gunt~ direta, e~ di~ia o seg~inte e:'real';lente estou certo

que a Comissão procura a verdade. nia tem o menor· int(!:rt!sse

... calunia etC. ~sta descriçiD'que V. Exa. fez, do depoime..!!:

O SR. DEPOENTE (Josi Ha~ia Vi1a~ de Queiroz)-
o. que fosse.

O SR. D~PUTAOO EDUARDO MATA~AZZO SUPLlCY -Ce!:

to; E'e posslvel J quer dize~, V.' SOl. mencionou que o ItaJiJ,!

-:i1ty,' na cpo,:tunidadc, não, chegou' ~ ap~ovl1r a, suu_ contrati

ção. No entanto, ela trabalhou, -segundo V. Sa., por 10 RI,!

ses e 'é ,possível na ~Rtbaixada uma pessoa trabalha'r sem' a !

qU1es~~ncra, do Itamat:aty? Que fQrma' de contrato e de pag!.

Ilento e (eito?

Adequada pa~a ter uma chance, como vãrias outras que funci.2,

nam lã.

Correto.

a r:ecebesse, sim. Isto ocorreu e ela estava ao lado do E!!!, ,

baixador em São Paulo ,9uando ele telefonou a V. Sa.

ri SR. DEPOENTE (Jose foiaria Vilar de Queiroz)-

muito ao fundo do nos~o problema. São vãrias as afi'rmações

dela. Eu não act'edi to que sejam verdadeiras, e o prõprio g!

~enciilmento que ela diz ter feíto do tal relatório, quer di.
zer J apresentei De Broissia ao Fernanda Fontoura e ao Sara!

va. Então. vem outro depoente e diz o contrãrio: não, o Fel.

nando Fontoura e Guy Vasconcelos procuraram o Broissia e d~

pois·e que houve ufl,l encOntro e o Broissia com os dois.' na c!,

sa de um deles, teve um ~ncontro, um jantar, parece, com

Cel. Sar:aiva. Então, as coisas não combinam. Acho que ela

é que não está co~~cta. Acho a déclaração dela de que ela

ap~esentou Broissia a Saraiva - s~"para dar um detalhe, não

e verdadeira que é mais verdadeira 11 outra de que .os dois di

plomatas proçurat''"am Oroissia, levaram ã casa de um deles

chamaram o Sar1Jiva e' conversaram. V. Exa. viu o seguinte:

não tive.a preocupação de dizer: ah: não êx1ste relatõrios!

~i1iva ou e um infor:lile, isso não tem a menor import"5ncia. Os

fatos são conhecidos_ Quer dizer, o disse-me-disSe houve. e,!

tá ai nos jornais, noS depoimentos etc. A gente tem que e!!

tende~ o que houve e o que não houve. O que ê ~alicia.

que i intriga, o que calunia etc, e o que e verdade. E}l

tão, nessas coisinhas acho que a menina e que não estã corr!.

ta~ quem estã mais correto e o outro.

O SR. OEPUTAVO EDUARDO r.fATARAZZD SUPllCY - V.

Sa. pode nos dizer desde quando co'nhece a Sra_ Mariza Tupi

hambi de 01ivei~a1 Foi a pt:inleira vez que a conheceu?

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Ela foi encaminhada a Paris quando assumi a função de Mini~

tro Conselheiro e como foi recome~dada por um amigo este ami

90 ,a mandou procur:ar-me e foi ai que a coloquei na embaix~

da a título provisõr:io, porque dependia do Itamaraty. dura.!!

te )0 meses esper~ndo que o ltamaraty dissesse sim ou não_ ~

final de contas, o Itama!,aty disse não. Então conheci a Sra.

~lariza Tupinambâ' de Oliveir:a e dei uma chance, uma colocação

com toda deferencia e com todo respeito.como sempre tratei t!!,

dos os meus companheiros.

O SR. OEP~TADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLlCY

Quem recomelldou ~ue ~la trabalhasse na Embaixada em Paris foi

o então.Embaixado~ Roberto de Oliveira' Campos?

O SR. DEPOENTE (Josir~'aria Vilar de Queiroz)

Sim. Ela me disse que, vinha a pedido dele e que me procura~

se e eu dei como •••

O SR. DEPUTADO EDUARDO liATARAZZO SUPllCY - O

'Embaixador Roberto de Oliveira Campos telefonou a V. Sa. uma

vez, solicitando que a' empregasse?

O SR. DEPOEIITE (Josií Maria Vilar ae Queiroz)-

O SR., DEPOENTE (Jose Ma~ia Vilar de Queiroz)

Que a recebesse.

O sn. DEPUTADD EDUARDO IIATARAZZD SUPLlCY -Que.

O SRó DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO .SUPLlCY

SiM, mas jã tendo uma Vez o Embaixador de São Pauro telefon.!

do a V. Sa., solicitando que desse a opo~tunidade a ela de

;trabalho.

Hão, ela veio cbm um recado.

O ~R. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlcY -Po!:

tanto, na ocasião, V. Sa: considerou-a ~ma pessoa adequada ~

'Ta trabalhar na Embaixada brasileira c,omo recepcionista ou

, De qualque~ forma. dei a palav,,:a dela como çorreta queele P~

(liu uma chance para ela.

D SR. DEPUTADO {DUARDO IIATARAZZO SUPLICY - E

v_ Sa. jã a conhecia em São Paulo?

O SR. DEPOEIFE (Jose Ha~ia Vilar de Queiroz)-

serie

Governo Federal ia

b~m cT.1pregado po~que e um grande projeto que tem uma

dõla~es. Então, ~omo e q~e vai fazet'?

de ~epe~cussões econ?micas no llorte do Pais. Era uma nece~

si dade de fazer Tucurui, não titJha di nheiro interno, recorr!,

ram ao dinheiro exter:no, mas outros empréstimos em parti CU

lar eu desconheço por:que na minha gestão não houve, durilnte

a. minha perrnan~ncia la, pa~á ser 'mais humilde, não falar etl

gestEo. não houve esse tipo d·.: empr_estimo e 'úepois não aco,E!

panho .. há muito~ anos que estou um pouco afastado, não .!.

companho esses pacotes, essa série de operações feitas co~

a França ou com outr:os países.

O SR. DEPUTADO EDUARDO '·IATARAZZO SUPLICY - V.

Sa.-na parte final da sua a~glHção ao Deputado Sebastião N!,

ry .. disse disco~s1ar, com muita clareza, das observâções que

o "Jornal de n~a·sn;a· havia escrito sobre ~ 'Sra. Ht:lriza T}!

,pinilmbã de Oliveira Que foram t~anscritas pelo jornal 110 Cl.Q

boJ!o A p~illleirll impressão que tivemos e de que V. Sa. est!

ya de acor:do com aquelas observações,. V. Sa. tamb§n deu a

entende~, em algum t1ornerito, que a Sra. Mariza Tupinambã de

Oliveira nio havia falaélo a ve\dade em- seu depoirn~nto. ,~las

COllO' não ficou muito cla~o, quais fo~am os t~echos do depoi

)lento que a S~a. :ia\i,n Tupinambã de 01ivei~a te::fa deixado

de' fala~ a ve~dade, pe~gunto a V. Sa., se pode citar 'qual

qu~~ t~echo do depoimento d,a St:a. Ha~iza Tupinambã' de Olivei

ra'onde ela, efetivamente, não 'diz a verdade.

O SR: DEPOEKTE (Josii ~1aria Vila~ de Queiroz)

Sr. Deputado, na p~asião, citei alguns e na hora eu disse .:.

ou ela estava dizendo ulJIa balela ou o Coronel fica mal. Uão

acredito nisso. E~a apen.as uma opini'io. Acho que não vai
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deve comparecer amanhã .n,:sta CPI, tend~ oportuni

o SR. DEPOEN,TE (Jose naria Vilar de Queiroz)

Sr. Deputado, não fui muito exp1icito quanto ao Dr. Carlos t.,!!,

que ele próprio esclareça as coisas, mas jã a primeira cai

sa, a primefra ret,ificaçio que eu poderi'a ter 'feito e não fiz,

ê de que os diversos depoimentos e relatos dizem: o Sr. Ant.§.

nio Delfim Netto e dois assessores" Inteiramente' errado

Primeiro. porque não era assessor. eu e,ra um f.linistro Cons!

lheiro da Embai;<ifda; e~ segundo, o DI"'. Carlos Alberto de An

drade Pinto nunca foi, em Paris, assessor do Embaixador Ant.[

nio Deifim Netto. Isso t'esponde diretamente ã sua pergunta.

Não e verdade que o DI"'. Carlos Alberto de Andrad~ Pinto ti
v.esse escritório, mesa, carro diplomático, como e1a disse !.

qui na Embaixada do Brasil em Pa~is,. ~inguêlll, nenhum dos a

migos 'do Dr. Ant?nio Delfim Netto.. que não, e:ram,da Embaixada

tinham qualque~ mesa ou sa.1a na ~mbaixada. rl"es ~ freq~ent!.

vam a Embaixada. de vez em quando. para visitar e conversar

com o Sr:. rmbaixado~ etc, mas não tinham qua1'quer mesa, nem

sala na ~mbaixada, nem qualquer contacto na Ernbaixtlda. Eram

i~teiramente for:a ~do esquema da Embaixada. O Dr. Carlos Al
ber:to de And~ade Pinto eiplica~ã isso amanh~, porque ele ~!.

lhor do que eu pode~â fala~ sobre 'isso. De minha parte digo

isso. Não tinha nem o•.Itama~aty Pl3rmitiria. O fato de ela

dizer aqui que ele .tinha um ca~ro com placa diplomãtica, • i!

,50 ê apenas um engano po~q'ue tambem o Governo frances não e.

tolo. O Governo francês não admite que eJCista uma pessoa rI!.

dando em Paris, com placa diplomãtica, se não e da lista da

~mbaixada.. ~ ~i90rosamente pr:oibido pela PoHcia e pelo G.Q.

verno francês. Isso também não existiu. Ele pode rã dar ate

o detalhe de um carro que ele usou. porque o comprou de um

dipllJmàta e, enqua,nto não se havia mudado a placa, era um

ca~~o com placa d1plomãt~ca. Mas não tem nada disso. Nã o

tinha a menor funç.ão na Embaixada, não tinha sala. nem telex

como ela disse. Pelo contrã:io, nem nós manipulamos o telex

da 'Embaixad~, porque ele fica situa'do numa sala '- vamos di

zet:~ secreta - onde só entra quem mexe no telex. Então,

nós, diplomatas,,·fabr:icamos o telex, aquilo li aprovado por

mim e vai pa~a lã' ~ e um técnico quem vai operá-lo. Ninguém

entra na sala. Não há' telex na Embaixada, a não ser o telex

ofici~l, mas que e pr:eso 'lã' num departamento. De modo que

são destituídas de fundamento as afirmações tobre- o DI"'. Car

los Albe~to de Andr:ade Pinto. O re~to, ele poderã 'expli'car ~

manhã. Agor:a, V. ~xas. dizem ta'mbêm o seguinte., Não houve

negócios entr:e o B~asil e a ~~ança du~ante a gestão Delfim

.Netto? Sim, na realidade, negõcios houve, porque o comercio

e feito pelo seto~ pr;'vado. Então. todos os dias, há pess~

as compr:ando e vendendo ã Fr:ança e. ela é o 49 ou 59 parceiro

do Brasil. nas sem inter:venção do' Gove~no. Isso e automãti

co. E o comer:cio nor:mal entre o Br:asil e a Fr:ança. Quan do

há casos ex'traor:dinãr:ios, por exemplo, um pacote Brasil-Fra,!!,

ça, aí,' sim, e· o Go.v~r!to que negoci a. Esse pacote ou esse

tipo de negociações não houve du~ante a gestão Delfim Netto.

Depois, houve vãr:ias. Sabemos e le'mo$ aí na imprensa. HoE,.

ve apr:ovação do Gover:no, que apr:ovou o pacote. A estoria do

Cindacta, do ~ontrole de trâfeg"o aereo por radar que a AerE.

nãutica jã fez no ei~o são paulo-Rio de Janeiro, o Sul e~' !

gor:a , em Brasília. Tudo isso fi comprado na França. são tra,!!,

sações antigas que o Governo faz dàqui. Não houve nenhuma na

._.ges.tio Del fi m Netto. Depois. ,",ouv,e vãri as i ncl us i ve. Ouvi

mos falar de vãr:ias. Po~ que? E um negpcio que a permanê,!!,

cia lã e os contatos fizeram com que os próprios homens de

negócio que iam muito lã visitar o DI"': Delfim Netto, eles iam

pa~a mante~ contato com o homem q;c' tinha tido fu'nções impor.

tantes no Bras·il, que tinha mantido laços de amiza"de e que

provavelmente iria_ocupar ainda, pela sua idade. pelo seu f!:!,

turo, posição importante no Brasil, como realmente ocorreu

em'197~. Quer diz~~, a fr:eqDênci'i1 de homens de negócio paE.

sando por Paris era.me~amente no plano pessoal df' amizade com'

o Embaixador: Dcl~im 'Netto e não era :para negociar coisas, po!,

que não houve negocios. E se alguns amigos dele tinham fuo!

ções lã, eram muito sepa;adas. Não sabiamos ni! Embaixad~ e.\' .
o Embaixado,: não tinha nada a ve~ com a estória. Não houve

~ealme~te negõcio~ 1)0 sentido de que a Embaixada promoveu ._

negociação de tal cont~ato entr:e o B~asil e a F~ança. "io~

não naquéTa época. Houve, .in~lusive durante a visita d~ 'I'! .

to da Sra. nariza~Tupinambã, e muito imaginosa e não corre~

ponde ã realidade. - Não fi que algumas não sejam verdadGiras,

'contatos com o Sr. Jacques de Broissia e o cel. Saraiva, Fo,!!,

toura etc, não o contrãrio. Como eu disse, tudo isso era um

conluio, mas o ponto fundamQntal, da sua pergunta -eu discordo

totalmente do que disse aqui: jam,a~s ° Embaixador Roberto Ca!!!, .

pos de Oliveira teria interesse em saber de pequenas irregE,.

laridades e que não havia irregularidades na Embajxada, por.

que eU lhe digo, mas abrindo' um parêntese, que as embaixadas

são rigorosamente controladas pelo Itamaraty. Itamaraty fi

uma das, instituições mais ser:ias e maü duras da Administr!

ção br:asileira. Então, quando e1à diz aqui que cinco mil d§.

lares de lãpis, po~ mês étc, {sso ê uma idi,oticQ total, por

que as con,tas das embaiudas são duramente vigi~das pela So!

cr:etaria de Estado e por um-escri~ório em Ilova lort.jue. De

modo que jamais pode\ià e ela nunca· viu uma prestação de co,!!

tas. Muito bem. Mas digo o seguinte: o Embaixador Roberto

Campos mantfnha com o Embaixador Delffm l1etto e comigo mesmo,

porque fui o ~eu assessor, fui "assessor do Embai xador Robe.!,

to 'Campos como Minist~o do Planejamento durante os 3 anos da

gestão dele. Depois, fui Chefe da Assessoria Internacion a 1

do Ministro Delfim tletto. Então, ,nês mantínhamos um excele,!!

te e:.tendimento e ai,iizade, como mantemos ate hoje, mas do

mais alto n'1v!!!l. '-Jamais passari~ pela cabeça do Embaixad o r

<Robe~to Campos pr~curar coisinhas para ~ma luta de posições

com o Embaixador Delfim Netto, ao cont:rãrio, os dois se dão

muitq bem a'inda hoje e se davam na"época e a ascensão· de um

não e em detrimento do outro, e uma coisa que o outro prl!za.

Fulano ê Ministro, eu não sou, nio tem a menor importância.

Os dois jã foram Ministros poderosissimos ~este País, como

sabemos. Então, não hã nada disso que a me~ina imaginou. E,!

$a histór:ia de Rober:to Campos de. !1uere~ saber se havia irr~

gularidade nunca, não ê nesse plano que se colocam as coisas

entre homens desse calibr:e e preocupados com outras coisas.

~ntão, o ~elaci~namento deles era perfeito e a história de

que ••• fui,· r:elatei. Ela pode ter chegado uma vei lã e ter

dito: Ah, fala-se na ir:r:egular:idade tal etc. Aquilo entra

por: um ouvido e'sai pelo outr:o, po~que o ~mbai,~ador Roberto

c~mpos ê uma pessoa de outr:as preocupações e, sobretudo, em'

r:elação a seu cole~a Delfim Netto eram excelent,es 'as rela

ções ent~e ambos .. De modo que eu, realmente, penso assim.

O SR. DEPUTADO EDUARDO I·IATARAZZO SUPLICY -Fui

testemunha, aqUi, por exemplo, da argllição que o Senador R~

be~to Campos fez com ~espeito ao Ministro do Planej!1mento no

Senado Federal e pude averiguar iss·o. Por outro lado, e na

iur:al que. ãs vezes, as pessoas .. mais amigas se sintam' rivais.

Então, 'poderia ser: e, segundo a St'a. Hariza Tupinambã de Oli

vcira: dive~sas vezes o então Embaixador Rob'erto Campos se],

tia o Elllbaixador: Delfim Netto coTllo uma pessoa que competi a "-

com ele como seU rival. Ele, de fato, tencionava se\ Mini~

tro ~ isso er:a relatado em con'!ers,as de natur:ezu. pessoal. Mas

a Sra. Mariza Tupinambã de Oliveira também mencionou que

Sr. Carlos Alberto' de Ándrade Pinto que. aliás, está' qui pre

sente, que

dade, tamb~m, de prestar o seu depoimento que e1e traba1hava

talllbém na Embaixada, tinha um esct'itõr10 com telex" numa das

salas da Embaixada) muito embora não fosse funcionário da rE!

baixada. Ele mantinha, ali, esse telex.~e--tl"a-balhava com i.l!

teresse comercial de negocios. V. Sa. poderia nos esclar,!

cer qual a natureza deste trabalho que o Sr:. Car'~s ~lberto

de 'Andrade Pi nto ti nha como, de um 1ado, assessor~ de nego-

cios para a Embaixada', se a embaixada, segundo V. ,Sa. disse,

não Úz negocios? Então, parece um pouco estra~ho para nos.

Alias, soou um pôuco estranho. Eu queria lhe dize-r: V. Sa.

disse que não houve negócios 'entre o Brasil e a França no p~

riodo em que o Embaixador Antônio Delfim Netto estava lã, por.

que, na ·verdade. a movimentação de. homens de negócios, em P.!

r'is, conversando com o Embaixador i'\ntõnio Delfim Netto, quer

dizer, isso era patente, era noticiado diariamente. Então,

soou um potlco estranho a afi rmação de V'. Sa. que não houve

negócios entre o Brasi~ e a França, alias, o Brasil e a Fra,!!

ça~ nesses anos. tiveram uma rela~ão de negócios 'intensís~

m. Basta olhar o' próprio' registr~ da CACEX ou do Banco do

Brasil. Mas pergunto: Qual era a função exata que tfnha

sr:,-tilrlos Alberto de Andrade P1nto '-durante aquele período.

. numa das 'salas da Embaixada, com telex e tudo?

drade Pinto, porque ele vem K Comissão e não creio, bom

sidcnte Geisel, naque'le abril da 1976, assinaturas de vât'ios

contr:atos, mas nem sabfamos por:que o Presidente da PETROBRÁS,

aliãs o Uinistro das Minas e ~nergia, que era o Ueki, foi lâ

e assinou vãrias coisas,., para a PETROBR1\S.

O SR. DEPUTADO EDUARDO flATARAZZD SUPLlCY -fias

o Embaixador Antônio Delfim Netto sabia. Ele foi a ' pessoa

que estava ali present~ lado il lado. Ele e uma pessoa extr.!:,

mamenté bem informada. r uma p"essoa mui to ci ente das suas

r:esponsal:dlidades. Obviamente, quas'e como uma pessoa que eo!

tã 0r:ganizando o encontro, porque. ele tinha e~ta função ali,

e~a natural que ele sot)besse disso. Imagine se o Embaixador

Antônif'l Delfim rtet,to, que estava organizando toda a cet'im,Q

nia de assinatura daquel~s contrato'S, não estava mui to a par

do conteudo dos contratos.• ate para informar bem o Preside!!.

te e as pessoas envolvidas e as autoridades francesas. Ele

. era uma pessoa que tinha por respon'sabilidade faier isso. C.2.

mo é que ele nada sabia a respeito?

O SR. DEPOENTE {Jose lotaria Vilar de Queiroz}

Sr. Deputado, como eu disse, infelizmente~ as Embaixadas se

dão' por satisfeitas quando são info~madas das negociações. A

PETROBRlis, por exemplo. fa.z di versas negoci ações i nternaci,2.

nais e ninguem sabe. Talvez ate no ,Brasil. r·. a~ própria

PETROBRJ(S que faz. E·la. tem autonomia para fazê-lo. Então,i!

PETROBR~S, durante a visita dó Presidente, foi lã e assinou

os contratos que el a ti nhá negoci ado. Não estãmos sabendo.

E c1aro que. na hora, você sabe. O Embaixador viu na hora.

A 'Vale do Rio Doce tinha preparado negociações de minerio de

fe~r:o, mas que e1a faz daqui, ou e1a manda a1guem 1á e não

fi:Camos sabendo. Assinou contr.atos de mineri9 de ferro lã.

Houve alguns negóciDs assim. mas não com a interferê.ncia do

Embaixadar. Assistimos ã assinatura do' tal protocolo da TE..

curui, mas foi totalmente negociada pelo Sr-. Antõniv Cal'" 10s

~lagalhães e o Ueki. Os contatos' foram todos no Brasil. E!!.

tão, vimos· fisicame'ntc l'I l'Issinatur'a do contt'ato, mas não f E.

ram negocios r:ealizados por intervenção do EmbtlÍxador Delfim

Uetto na ocasião.

O SR. DEPUTADO EDUARDO 11ATARAZZD SUPLlCY -ToE.

temunhados apenas.
O SR. DEPOENTE (Jo'se 1·larh Vilar de Queiroz)-

Testemunhados porque foram fc·itos inclusive M Embaiitada.

O SR. DEPUTADO EDUARDO I·IATARAZZO SUPLlCY - F.'!.

ram feitos durante, a gestão dele.

O SR. DEPOENTE (Jose "la'r:ia Vilar de Queiroz)

Mas não por el es. Não fo~am feitos'· pe la Emba i xada.

O SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLlCY - Mas

durante a sua g~s"tão.

O SR. DEPOENTE (Jose ~laria V,ihr de Queiroz)

'Assinados fisicamente lã não implica a participação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY- Na

semana passada. em entr:evista do Sr. Jacques de B~roissh ao

S~. Cláudio Ab~amo, pUblicada na'IIFolha ll e!' no mesmo dia, em

en,t~ev,ista quase seme1hante ao jor:nâlista Reale.Jr., public!

da no nJornal da Ta~den o Sr. Jacques. de Broissia ·não quis

desmentir as suas conversas com o Cel. Raimundo Saràiva Ha!,

tins. Ele disse que não pode~ia confir:ma~ que tinha ordem

talvez do Banque de Cr:edit Comme~cial.. Ali estava ate exp-e!

$a na' mate~ia que ele tinha ordem de seus superiores - e!

gor:a o Banque de. C~êdit Commer:cial ê do Estado ... e ele não

pode~ia ~evela~ ~ assunto. Mas ele não desmentiu as conve!

sas que manteVe com o .Cel. Raimundo Saraiva Martins. Na m!

dida'em que 05 Srs. mesmos, o Sr. mesmo, Vilar de .Queiroz, o

Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto e Antônio Delfim Netto

,se ,vi1:am acusados se~iamente pelo S~. Jacques de B~ois&ia,

por: que f!ão ~omar:am qualquer i~iciativa de processá-lo por

calUnia ou o que seja? Por que não tomam qualqu~r inicra~i

va de so1icita~, po~ exemplo, ao Sr.- Jacques de Broissia que

'escreva um dDcumento relatando exatamente tudo o que acont~

eeu?· Se~ia dif'icil isso? Inclus~ve e intenção desta. Comi!

são, mas numa das recentes reuniões' noss,as o Presidente e~

clareceu que a CPI' não tcrh poder em relação a um cidadão

estr:angeir:o. lias dada a gra.vidade do 'assunto. ~stranho que

',a p~ópr:ia ~mbaixada brasileira mesmo hoje ou o M-inistro ou o

Gàver:no brasileiro não tenham solicitado do Sr. Jãsques de

B~oissia que df:"S~e_nde isso. Se ele não falou a verdade, e,!!

'tio, que diga a ver:dadç, que transcreva' isso em documento r!

1.t'J~O tudo o' que se passou. Por que isso não ê feito? Por
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o SR. DEPUTADO EDUAROO I~ATAr.AZZO SUPLlCY - V.

O SR. DEPUTADO EDUARDO tlATAP.AZZD, SUPLlCY - E~

que epoca •. po,: favo~?

O SR. DEPOENTE (Jose Maria' V:qar .-de Que,ir.etzJ

,Se V. Exa. me perm'i'te,'di'scordô disso inteirametlte"t,anto do

Coronfi!l quanto do jornalista•. 05, dois não merec.em fe-;.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY -Po~

50' dar o testemunho de que todas as matérias que tenho lido,

feitas pelo jornalista Evandro Paranaguã referentes' a fatos

qu~ tenho hstemunhado aqui, o que tenho visto sempre no jO!

nal repr~senta, a verdade do que- eu havia visto. O que eu po~

so testemunhar e que não conheço nenhum caso em que ele t!

nha errado naquilo que escr:-E:veu. Quando, se porventura fez

alguma incorreção. no dia seguinte. ele prõp~io tomava a ini

ciat'.va de corrigi~ o erro. o que ãs vezes "contece, como ê

proprio do trabalho jOrn~lístico: Ate ~esmo, como ele tem

feito a cobertura dos trabalhos d~sta Comissão. isso ocorreu

numa ocasião em que ele inclusive fez' questão de corrigir !.

qui, junto 'ao 'Presidente da CPI. Éntão. o teste~unho que p,!!,

demos dar - e acho qu~ de todos os parlamentares aqui pr!,

s.entes -, ê de que ele tem agido' corretamente.

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Posso fazer uma observação? Acho bom que'. pelo menos. ele

contc com alguem que reconhcce a ycracidade do que ele escr!

ve. No ,entanto, mostrei aqui uma'balela que ele escreveu,

quando conta, baseado no Gen. Frota, 'de que o pedido de uma

comissão exage~ada inviabiliiou a ope,:ação ê pura mentira.

~le nunca ':l:!:tificàu, po,:que ele não conhece a esfÕria. Qui!!.

ze dias depois se, conc,:etiza a oper:.ação. Quer dizer, invi!.

bilizou' de que fo~ma? Ele estã mal informad0 4

D SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - P!.

10 que obti Vemos de di ve~sos-'depoimentos, as. negoei ações com

o c'redit commerci~l de france com r:espeito ao financiamento

de Tucuruí acabaram não dando certo. Depol& que os crêdf

tos foram concedidos po,: um outro consorcio, tambem francês.

não mais liderado pelo Credito

O s~. D~POENTE (Jose Ha~ia Vilar de 'Queiroz)

PerlJdte-me V. Exa. uma r:etificação? Estã inteiramente err,!

da a' info'rmação e e factual. "Tenhoiaqui o protocolo.

O SR. DEPUTADD EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - V.

Sa. pode ~elatar corno foi exatamente feito?

O SR. DEPOENTE '(Jose Maria VOar de QuefrozJ

O que acontece e,que, como i:U tentei, de j;:;nciro a ~lgt:m te!:

po em abril, no Brasil. o Credit COl:Jlilercial de France tevene. ~ , -
goei ações COI:! a EL~'TROBR1iS, Antôni o C,a rl os Maga 1hãe!'> e com o

Minist~rio das Minas e Energia. 'e!? j~neiro de 1976. tIa pr!,

sença do Gen. Geisel, Presidente da República. em Paris. em

24 e 26 de abr:il do mesmo ano. 'eles entregaram carta- prop0E.

ta ao Ministra Ue}d, confirmando o que tinhamfeito no Brasil.

Isso, em 26 e 28 de abril de 1976. Henos de um mês depois

foi viabilizada a operação com o Crêdit Commercial d~ France.

com o Chef de File. Não e verdade, que foi um outro consõ!:.

cio. [info~mação inteiramente' errada do jbrnalista. Qu em

contratou foi o mesmo consõrcio; desde o início , que, alias.

e quase o mesmo consõr:cio de 1\gu~ Ve,:rnelha. Foi o Credit C~

merdal de f"rancc. o Chef de File, com os dois bâncos que. !.

1iãs, operam no B~asi1 tambem~ E inteiramente inverdade hi~

tõrica. Foi o P':ÕP':i,O consõr:ciD, foi a mesma pt'oposta f não

houve nenhUm pe~calço na negociação e tudo foi feito com

ElETROBRJl:S e com o lIinistro. Os documentos constarão do .!

ce':llo da Comissão, po~que são os p,:õprios textos do proto~o

rOI da ca~ta deles etc. Não houve mudança de consõrcio. I,!

so ê conversa.

o S~. DEPOENTE (JOS~ na,:i~ Vilar de Queiroz)

Não. Posso dizer-lhe que sempre 'mantive contato· com o Chan

cele~ Silveira, falamos ~obre o ~,ssunto, jã que era pub\ic o

no Brasil', com' o Çhanceler Saraiva Guerreiro, COm o qual ma!}.

te~ho ,:elações de subordinado, mas amigãveis, e nunca se f!:

D ~R. DEPUTADO EDUARDO f·1ATARAZZO SUPLlCY - V.

Sa. sabe que o diplomata Guy Vasconcelos recebeu a missão e!.

p,ecífica de viaja~ junto à Embaixada da França. em Paris.por

0t:ientação do Chancele,: Azeredó da Silveira. que. no desemp!.

nho desta missão, veio vã,:ias vezes a Brasl1ia justamente p!.

~a relatar o que estava ocorrendo e que, destes fatos. já d!.

pois da ge~tão de Ant?nio Delfim Netto em Pa,:is. ele deu co

nheci~ento ao Chanceler Aze,:pdo .da Silveira e também ao Cha,!!

cel~~ Sa~aiva Gqe~rei,:o" atual. Gostar.ia de saber se V. Sa.

tem conhecim~nto °desse's fatos.

o. SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - In

felizmenh essa pr:ãtica e co':r:iqu~ira.

o SR. DEPOENT~ (Jose Har:ia Vil,ar de Queiroz)

Mas na sua, atividade de financia~ uma operação, nessa oca

sião, ele cob~af ele não paga operações. Jã,com o fornec!.

dor e diferente. Pode_ ser que paguem. Mas eles vão pagar a

quem? A quem os escolhe. r por isso que frisei muito no

meu rela,tõrio que o cr:edito de comprador ê que você não sabe

quem vão se,: os fo~necedores. Po~ exemplo. no caso de TucE,

r:u'~C a ElETROtlORTE levou dois ou três anos discutindo se

encomenda. seria na F,:ança. se seria lIa'l ou "b". Então. o r,!

hcionamento de fornecedor e sõ com aquela empresa investidE.

~a, porquD vai pagar comissão a~oútra pessoa.. r por isso que

deixei bem claro que não tin: a cabimento a ";31 estória. Aler.!

disso - como V. ~xa. s..abe muito bem -: e hipotético que o

banco faça um pagamento a ponha em nome de alguem. Mas não

foi iss.o que disser:am no relatório Saraiva. Vieram com afi!.

mações categóricas. De tal forma que e fácil você desmontar

que, ~ealmente, a coisa não tinha fundamento. que era fora do

tempo. V. Sa. ,pêrgunta se fui ã Suiça. Não. durante a mi

nha gestão em Paris. porque passei dois anos apenas. com a

famllia. e m~ deslocava somente ali por perto. Estive na Sul

ça vã~ias vezes" mas ~m missões de reesca1onamanto da divida

externa; credito de stand-by, europeu etc. Mas não na minha

gestão em Paris.

o SR. DEPOENTE (Jose t,laria Vi lar de Queiroz) ~

Vou .responder ãs duas perguntas. Em primeiro lU!Jar, nm rel2.,

ção a 'banqueir:osé f0t:necedores. 'Na realidade. se V. ,c:xa~ou

qu~lque~ um de nós toma ~Jinheiro em banco. vamos pagar juro;;

escor:chantes. saldo medio etc. O banço estâ fazendo Ufil gra,!!

d'e negócio com a operação, mas o banco tira o couro dos seus

clientes. O banco, quando faz a operação. pode sE!r uma ope

ração economicamente excelente, ate repercutir em 'favor do

banc04 O banco' sempre acha que lhe estã fazendo um favor e!!!,

prestando-lhe dinheiro;,quando V. Exa. vai pagar um absurdo

de juros e co~reções,. Então. não· é da rndoie dó banco pedir

comissões. Ele pode trocar chumbo entre eles. Qu1l.ndo digo

que, banco não paga comissão. digo quando ele vai financiar

uma ope~ação. Um banqueiro Pàd~ paga,: uma comi~são a um P!!,

l'ltico tal ou a uma figu~a tal, para conseguir novas cartas

patentes. "las isso ê outra ~oisa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - A

o SR. DEPoEtlTE (Jose narra Vilar de Queiroz)

A outra também com o Gen. Newton Cruz," que está lã há muito

tempo.

p~imeira hã uns 4 ou 5 anos. Há seis meses com o Gen. Ne!!

ton Cruz.

D SR. DEPUTADO EDUARDO,flATARAZZO SUPLICY - S~

gundo o Cel. Raimundo Saraiva lIartins, o que o Crêdit Com-

mercial de France 'fazia, na verdade, era repassar as comi,!

sões dOadas aos fo,:necedores. Ele apenas intermediava. Quer

d,izer que nã~ e.ra ~~o,p~ia,mente u,m' pagamento :de r.:cmissão.Aliãs,

V. Sa. fez uma afirmação: "banquei~o não paga com5ssão. ba!}.

queiro recebe cpmissão. 'l Ora, muitas vezes , banqueiro paga

comissão para receber comissão. Isso e normal nos negõ,ci os

do banco. Pode~ia ,:elata~ aqui. No Brasil. is~o ~~ p~ocedi

mento no~mal. às vezeS. V: Sa. sabe o que os banqueiros e,!

t~e si denominam d'e t~oca de chumbo, por exemplo? Então,

comum banqueiros t~oca~em favo~es ou pilQa~em comissões para

r:eceber:em ou par,a ~ealizarem transações, onde a comissão que

~eceberão ê muito m'ais, volumosa •. Não e que eles pagassem c~

missões. eles ~epassavam comissões pagas pelos fornecedores.

Pod,e te,: ,travi d,o, inclusive. o caso de, como intermediãrio J

na operação de i.ntc,:mediação, o banco ter solicitado even

tualmente a um fornecedo~ que pagasse essa comissão~ Poderia.

De tal manei~a que o nome, eventualmente. nem apa~ecesse.Te,2.

~icamente4 Só para escla~ec.im&nto. V. Sa. viájou, algumas

vezes. ã'Suiça. enquanto t~abalhava,na oportunidade. como Ui.
nfstro Con~elheiro da Embaixada em Paris?

o SR. DEPUTADD EDU~RDO MATARAZZO ,SUPLlCY -Por

que o Cel. Raimundo Saraiva Martins mencionou, em ~depoimento

ao jornalista ~van.dro Paranilgua que, enquanto Ministro-Cons!.

1heiro na Embaixada em Paris. V. Sa. foi algumas vezes

'S~uiça. tendo voltado no mesmo dia?

?nus da' provacabe a nós convocã-lo. [a tal e'stõria.

5a. pode relata~ a data em que fez isso e qual foi~ a ' pessoa

no. Se~viço Nacional de Informações com quem conversou para e~

ses esclarecimentos?

de quem acusa., ~ntão. tragamo Sr. Jacques de Broissia

perguntcm-'lhe se ele fez C\lg~ma' coisa. Quero deixar. hoje

com o Presidente da Comissão. Deputado Alenca,: Furtado, a s~

guinte ca,:ta. Peço permissão para ler o seu original. mas na

sua tradução. -Bmo. Sr. Daniel Deguen, Presidente do Cri.

que os Srs. não tomaram essa inicia·tiva nesses iiTtimos sete
anos?

o SR. DEPDENTE· (Jose Haria Vilar de Queiroz)

P'OS50 dizer. Foi o Gen. Ne\'lton Cruz.

D SR. DEPOENTE (Jose fl~,:ia Yilar de Queiroz)

H~ uns 4 ou 5 anos.

o O SR. D~PO~NTE (Jose Maria Vila,: de Queiroz)

'Du'as vezes. A ultima deve ter sidohã uns sei.s meses, mas !.

penas pa,:a relembrar contatos dé un,s 4 ou 5 anos.

D SR. DEPUTADD EDUARDD MATARA770 SUPLlCY •

S,a. llIenC10nou que o porta-voz"do Governo, Carlos 1ttila, di!

se que houve i nves,tigaç~g' por pa~te do Gove~no Geisel e que

estã conc1u;da. Como V. Sa. era uma das pessoas apontadàs

como eventualmente tendo ~ecebido comissões. pergllnto a V.Sa.

se algum membro do Gov'erno 'Geisel 'ou se o Serviço Nacional de

Info~R1ações chegou"a,questionar seja V. Sa. ou o Sr. Carlos

Alberto de Andrade Pinto no seu conhecimento. o Sr. Embaix,!

dor Antõnio Delfim Netto sobre ,este caso. Porque a investi

gação, obviamente. deve~ia fazer, pelo meno!'>, as perguntas que

estamos hoje fazendo a V. Sa.

O SR. DEPOENTE (Jose !taria Vilar de Queiroz)

Sr. Oeputado. o que posso diÃer a respecito e. que. na parte

,que me toca e tamliem na pa~te que' :oca ao Embaixador Delfim

,Netto, porque me disse, tomamos a inicia'tiva de contatos com

o Serviço Nacional' de Informações.. Discutimos o assunto

já,verificamos - pelo menos na mi,nha parte. quando tornei e!

ses cbhtatos - que eles jã tinham feito todas as investig~

çõcs e tin,ham vi~to que. realmente. as notícias eram total

mente infund'adas. -Por minha iniciativa - não fui chamado

lIJas estiVe? com o 5Nl e sei que o Ninistro Delfim Jletto teve

v~~ios contatos" ,- , e'o'" ele tem muito mais facilidade, po.!:.

que pode falar com o Gen. Uedeiros etc a toda hora - fizemos

.esses contatos.'

o SR. 'DEPOENTE (Jose Ma~ia Vi1a.~ d~ Queiroz)

Sr. Deputado, na ~ea'idade. acho que não te~ia cabimento t,!!,

marmos qualque~ iniciativa em ,:elação ao S~. ,Jacq~es de Broi~

sia. que nunca afi~mou que féz as declarações. Ele não nega

nem afi ~ma. Em segundo 1uga~ em termos processua 1is ti cos .já

que não h'ã uma p~ova - ele nunca foi ao jo,:na1 dizer que

fez ou pagou tal coisa. Ai te~íamos mate~ia p,:ima para acio-

nã-lo - jã seria complicado. po,:que. daqui. ter.íarnos que !!.

donã-lo na Justiça da França. Mas acontece que o Sr. JaE

qt:llS de Broissia não ti mais do Credit Commereial de France .

·~le e-a pessoa que con'hectamos, sabemos com quem lidamos.Não

dit ComI:lercial de Fi':ance"~ er,dereço tal, 11 Sr. President~.

consriilerando que r'ulilores espalhados no Brasil atribuem ao

vosso antiga Diretor', ~a~ques de Broissí'a, 11 declaração de

que ess~ banco te~ia féito transferência da ordem de 6 rol

lhões de dõla~es pa,:a contas ~umeradas na Suiça, 'em favor do

Sr. Delfim Netto. de mim mesmo, 'Jose Ma,ria Vilar de Queiroz,

e do Senhor CarlClS Alberto de Andrade Pinto. a titulo de co

missões pelo contrato de 1\gu., Verme,lha com ,'s "Centr.is El,[

1;~icas'de São Paulo, CESP. eu vos autorizo a transmitir

Sr. Deputado Alencar Furtado, do Parlamento brasileiro, t,!!,

,das as informações a respeito do ,valor. numero da.. conta, ba!}.

.co de ~ecebimentol data das eventu~is' transferências feitas

po~ vosso Banco em meu p~oveito,. e~ qualquer epoca.." Acho

que, com isso , V. ~xa. tem uma ~esposta ã p~eocúpação de por

que nunca se apc~tou o Sr. Jac,ques de Broissia-. Não cabia a

I}õs. mas estã al.

O SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZO SUPLlCY - Y.
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sunto, a dar publicidade, porque era uma besteira, o que di~

sa,' ~í eu digo sobr:e o Cel. Sara,iva o que diss~ aqui ou o,!!

tras coisas. Mas e da técnica do Gover:no, e da processualí~

tica deles manter o se~viço' Nacional de' Info~mações vi'rado P2.

ra dentro e não par:a for:a. não hã quem os convença disso.

O SR. DEPUTADO ED~AROO HATARAZZO SUPLICY - Eu

jã concl ui as mi nhas perguntas. agradeço a atenção nas res

postas, mas apena's di90~;~ue e~quanto o SNI proceder dessa,m!

neira. o }lode~ Executivo proceder dessa maneira, estará pr2.

judica'ndo a V. Sa. mezmo, ao Hini.stro A~tõnio Delfim Netto,

ao Sr. Carlos Albe~to de Andrade Pinto, porque ate que se e~

clareça tudo isso nôs vamos ter: que continuar perguntando. E

as provas contrã~ias não fo~am ainda dadas. Hão foi apenas

o .Cel, Raimundo Sarüiva ~larti;s que disse isso, a própria Sra.

Mariza Tupinambã de Oliveira, ela disse, 9.lJ~...ou-vi"u··ãó· 's'~'''--J-~'~

ques de Ilroissia a descr:ição dos fatos apresentados. A que~

tão se foram 6 ou 10 milhões de dõlares, eu reconheço, ê Ur.li1

contr:adição do G:n. Sy1vio Frota. com os demais. Has isso e
só pegar o info~me sa~aiva, já que ele viu há 6, 7 anos atrás.

isso não ê' tão i~portante, essa informação. lias eu acho que,

eu, se estivesse no lugar de V. Sa.,'eu seria o primeiro

exigir: do Governo a divulgação tot:al desses dadôs, porque !

tê que isso seja inteir~mente es.clarecido e ate que venha ta~

bem a resposta. ao Sr. Jacques de Broissia V. Sa. há de nos

permitir continua·r: com a dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Antes de conceder a pa1avr:a ao Deputado seguinte, eu queria

comunica~ ã CPI de que tomei conhecimento de que -amanhã. p~

la manhã. haver:ã votação' da Emenda Constitucional do Senador

Passos Po\to qUe nos ob~iga a compa~ece~ ao plenã~io da Câm!,

ra dos Deputados. Então eu ~oga~i'a a V. Exas. qUE!" antecipãE,

semos nosso compa~eci:mento aqui par:a as 9 hor:as. E apr:ovei

to a p~es~nça do convocado S~. Ca~los Albe~to de Andrade Pi.!!

to que aqui se encont~a pa~a convoca-lo pa~a o mesmo hor:á\io.

9 ho~as de amanhã, po~que eu t'enho' a impr:essão de que se in-

0r:ganismo, tipo Se~viço Nacional de Informações. vai trab2,

lhai'.' Se revelam Documentos, se não revela(l'l. se fazem decT,!

~ações ou não, todos sabemos Que e da natureza da institui.

ção não abrir jogo. Ela não fi feita _para o publico, ela

feita para dentro do Governo. Ela subsidia o Presidente da

R~pi1blica inf~rmações de todo o gênero. Então não e um õr.

gão público de divulgação, Mas, de qualquer forma. não t~

nho' nada ,com isso,. As conversas que tive com o Gen. Newton

C~uz foram simples. Examinar. Examinamos. Não vale nada etc.

r sã sso. Não ver.! ao mérito. Agor:a, li para V, Exas. inclusi

ve um texto em que digo "por que,o ,Governo, não revela o rel~

tório Saraiva?", ou seja, o SNI. o Exercito, a Presidência da

República? A Presidência da Repúb,lica fez declarações f0l:. '

mais. - eu li aqui - estas denuncías foram ~evidamente e,!

clarecidas e elucidadas no Gover:no' do Presid~nte 'Geise.l.Eles

fizeram. Mas isso e matéria interna do Governo. Ele se deu

po~ satisfeito e viu que não merecia credito. Não tem que

dar: sati'sfações ao Sr:. Raimundo Saraiva e dizer: "venha cã,.

po~ que o Sr. disse isso?" Ele viu que eram notíci~s infu.!!

dadas. Agora, po~ que não ~evelam? Porque deu o tratamento

adequado, fez·a sindicância, verificou que eram infundadas e

para que r:eve,lü':' a ca.~unia de uma pessoa desp~epal"'ada que diz;

nOuvi dizer isso. O fr:ancês disse 'que fez isso." O Governo

estã sabendo. que e oalela e vai divulgar isso? Deu-lhe tr!

·tamento adequado, conside~ou-o infundado, inconseqUente, lE

viano; e apenas capaz de susci·tat: explorações contra fundE.

nãrios de bonestidade ilibada. O Uinistro do Exercito, com

toda dignidade, ~ecu50u-se a encaminhã-lo a exame por consi.

derã-lo documento reser:Vi1do, intel"nO deles lá, conforme di2.

positivo do regul,amento do Exercito e por não contel':Jrovas,

foi a r:azão substantiva ~que eles 'alegar!lm. Então ê assim

que o Governo vê 'O relatório. Agora •. a quem cabe comprovar

as coisas são esses denunciantes', farsantes, que não sabem o

que dizem. Não somos nôs não. Nós sabemos, Es'tou aqui p!

ra tentar mostrar que a realidade ê totalmente d"í.ferente. Que

disseram co.isas. ·S?bre coisas que não houve. Ou quo houve em

momentos di ferentes. Não têm nenhuma relação uma com a ou

tra. Foi uma fofoca interna. Então, eu não posso. como eu

disse aqui antes. nôs até ponderamos quanto a p'Jblicar o as-

disse 'inverdades, sai com matérias

dentc; Srs. Deputadc.s. Sr. Mii,i!:tro. Inicial::mntc. Sr. Presi

dente, uma consideração de ,natur~za formal. O Código de Pr.2,

cesso Penal tem aplicaçã~ subsidiãria .aos trabalhos de inqü'!

~ição des~a Comissão Parlamentar d~ Inquérito. O Sr. Mini.,ê.

t~ó Vilar: d'e Queiroz comparece aqui hoje na qualidade de teE,

temunha. Na mes~a qualidade comparece~ã amanhã'o Sr. Carlos

Alber:to de: Andrade. Pinto. Ora. o' a~t. 210 do Código de Pr~

cesso Penal diz que: "as testemunhas serão inquiridas, cad':\.

uma de .P.!:.r.!i, de modo que umas não saibam nem ouçam os d,!;,

O SR. PR~SIDEflTE (Deputado Alencar Furtado) ~

Deputado F1ãv~o Bierrenbach tem ti palavra.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERREIlBACH - Sr. Pres.!.

. ,

ver, pedindo ao Banco, auto~izando o Banco a dar ao Presidcll

te da CPI qualquet: infor:mação sobre qualquer: trans.ferencia •

Dbri gado.

O S~. DEPOEUT~ (Jose Har:ia ViTa~ de QUDiroz)

~u apr:oveito para dizer ao Deputado Sebastião Nery que eu não

e~ihq'uei a imprensa. Critiquei dois jornalistas, em esp~

eial. e inclusive um del~s, Hêlio Fernandes. que elJ tinha cai.

sas mais fortes. que eu omiti, pela maneira como ele fez

faz essa divulgação. Reconheço qu,: o seu Jornal e um grande

lJ0t:nal po~ 'causa de quatro colunas que existem nele. Ma!> o

~esto do Jo~nal ~cho Que usa dessa a~ma de calijnia_etc~ Mas

existe o colunista Sebastião Nery, existe o colunista Paulo

Branco, exis.te o colunista Carlos Chagas e exi"ste o colunis

ta Adit'son de Oar~os, que fazem daquele um jornal que real

mente merece confiança, c~edito. ,credibilidade. intereS5c p~

-"'fr:~esponsãveis e nunca ~oi submetido a uma contestação, etc.

sê po~ isso. Ago~a. quanto ao que disse o Deputado Suplicy,

eu ll,g~adeço muito ,as interven'ções dele, por:que acho que CO!!

duzi~am-nos para ce~tos c'aminhos. E digo a ele que. se não

basta o que eu demonstrei aqui, desmontando esse tal Relat§.

~io Sar:aiva, esta aqui um inst~um~nto que eu deixo com o P~.!:,

sidente. que e o mais f1agrante e o mais forte que pode' hE.

quir:irmos ate às .8',30; seria melhor ainda. Se conc0t:darem ,

a,30. (Pausa.) ~ntão, às 8.30, Sr:. Car:10s Alberto de Andr,!

de Pinto, porque tenho_,a impressão de que ate 11 horas nós

poder:emos ultimar esse depoimento, aqui e te~ tempo de comp!.

~ecermos ao plena.rio 'para cumprirmos as nossas ob~igações r.!:,

gu1111:es. ,Mas O S~. Relator:, Deputado Flavio Bierrenbach. p~

dtu. a inte~venção um minuto ant~s de eu conceder-lhe a p"ala

v~a, e então concedo a palav~a ao Relator pa~a ess'a' intet:vell

ção.

~as quatro colunas assinadas por.Quatro grandes jornalistas,

O que escreve o Sr:- Helio Fernande~, não. A gente jã sabe.

V. Exas: conhecem muito bem quem ê a figur:a. E' o Sr. Eva!!

d~~ Par:anaguâ porque não djsse-·lJ!f fóntes - a ge~te . sabe

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery)- De!

culpe-me, Sl> Depu,tado. mas e'u, na minha inquirição eu ia f~

ze~ uma obse~vação e, me e.squeci. E fui .lembrado depois pela

'int~r:venção do Deputado Eduardo suplicy" Algumas vezes aqui

o f.linist~o Vilar de Quei~oz Se l"'(!Teriu agl"'essivamente ã lI!!

pr:ensa pela maneir:a como ela tem tr~tado o Relat5rio Saraiva.

, t, particularmente, aos dois grandes. competentes c excelell

tes jo~na1is~as,do,Pais, que são Helio Fernandes e Evandro

~a~anaguã. ~u queria deixar aqui gravado que a imprensa 'n!

da mais estã fazendo do que cumprir o seu dever. Se a im.

prensa sabe que hã ,~m ~_el,atô~~o ~eservado do Adid~ Hilitardo

a~asil na Ft:ança, com,acusações a.o'Embaixador, evidente que

este €i um assunto impo~tante p~r:a qualque~ jo~nal do mundo.

~ ~m âssunto de deve~ funcional d,e qualquer: jo~nalista do mUll

do. ~t:a Uma acusação de um Adido Militat: na ~uropa contra Q

~mba:ixada~ do B~üsi1 na Eur:opa', encaminhada ao Ministério do

Exer:cito, ao Governo brasileiro. Logo o Jo,:nalista Helio Fel:.

nandes, o Jo~nalista ~vandr:o Par:anaguã, todos os out,:os, nôs

todos tínhamos o dever de ficar tocando naquilo. mesmo quan

do havia censu,:a-, pa~a qu'e, afinal ,as coisa~ fossem esclarE

cidas. E a verdade e que,' Sr:. Ministr:o Vila,: de Queiroz, ~e

não fosse essa insistência da imp,:ensa, de "O Estado de S.Pa.!:!,.

lo", da "T~ibuna d~ Imprensa ll etc., possivelmente nãs não eE,

tivessemos aqui fazendo essa CPI ou tratando desse assunto

nesta CPI. Então eu quer:ia deixa~ aqui r:esgistrado, como

Deputado,e como Jor:nalista, que' a imprensa sô fez cumprir o

seu dever.

impre..!!. 'saram jã disseram. Então nós vamos em cima. vamos

viço que contt'aria o direito de ,inf~r~açã? d.o po·vo brasi1ei

TO. T~m que se~ um serviço que v~nha a prestar auxl1io

opinião publica de tornar tran$p,arente as decisões do setor

publico. Enquanto isso, não for feito, vamos achar que, tal
vez, o Gen. Newton Cruz tenh,a' a ver alguma coisa com a bomba

no jo~nal 110 Estado de S.Paulo", ate que se esclareça. Ate

ja r:ec~mendei ao Secr:etãrio da Segu~ança, l-liguel Reale Jr,em

são Paulo, que esteja ã frente das investigações sobre aqu!.

la bomba, 'porque imagino" que o Chefe da PolTcia de são Paulo,

o Sr:. Romeu Tuma, na hora em que detectar exatamente a reE,

ponsabilidade pela ,bomba, não vai. poder dizer. Da mesma t1~

neira como aconteceu com a bomba do Riocentro. Por isso

.o SR. DEPOENTE (Jose Haria Vilar. de Queiroz)

Como? A acusação não tem Que se~ provada. O desmentido tem que

se~ provado? Que, estória e essa, Exa.?

,O SR. DEPUTADO EDUARDO 'IATARAZZO SUPLlCY -

o S~. DEPOENTE (Jose Maria Vi1ar de Queiroz)

s~. Deputado, cabe ao Podel' Executivo - que jã "O.fez, li

aqui duas manifestações do porta-voz do P~esidente da Repú

blica.

'Sil, poder:ia nos r:elatar: o conteudo da conversa com o Gen.Ne!!

ton C~uz.? Qual foi a reação déle? Por que ele não tomou a

iniciativa de divul!la~. em primei~o lugar:. esse informe S!,

~aiva; em segundo lugar, as gestões q~e V. Sa. e o ~1inistro

Delfim Netto fizeram, pa~i:I esclareéer inteiramente o fato ?

Por:'que o Gen. rh~~lton Cruz não esclareceu isso até ho~~e

opinião publica? A ~esp'onsabilid~de por niio ter sido aindà

esclarecido este assunto cabe, em especial, ao prôprio PE,

der Executivo.

que pergunto a V. Sa. se pode nos 'relatar os deta1l1es da sua

conversa com o Gen. Ne\'/ton Cruz sobre o que aconteceu.

O. SR. DEPOENTE '(Jose Maria ViTal'" de Queiroz)

sr:. Deputado, tenbo a impr:essão ~e que não cabe a nós nem

mim, muito menos, quere~ influenciar o~ operandi que um

O SR. DEPUTADO EDUARDO I,IATARAZZO SUrLICY - I
las não provam nada. Dh~te das 'acusações e pr~ds'o. Ul!lil. pr~

va completa.

lou ~esse tr:obalho.do Guy Vasconcelos. Posso dizer-lhe que

a info~milç~o ã deturpada. O Conselheiro Gu~ Vasconc,elos f~

zia viagens po~que ele tinha uma função especlfica na Embai

xada. na minha:êpoca inclusive~ Ele era o homem'que correE.

pondia ã Divisão de Info~mações'. Entã'o, hã em ,cada MinistE,

~io uma divisão de infor:maç~es-ligada. V. Exa. sabe a quem.

Essa divisão de infor:mações tem um elemento em cada Embaix,!

da par:a acoP.lpanhar: os assuntos que lhe for:em pertinentes. Na

,epoca, V. EXil. sabe. a maioria dos assuntos qual era'? Acom

panhamento de exilados,brasileir:o~, r:euniões disso etc. E..!!

tão, P Sr:. Guy Vasconcelos fazia esse trabalho de tentar ap.!:!,'

rar' certa~ coisas e tr:azer para o Brasi 1. Mas era Uma fUll

ção dada a ele pelo Ij:amar:aty. Ele tinha que se deslocar P.ê.

~a lã e pa~a cã, mas não em relação a isso aqui ~

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - V.

p~eciso que o SUl, então. chame o Cel. Raimundo Saraiva Ma!

tins par:a que ele, publicamente, diga exatamente o que h0!1ve

em vez de fica~ ,d1zendo que não pode. O Mini'stro do Exerci

to, Haltet: Pires, tambem se negou a en~iar: o informe Saraiva.

Po~ que não divulga, e,o~ que não esclarece? A prova, no mE.

menta, tem que ser da parte do Governo, por:que e um informe

que todos sabem-. Po~' que o Gover,no não esclarece', em detri

mento do próprio Governo, em detrimento da confiança que

Dpinião piíbJ ica tem hoje com ~espei to ao próprio Governo? O

Gen, r~e\'/ton Cruz. hoje, ê considerado pela opiniã'o pública

como pessoa que, po~ meio da repr:essão, tenta evitar que se

saiba o que aconteceu com a CAPEm, o que aconteceu aqui com

respeito, ao infor~e Saraiva, o que aconteceu com o grupo CE.

roa-Brastel. Não se sabe se'a bomba no "Estado de S.Paulo "

estã ~elacionada c0II! uma~ tentativa de ,reprimir a informação

com respeito a esses assuntos todos, mas uma das hipóteses

p~incipais e esta mesma, r o fato"de não se ter'esclal'ecido

ate hoje o caso da bomba no Riocentro que está diretamente

r:elacionada ã p,osição do Gen. Newton Cruz. Então, não sab~

mos se o Gen. Newton Cruz está efetivamente tentando prot,!

ge~ o ~linist~o Antônio Delfim Netto ou se está querendo in.

'formar ã opinião publica brasileira sobre o que, de fato, ~

xistc. O Se~viço flaciona'l de Informações não pode ser um SCl!:.
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EXato.

Paris?

Perfei to.

sido mais tamb'ém?

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Eu gost~

ria de lhe perguntar: também, em adendo ã pergunta ,que jã foi

f0r:.mulada pelo nobre Deputado E'duardo Matarazzo Suplicy,

qual V. Sa. teria respondido que esteve com o Sr. Jacques de

Broissia uma vez na Embaixada. num contato feito com outros

banqueiros franceses, e outras vezes, com o mesmo Sr. JaD:lues

de Bio'issia em cont<::tos oficiais. Eu lhe:: perguntaria, V·.Sa.

teve algum outro contato extra-oii dal com o Sr. Jacques de

Broíssia, se este~e presente em reuniões na sua casa. ou na

casa dele, ou em outros locais, mas não em ocasiões oficiais,

em 'reuniões' oficiais da Embaixada?"

O SR. OEPUTAOO FL~VIO B~ERRERBACH " Cnmn V. So.

conhece a peça, V. Sa. declarou aqui que a leviandade do Sr.

Jacques de Broi~sia res~alta ao primeiro contato, foi essa

a ,sua frase. Essa 1eviandade não o impediu de manter cont,!

tos oficiais em seguida, pa,:a .t~atar de assuntos ~e interes

se do Brasil, po~to que lã V. Sa. er:a um representante do p!

,.1

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar ~~ Queir:0J:J

Agora, jã que a Co'missio 'pedia~ jã que eu vinha falar na Co

missão. Então a~guêm do Gover~o ~em que tr~zer ~~c~m!:!!~~$"~
Então, 'ficou ace~tado que eu trari.a documentos e, realmente.

fiz exame dos dois processos.

.0· SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRERBACH - Entio quem

o SR. D!POENTE (Jose Maria Vihr de Queiroz)

Eu li pat:a Y. Ex'a. Então V. Exa, não estava atento. Mas eu

tenho o texto aqui. Posso rel er.

palavra a eles"aos porta-vozes oficiais. Estou certo de que

foi feita sindicância. Ago~a, qual foi o p~ocesso, isso '.'

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Os porta-

vozes oficiais em li. 19um momento disseram que foi feita UIKi1

sindicãncia?

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH- Sr. Oepoe.!!

te, ,V. Sa. declarou que o Governo brasileiro efetuou '.. sinal

cância. pertinente ao Rel~tõrio Saraiva e que, portanto, nO

seu entender teri~ o Governo brasileiro' dado um tratamento

adequada, da maior seriedade ao probl~ma do Relatõrio Sara!

va e que. segundo declarações de dÍJis porta-vozes do Govet'no.

va..le dizer; o anterio.r porta-voz, hoje Gen. Ruben~Ludwig e o

atual porta-vo~,·Sr. Carlos 1\tila~ o Governo não teria co,!!

cluTdo nada a. respeito. V. Sa. disse que o Governo fez' uma

sindicância. Y. Sa. pode informar que", teria pürticipado de

uma Comissão Sindicante, P,osto qU'e 'sindicância é .um ato fo.!:.

mal? Quem teria participado des,ti;l'Comissão Sindicante1

O SR. DEPOENTE (Jose Haria Vilar de Queiroz)

Sr. Deputado, eu não disse qué o Governo fez ap~ração, deu

t~atal1lento adequado. Eu citei oS po~ta-vozes oficiais d~ GE.,

verno. Eles disseram que o Governo fez tudo isso. Passei a

O'SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiro:z.)-

Isso seria pr:oblema do-lado francês~' O Sr. De Broissia ti

nha uma função no banco dele. Cabe ao banco dele saber se

ele era capaz ou não de ter: essa' função. Então, não é ,pr,2,

blellla nosso se ele era a peça rndicada para manter conta tos

externos, isso e problema interno do banco. não e problêllla

nosso.

O SR. OEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Por favor.

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Citação do então Ce1. Ruben ludwig: IIUma acusação sem provas

ê mais ou menos ,como urna c~rta anõnima em terlllos de valor. !l
cho que toda acusação que pretende pesar, pressupõe a exi!

tência de provas. Quem teve'a iniciativa qGe carregue o §.

nus. Isso ê evidente e !1ão pode se-r re~utado". Citação do

p0t:ta-voz Carlos líti la: "Essas d~nünci,~s forall devi damente

eSclarecidas e e1ucidadas no Governo ao Presidente Geisel. 11

E aquela foi uma posição oficial e"definitiva sobre o assun

t~.

O SR. DEPOENTE (Jose ~laria Vilar de Queiroz)

Retifico um pou,cb a sua informação. Eu disse que ;õs ti v,!

mos uma prim::ira r-eunião oficial com toda a diretoria do Ba}!

co, nao com outros banqueiros. Tivemos uma .reunião em que

se colocou o problema (lo banquei r? brasileiro. Depois uma

'ou outra vez na Embaixada, nunca, em carãter parti-eular, 'nem

na Illinha casa, nem na casa dele, nem eRl restaurante, porque

eu conheço a peça.

'afil'ma que o GOVerno fez sindicância e V. SJ.., nio o porta -

no

pequenasgôcios, o Sr. Gisca~d d'Estaing nos brindava com

ente, esses documentos foram obtidos. P.ergunto, ai nda

curso deste ano?

O SR. OEPUTAOO FL~V.IO BIERRENBACH - Eu gost~

ria de lhe perguntar se V. 'Sa.. guardou cõpias de todos os dE..

cumentos da Embaixada que passaram pelas suas mãos durante o

pe~rodo em que lã'esteve?

o SR. DEPOENTE (Jose Maria Vi lar de QueirozJ

Inúmeros. Não digo em Paris.

quei como Hínistr:o Conselheiro de inicio de 75 ate esta data

de 76. quando comp'letei dois ailOS de Pa~is, não de ErntJixada.

O·SR •. 0EPUfAOO FL~VIO BIERREIWACH - Huito bem.

Era isso que eu queria sabe~. A r:elaç,ão próxima entre o D,!

poente e o Hinistr:o Delfim Netto. ~tJ lhe pergunt.aria então,

ColRO chefe da Assessoria Inter:nacional do Ministro Delfifl\ Ne!

to, quuntas' vezes. esteve o Hinistro Delfim Netto rtl1 França,

antes de ser Embaixador em Paris?

O, SR. DEPpENTE (Jo~e' Haria Vi1ar de Queiroz)

Sr:. Deputado, não'é permitido, nem e prãtica guardar-se cÉ.

pias de documentos. Eu trouxe pari!: a CPl 13 anexOS apenas

pe~tinente; ã; operações que foram citadas no Reiatõrio S,!

~aiva. Mas que .não for.am cópias .~e lã. Eu fiz, ji que

Deputado Eduardo Suplicy, numa das primeiras reuniões pedia

que o Governo desse informações sobre as operações tais

tais" eu fiz no Ministério d;··Faz·eijda o exame dos proce ssos

pa~a ~etir:a~ documentos e passar ã Comissão a fim de,que ti!

,O SR. DEPOENTE (Jose ~laria Vil-ar de Queiroz)-

do que se disse aqui fosse docum~ntado com os documentos ofi

ciais pertinentes.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Entio eu

posso concluir: que esses docullentos não se encontnvam em seu

poder e que, poste~iormente.·p-or ge.stões efetuadas pelo DepE.

reuniões de seis a O"ito economistas daqueles como Malan Vaux

(?) e Alfred Sovi (1) e outros, a fim de que. pudéssemos d2.

bater assuntos mais teõricos e mais importantes. Então pa!.

samos em Paris algumas vezes. Pode ter sido duas ou três vi!.

zes porque faz'lamos mu.i tas Vi agens.

O· SR. OEPUTAOO FLMIO BIERRENBACH - Pode ter

o SR. OEPUTAOO FC~VIO BIERRENBACH- Eu Me r.!:

fi ro ex~l usivamente a Paris.

O SR. DEPOENTE (Jqse Haria Vilar· de Queiroz)

Eu citei aqui. Dou o aval de .l:gua Vermelha, que ~ dado pela

Porc~radoria-Geral da Fazenda; r um ato obrigatório, priori

da de do Ministe~io do Planejamento e aval do Tesouro, são

condições~ para haver o credito externo.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Porta.nto,

o aval relativo ao fin~n;iamento de A"gua Vermelha, obtido.~! .

gundo infor:mações de Y. Sa., durante a gestão do Ministro G~

ral Aurelio Lira Tavares, ã frente d~ Embaixada brasileira em

Pari!;, foi concedi~o pelo Governo brasileiro, à 'época em que

o Ministro Delfim Netto era I~ini.stro da Fazenda?

O SR. DEPOENTE (Jose Mar:;a. Vilar de Queiroz)-

o SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Huito bem.

Disse o Depoente que nas ne,sociações, nessas aberturas de crI

dito, nesses processos de financiamento as negociações eram

feitas entl'e as partes intere:ssadas e qUê o Goverlio bril.silci

ro comparecia apenàs para prestar favores - e uso a pal,!

vra utilizada por V.' Sa. V. Sa. mesmo acabou por definir o

que ser!am favores do Governo: a concessão de avais. Durante

o pêriodo em que Y. Sa. foi chefe da Assessoria InternaciE.,

nal do Ministro Delfim Netto e ele r~inistro da Fazenda,

Governo brasileiro concedeu alguns favores dessa natureza em

O sn~ DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Seria difícil dn dize~, ,tr~s, quatr:o ou cinco etc, Fizamos

algumas viâgens inte:r:na.c.io~nis, muita negociação intp~nacig,

nal. Algumas delas passaram, em Paris, onde tínhamos contato

inclusive com o então Ministro da Fazenda Giscard' d'Estaing,

depois tornado Presidente e que, em razão disso,se tornou ta!!!,

bem nossa amigo pessoal. Então eu posso citar monrentos em,

que por uma passagem de t~ês dias em Paris, para discutir n~

o S~. DEPOENTE (Jo-se Maria Vilar de Queiroz)

O senho~ sabe, Delfim Netto.

O SR. OEPUTAOO FL~VI(j BIERRENBACH - Oelfim Rel

to. Posterfor:nente, de 1974, que e o fim do período em que o

Depoente prestou. ~ssessoria nesta qualidade ao Sr. MiniS tr,o

Delfim Netto, foi ~ Depoente transferido pilra Paris. como Co!!,

sul,-Ge.ral, no poríodo de 1974 a 1975, e, em s,eguida. transf.e

~i~o ,p~,r.a ,a ~u.nç~~,.d~ ~,i~~st,~o. CO,nsel,heiro da Eub;}ixada de, p!

ris, de t 975 a 1,976. Eu 1he pe r:g unta ~i a exa tamente qua 1 foi

o seu termo de perma.nência. em Par:is, como Ministro Conselhe!

ro? Data do início e data do fi'm.

cominadas ao falsC! testemunho." ,Eu, Sr. Presidente, ate po.!!,

cos minutos at~ãs. ignor:ava que aqui estivesse presente o no!

so ,Depoente de amanhã. De modo que. sem que i5so pareça uma

desco~tesia, mas apenas atendendo a iMperativo legal, eu pe

Cili~ia a V. ~xa. que solicitasse ,a retirada do recinto do D!,

poente de amanhã.

O S,~. P~ESlD~N:~ (Deputado Alencar Furtado) 

Eu c~eio que a que.stão de o~dem de V. Exa. p~ocede e. sem

que o S~. Ca~los Albe~to de And~ade Pinto receba como uma i.!!

delicadeza a questão de 0r:dem e. alertado pelo disoositivo l!

gal invocado, eu pediria a V. Silo se,ausentasse do recinto !,

te amanhã. quando te~emos o pra2er de recebê-lo. às 8,30h ..

O SR. OEPUTAOO fL~VIO BIERRENBACH - Sr. Pres.!.

dente, Clausevitz (1) no seu clâssico t~atado sobre a guer~a,

fazendo uma ap~eciação sobre o emprego tãtico da arma mili

ta,:, alem de fazer uma afir:mação categórica, disse algo' que

se incor:po,:ou até mesmo aos ditados populares M 11. melhor d!,

fesa e um bom a taque". O fa to e que de todos osDepoentes que,

per:a'ni.e esta Comissão se apresent~:.am, eu ate hoje não vi n~

nhulll que assumisse uma posição tão agressiva quanto a do Sr.

Ministro Vilar: de' Queiroz~ Eu nio sei se isto decorre do f,!.

to de S~ Sa, sentir-se talvez cer:~i!d~, acuado, PÇlr urna Comi!

são que jã pegou o fio da meada e que vai chegar no fulcro

da questão do Re)atório Sar:aiva, ou se se trata dê uma cara!:,

te':lstica psicólõgica do Depoente.' Eu tenho aqui em mãos um

at:tigo da lavr:a de S. ~a., pU,blicado no u~orreio B~azilÍQnsd'

de ,la de abril de 1983, intftulado JlPa~a compreender a ct'ise

exter:na", onde o Sr. Minis,t~o Vil'ar: de Queir:oz (~z q~e a mo

~Itória 'é UIII ato desespct:ado e estúpido. E onde 'ãfirma ta,!!!

belA que ·aber:ta'·a cr:ise o Brasil 'fez dfvida, quando deveria

ter: pat:tido pa~a uma r:eação ofensiva". De Illodo ,que eu posso

admitir: que talvez se t~ate de UIII! ca~acte~lstica ~ pessoal,

pa,:ticula~ int~ansfer:'lve1. De qualquer: f0t:ma, eu noto que a

agressividade aqui demonstt:ada. ce~tamente, pode~ã pt:0~uzir

algumas conseq~~ncias de nat"u~eza pr:ãticZli, nas quais, evide!l

t~lllente, eu não vou entr:a~, por:que se tr:ata de questões al!.

solutamente aTea~õ~ias. futur:as e incertas. Mas eu gostaria

que o Depoente me acompanhasse em algumas considerações ap!,

r:entelQente digressivas ,~as que se destinam a tentar desve.!!

'da,: aquilo que O p~óprio Depoente qualifica como um dispar!

te cronológico. Se não, vejamos. O Cu\';'riculum Vitae distri

"bUrd~ aq?i pelo Depoent~ cónsta ~ue ele foi assessor do Mi'

n1st~o 'do Planejamento, se não me falha a memória, Prot. R,2,

be,:to de Oliveir:a Campos, entre 1964 e 1967. Postet:i.ormente

Chefe da Assessoria Inte~nacionil.l do Sr. Ministro da Fazenda,

ent~e 1967 e 1974. Apenas em benefício da nossa memória, eu

lhe perguntaria qu~m foi o Ministro da Fazenda durante' esse

pe~lodo?

O S~. D~PO~NT~ (Jose Ma~ia Vila~ de Queit:0z)

A minha pe~llIan~ncia gl.obaT em Pa~is fo~i de 2 anos, setembro

de 74 a .setelllbro de 76, 'que e um dos per:íodos que a gente E.

sa muito no exte~i o~, de dois' anos'. Fui pa,:a lã como Cônsul,:,

Ge~al. Acontece q~e, nesse lnter:fm, depois que, eu, jã tinha

ido par:a l~, o Gove,:no decide escolher o Sr. Delfim Netto c,2,

JIlC ~Ilbaixado~ em Pa~is. Nesta altu~a me foi solicitado que,

pelo ent,:osamepto que eu já' tinha 'com o, Ministro Delfim, em

sete anos de chefia da sua Assesso,:.ia Econõmica, fui consul

tado se aceitaria ser: o Hinistr:o-Conselheiro, e aceitei. De

tal f0t:lKa que a minha per:manência como c?nsul-Gera1 em Paris

foi de ·t~~s 'ou quat,:o meses, po~que. se não me falha a mem-ª

ria deve ter: sido mais ou menos em feverei ro de 75 que O, M!

niStr:o DelfiM Hetto foi assumit: a ~ua Embaixada. Então 'fl

poimcntos das outra!>', devendo o Juiz adverti-las das penas
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voz. Àí não está" a palavra sindi.cãncia. isso que pcrgu!!

to a V. Sa. Sindicância Q um ato óficia1.

O SR.' DEPOENTE (Jose Haria Vilar de Queiroz)~

~u digo a V. Exa. o seguinte, os Srs. Gustavo da Silveira e

Ca~.los Alberto de And~ade Pinto não tinham qualquer função

na Embaixada nem iam lã f~eqUentemen~e. Eram amigos pes-

soais do Emba.ixador. Sem qualquer função .. sem lidar com

Embaixada. O S·~. Joseph Mendon~a tinha uma função longe da

,·Em~aixDdà. mas importante. Era o gerente do Banco do Brasil

em Par'is .. na 'época. E o Sr. Rúi Nogueira era funcionãrio da

Embaixada, meu funcionãrio.

UM SR. DEPUTADO -. r uma questão dé semântica.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH '- gente

aqui' trabalha também com semãn~iça, Deputado • .Nos aqui ta~

bêlR trabalhamos com pa1av~as: Sr. Depoente, em resposta ã.

indagação que lhe foi feita pe'lo nobre Deputado Eduardo Hat,!

r:azzo ·Suplicy. referindo depoimento aqui prestado anteriorme!!

~é, e refe.rindo afirmações que. se não me falha a memoria,

teriam sido feitas éxtra-CpÍ. pelõ Cel. Saraiva, V. Sa.teria
, . "

Y~ajado iniimeras vezes ã Suiça, durante o perr~do em que ,e!

teve em Pü·ris. Algumas vezes. segundo aqui foi dito. V. Sa.

te~h ido de manhã ~ l(oltado ã noite. no mesmo dia. V. Sa.

ter oficial. V. Sa., como representante do Brasil, tit,!!

lar. 'é portador de um passaporte diplomático. Eu gostaria de

pedir a V. Sa; que entregasse ;0 Presidente da Comio;são uma

xet:0cõpia do passaporte diplomático, referente ao pel"iodo em

que V. Sa. foi representante do Brasil na França.

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Sr. Ueputado. esclareço. retific~ a sua afirmação que não e

correta. Não foi dito. fU não disse qu~ teria feito algumas

viagens em ~aráter ~ficia1. Eu neguei que tivesse feito qual

quer v.iage~ ã ,SUiç~, na minha permanê'ncia em Paris. Disse

que tinha feito algumas viagens ã Suiça em missã~ ofic'ial.mas

nio naquela fase. quando estava aqui no Governei. onde os ba!!

cos suiços e vã;i~s outros participam desses clubes de e,!!!.

p~est~dores ao Brasi 1. desses~ de bancos. Então não

coincide uma coisa cOnJ a outra. Estã respeitado.

expli c!,ris para Otawa, Canadã. naquela 'época. Eu dou as

Tambem não.

o SR .. D~POENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)-

O SR. DEPUTADO Fl~VIO BIERRENBACH - Quando V.

Sa. disso ipsis verbis "os saraivas e 05 etchgonhas da pr2,

ça· .. eu gostaria de saber se' V. Sa. inc.lui u· o ex-a~idc: mili

h,: do Bras.i1 em Berna, ,nas mesmas apreciações subjetivas fei •

tas a ~espeito do· Coronel Saraiva.

O SR. OEPOEIITE (Jose Haria Vilar de Queiroz)

Não o incluo porque não o conheço pessoalmente. não conheci a

sua atuação jã q.ue ele estava ·em outro pais. Apenas o ref~

ri pelo que elé afirmou na imprensa de ter recebido so1icit~

ção do Saraiva para faze~ perquirições junto a banqueiros ou

O SR .DEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH • Quais as

~azões que dete~mina~am a t,:ansferência do depoente da Fra!!

ça. pa~a o Canadã ~m '1976?

O SR. DEPOENTE (José f~aria Vilar de' Queiroz)

~u não1i aqui. pa~a não acl"escentar muito, um telex que. eu

mandei ao DePl:ltado Roberto Farh Lima em 1978 quando ele f~

10u na Câmara sob~e o chamado Relatório Sar,aiva. e entre as

coisas dizia: o Sr. Vilar de Que.iroz foi transferido de Pi!.

O SR., OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - No curso

dos depoimentos· tomados aqui nesta CPI e, mesmo em informa

ções veiculadas pela imPt:ensa' notadamente neste jornal "O ME.

vimento". do dia 11 de feve~eiro de 1979. surge o~ nome de uma

Senho~a, Ruth ~lagalhãe5j que. segundo tambem informes obti

dos por esta Comissão·, teria sido intermediária entre conta~

,~os que te~iam pr:opiciado as apontadas çomissões. Alguma vez

V. 5a. teria enca~regado essa senhora Ruth Magalhães de mq.!!

te~ contactos com o St:. Jacques de Breissia?

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de. Queiroz)

S~. Deputado. nego totalmente a sua pergunta e informo o se

guinte: a Senhora nuth Magalhães, e pessoa de cal"á'ter. de t.2,

tal compostura. nunca, no tempo em que manteve ligações comi

go., nunca teve o menor contacto com banqueiros ou' homens de

negocies ... ou'se imiscuiu em qu~lquer assunto Oficial ou de

negócio.

ções· a ele. Poss,o 3.te ler o tele>: que eu mandei naql.!e1a epE.

ca pa~a ele. Mas. na realidade à coisa foi o seguinte: eu

não estava com vO!ltade de set:vir no exterior. apos o termillo

do Governo Médici que foi 15 de março .de 1974. Mas o Chan

ce·ler Silvi:dra me solicitou para ir ser Cônsul-Geral do Bri!.

sil em Pal"is. Eu concordei mas disse a ele: eu vou por dois

anos. Então a minha intenção era de voltar ao Brasil dois

anos depois? po~tanto 1976, quando completasse os dois anos

lã que e um período mini mo que se pode ficar no exterior.

.aqui. e~ tinha. meus Pt:0j~tos de a~uação. Na r:ealidade. dep:>is

da visita do Presidente Geisel me foi solicitado. quando eu

pedi. cobrei a ·minha volta ao Brasil, porque, por divers'os

motivos eu que~ia volta~ - me foi solicitado para ir fazer

um trabalho especial, quer dizer. como Ministro Cón~elheiro,

em Otawa, Canadã. posto que eu conhecia bastante porque foi

o meu primeiro posto na carreira onde eu fui encarregado de

negócios e uma sél"ie de coisas. Então. depois de consultar

pessoas minhas. de minha familia etc. concol"damos. que poder.!.

amos. eu poderia adia~ o meu pr:ojeto de volta ao Brasil por

mais dois an05. Na realidade. nem dois anos eu fiquei no C,!

nadã porque for:cei a bat:t:a par:a voltar um pouco antes. Vol

tei com um ano e meio. O meu interesse era de voltar diret,!

mente de Paris em 19'76 para o B~asi1. No entanto. me foi p~

'dido, eu aceitei~ e fui um ano e meio ao Canadã. Achei õti

mo etc'. E então vim para o Brási1 onde comecei a realizar a

minha programação. ~ntão, foi pu,:amente para atend~r a -ump.!:!.

dido do Chanceler Silveir:a naquela ocasião que. em vez de vir

pal"a o Brasil me disse: não, eu prefiro que você vã servir

no Canadá. um pou,co. porque eu estou com problemas lã' no Ci!.

nadá. de lotação~ uma se.rie de corsas e, você vai lã e depois

você vem fazer o seu pro.grama no Brasi.l. E realmente eu vim

em 1978 e aqui fui atender a um pedid'o da Fundação Getül ia

Vat:gas. Passei um ano como economista da Fundação Getu 1 i (J

Vargas. e depois o meu projeto. que jã era para 76. de fazer

ESCOla Superior ·d: Gue~ra e te~ outl"OS entrosamentos. Então.

foi apenas interesses pessoais contrariados apenas no timing

de não' voltnr para o Brasil em 1976 e sim ainda ter que ir

ym pouco ao Canadã.

O)!gu1ares. Rui Nogueira, assalariado pelo Café Cacique e

o SR. DEPoEtlTE (Jose Mal"ia Vilar de Queiroz)

r evidente .. jã foi explicado. O· caso dela é que era secreti

~ia lã, era recepc~onista. Agora, digo mais o segui nte: e~

.ta noticia ê infundada - sei por acaso, porque não me cabia

isto - ê infundada atê~no que se' refere ao Sr. Joseph Dãvi

la J.lendonça que não foi despedido por .uma opel"açâ'o irregula-r.

absolutamente. OS,:. Joseph Dãvi1~ M~ndonça teve um probl!

ma. pelo que eu sei. mas não levem isto ã conta de esclare

cimento aqui porque não tem nada que ver com o caso - teve

um p~ob1ema .conr a _direção do Banco do Brasil por causa de

uma determinada operação. Mas ele ê que caiu fora, não foi

despedido. Pelo que eu sei era um gr:ande gerente do Danco

do Drasil.

'O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH -A O. Mar.!.

za Tupinambã" tinha mesa?

O SR. DEPUTADO FL~~IO BIERRENBACH-· Sr. Dep~

ente, o Sr. conheceu o Coronel Edu~rd Trejaque (1),' ex-ad;tio

mUitar na Embaixada da França em Brasllia1

O SR. OEPOENTE (Jose Haria Vilar de Queiroz)-

to. o Jornal "Movimento" que eu me pel"mito reproduzir aqui.

disse o seguinte: 110 ex-assessor de imprensa de Del~im. GU~

tavo da Silveira. foi para Paris como Secretário do Embaix2,

do~. apesar: de n~o tel" a fun:,ão l"econhecida pelo Itamaratj' c

de não ser remunerado pelo Ministel"io das Relações ExteriE,

reS. Era pago pela·DUCAL. Apesar de todos os seus poderes.

Delfim ,não conseguiu um cargo na Embaixada para Carlos Albe!.

to de Andrade Pinto. E. tal como Gustavo da Sifveira, foi

out~o que se manteve em Pa~isã's custas de empresas privadas.

No seu caso. a. Sul America. de Capitalização e a INOJOSA. de

açüba~ e ã1coo1. Um gl"UpO se completava com Joseph Hendonça,

'então Dirator da Ag~ncia do Banco do Brasil em Paris, de O!!

~·e f~i, demitido por ter: sido l"espo~sãvel por operações irrE,

Não.

O SR. DEPUTADO FLlivIO BIERRENBACII - Eu i nco!

parti a pergunta d~V. Exa. ã minJia inquirição.

,O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - O Sr. tE.,

ria conhecido o diplomata f~ancê5 Pfier:r:e Latene (1)

tros menos votados. mas igual~ente assalariado por empre s as

.pt:ivadas. Cada um tinha sua mesa na ante':"sala .do gabinete

de Delfim .. onde compareciam todos os dias, naturalmente us.!:!

:~uindo de todas as rno~domias da Embaixadó. telex, telefone,

papel e ate ca~~os e funcionã~ios da Embaixada a seu serviço!l

V. Sa. ~efuta essas afi~mações?

O SR. DEPOENTE:' (Jqsê Mar:ia Virar de Queiroz)-.

Totalmente. Eu digo. ademais que o Itamaraty e uma institui

ção bastante seria. E não admite que numa Embaixada circ1:!.

lem, tenham telex. tenham mesa, usem o telex da Embaixada ~u

qualquer coisa. pessoas estranhas. ao serviço. De tal forma

que ã totalmente inf'undada essa afirmação do ur1ovim~nto".

O SR. DEPUTAOO FL~VIO BIERRENBACH - Entretan-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Deputado. gostaria de fazer uma interferência. r que desde

o começo deste episódio Sal"aiva vem ã baila das nossa:> di,!.

cussões aqui e das inquirições do'is· nom!;!s que são Carlos A1

berto de And~ade Pinto e Carlos Alberto Andr.ade. Eu apenas

pediria a V. Exa. que solicitasse. ~o Depoente se. ele tem a1

guma notic,ia do desempenho do Sl". Carlos Alberto Andrade, por

que do Sr. Carlos Alberto de Andr!1de Pinto ele jã.~eu notI

cia a V. Exa •• ·e ~e este cidadão também era um servidor da E,!!!.

. baixada em Paris, ou qual era o vinculo dele ã Embaixada?

O SR. DEPOENTE (J,ose Maria Vilar ae Queiroz)-

Então·eu completo a informação. Somente um desses era fu!!

cionário da Embaixada. o Sr. "Rui Nogueira, que .hoje e da

SEPLAN. mas que e funcionãrio dip10mãtico.· Na. Embaixada sõ

podem funcionar d1plomatas de carreira. A não ser que seja

um Adido Especial. especializado. Então nenhum dos outros ~

ra. E"o S~. Ca~los Alberto Andrade não morava em·Paris. Eu

conheço o Sr. Carlos Alber:toque não tinha n,,:da a ver com a

~mbaixada do Brasil em Paris. O Sl". Cat:los Alberto de Andr!

de Pinto também não tinha. como o Sr. Gustavo Silveira. mas

esses estavam lá em P~.t:is. permanentemente, porque se deSolE,

caram para lã po~ seus motivos particulares. ~las sem nenhum

pé' na Embaixada. O iinico funcionãrio da Embaixada era o Sl".

Rui Noguei ~a.

carEesclareceu que não,. que fez algumas viagens ã Suiça

o SR. DEPUTADO FLÃVIO BIERRENBACH - Sem col!!.

car em duvida' a palavra de V. Sa~ eu mantenho ª'requis;·ção

que ora faço ao. Presidente da C,omi~são no sentido, de que sp"

licite do Depoente a exibição do seu passaporte dip10mãtico

r:elati;ó ãque'le pe~íodo.

O SR. DEPOENT'E '(Jose Ma~ia Vi1ar de Queiroz)

Eu faço apenas uma retificação e sugiro ao Sr. Deputado que

solicit,e que a Comissão oficie ao Itamaraty. porque 05 pass!,

(?ortes dip10mãticos não têm l?ngevidade. Desde aquela epoca

ji f0t:alll devidamente retídos pedo Itamaraty. Se o Itamaraty"

tivel> õti,mo, que entregue ã Comissão o pas'saporte.

O SR. OEPUTAOO EDUARDO flATARAZZO SI!PLICY- QuE.

~o info~ma~ ao Deputado Flávio Bier.renbach que tenho quase

certeza de que entt:e. alguns paises da Europa. provave1m ente

entre a França e a Suiça. não há necessidade de q~alquer r!,

gistro no passaporte quando se ·viaja de um lug~r para outro.

Então. o Pl"Opõsito que teria o Deputado F1ãvio Bienenbach ,

se houve entradas e saidas. não seria constatado pelo pass2,

po~te.

o SR. DEPUT ADO FL~V I O BI ERRENBACH - Es tou ci
ente disso, Deput'ado Sup1icy. D~ .qualquer maneira eu mante

nho a requisição que ora formulo ao Presidente da Comissão.

O SR. DEPOENTE (Jpse !1ària Vilar de Queiroz)

S~'. Deputado. 'eu sabia disso. No 'entanto eu quis ser, delic!

do, porque todos nós sabemos disso •• No entanto. eu quis ser

delicado e prefi.ro que ele faça õ requ~rimento.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. Hini ...

tro Vilar de Queiroz, V. Sa. fez referência a tantas notí

cias de jo~nal .que ,eu ta.mbém me p.e~mito fazer a algumas, e,

para não utilizar a palavra quadrilha .. na acepçio- aureliana

aureliana eu me' refiro ao mestre' Aurelio - na acepção lembr2,

da aqui po~ Y. Sa .. vamos fa la~ de um quarteto .. , referi do em

mate~ia publicada pelo Jo~nal "Movimento", em 11 de feverei

~o de 1979. E pe~gunto a .V. Sa. que função tinhamna Embaix2-..

,da do B~asi1 em Pilt:is .os Srs. Gustavo da Silveira, Joseph Me.!!

~onça .. Rui Nogueira e Ca~los 'Albe~to de Andt:ade Pinto?
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aU,to,:idades diplomãt.i~as - que aliãs, e impróprio, não há aE.

to~idade diplomática lã da Suiça. ·De modo que ~pen~s o m~!!.

cionei na parte de mancomunação com o Saraiva paf'a tentar de~

cobrir contas que ate hoje eles não descobriram. '

O SR. OEPUTADO Fl~VIO BIERRENBACH - Por i •• o

Y. SI. disse ·os sa,:aivas e os etchegonhas da praça"_foi e,!

ta a sua afirmação.

O SR. DEPOENTE (Jose Ma~ia Vilar de Queiroz) ..

Tenho impr:essão de que não foi be~ assim, mas aceito •.

O SR. OEPUTADO- Fl~VIO BIERRENBACH - Na ultima

pe':9unta: disse Y.. Sa .. que a D.. Har:iza Tupinamb'ã de Oliveira,

• pedido do Ell.baixador: Roberto de Oliveira Campos foi contr!

tida' pela Embaixada e~ Paris e que V. Sa. resolveu contratã..

la pelo fato de ela ser ulIla pianista, razão que determinou a

sua colocação no Departamento Cultural. Eu lhe pergunto se,

du~ante a per:Dlanê'ncía de D. Mariza Tupínambã em Paris, se na

qUi!lidade de pianista ela deu álgum recital, algum concerto,

algu.a audiência de piano?

O SR. DEPOENTE ( Jose Maria Vilar de Queiroz)

Eu retifico um pouco o que o Sr. Deputado diz. Eu não co,!l

ta:&tei p.orque e1a. .. era uma pi~nista. Eu disse a.qui apenas que

• indiquei pat:a o setor ..cultural porque era pianista, lida

.ais ~om o setor çulturaJ. Então eu achei que lã ela pod~

ria talvez ser mais útiL •• uma vez que ela era admitida por

pedido:. vamos colocã"la num ~eto~ que talvez seja mâis ad,!

quado. Então, não sei de qUalque~ ~eci tal de piano, nem foi

co.o pianista quê ela foi contratada. Ela foi colocada no

setor cultu~al por:que hi uma sê~ie de atividades culturais,

·.usicàis n'" Embaixada que uma pianista talvez pudesse ajudar.

foi sô por isso.

O SR. DEPUTADO Fl~V.IO BIERRENBACH -- E ne~ V.S..

ouviu, teve oportunidade de ouvi-la tocar piano nem u.a vez?

O SR. DEPOENTE· (Jose Maria Vi1ar. de Queiroz)

I.felizllente, não ..

O SR. DEPUTADO Fl~VIO BIERRENBACH - [uma p~

na, senio nós pod~r:iamos saber:- se ela tocava de ouvido. Mui

to ob~igado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ,

Y. ~xl.,peputado Flávio Bie~~enbach, me permita ainda in

clui,,: uma pergunta no seu tempo. E'" que o Sr. Oepoente no

,CU':'50 do seu depoimen:o deu noticia de. um fato que me parece

linda inco.pletó quanto ã p~ecis~o de sua resposta. Se não

.e engano, teria t~ansferido para o então Ministro· Shigeaki·

Ueki a rc~ponsabilidade pelos cont~atos financeiros de TucE.

rui. Eu pergunto se procede Hóto, este fato.

O SR. DEPOENTE (José Haria Vilar de QueirozJ

Mão, Sr. Presidente, eu nã? diss,e que teria transferido. Nin

guill transferiu. Os franceses só lidaram com a ELETROBR1is e

o Ministro Shigea,ki Ueki. E:ltão eles são os condutores de,!,

de o inTcio da coisa. ~ntão as negociações, corno eu frisei

bell, fO~lI.m inicia,das no Brasil junto a, naturalmente, ~a

HETRD~DRTE. mas a ElETRONORTE era a 'ElETROBR~S. Então jun

to i ELETROBRÁS e ao Hi nis tro das Mi nas e Energf"a. Ele ê que

conduziu desde o inlcio. A Embaixada nunca se meteu na hi,!,

tõ~ia de Tucu~Ul, po~que a coisa era aqúi, estava dirigido

aqui, a clrta que eu deixo aqui anexa mostra que os entendi

• entas era. dos rep~esentantes do banco CCF no Brasil e se.!!!

.P':t! COI\ os S~s. Antônio Ca~los Magalhães e Shigeald Ueki. E.!!,

tio realmente ele conduziu a coisa.

'O SR. PRESIDENTE (Deputado Alenc.. Furtado) 

lia, eu, c,:eio que V. Sa. talve~ não tenha. se lIeerceb1do do

inte~to da nossa formulação. r qu'e aqui no seu documento t!,!.

tã transc~ito o seguinte. q~e o Ministro Ueki informara que

i~1a decidi .. sob~e t~~s pr:opostas para a hidreletrica' de T!!,

cu~ur: ulIa fr:ancesa. uma japonesa. e uma de u. consórcio eur~

pau - t!nt~e aspas - po~ e~e negociadas elp sucessivos en

tendimentos no exter:ior: e no B~asi1. Nossa pirgunta 'i se e!:

SI operação financei,:a de Tucurul foi ·toda feita pelo Sr.. Shí

g.ea~i Úo~i.

O SR. DEPOENTE (J?é Marfa Vnar do, Quoiroz)

Fôi total.ente feita, não digo pel'o Sr. Shigoa~i Uo~i, Mas

pela ElETRDBR~S. Estã sob a subordinação do Sr. Shigoa~i .!!
.~l.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Dutro es:c1a~ecimento: e a operação }{gua. Vermelha., por qUQm

foi feita?

O,SR. OEPOErnz (Jose Haria Vila!'" de Queiroz)

Eu afirmei claramente q~e inteiramente 'pela CESP que então!

r:a' di~igida pelo ,lucas Garcez que jã ~orreu, acho, que o ano

passad~.

o SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado)

Estou satisfeito e concedo a palavra ao Deputado JacquGs D'O.!

nellas.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNEllAS - Sr. OepE.

ente~ V. Sa. dec1a~ou aqui, há pouco, que ficou acertado

.~e~ess:a dos ~o~umentos - par:ece que t~~s na sua totalidadQ-

a esta CPI. Houve um' acerto pa.ra a remessa desses docume.!!

tos? V,••Sa. foi por:tado~ desses documentos? Nós queríamos

sabe~ caIR quem do GC)ve~no fi cou .acertada essa ,:,emessa.

O S~. D~PO~NTE (Jose Ma~ia Vilar de Queiroz)

s~. Deputado, eu não sõ não ace,:,tei a vinda dos documentos,

eu t~ouxe os documentos. A palavra acertado significa o s~

guinte: eu não posso. apesar de ser: fun.:ionãr:io do Governo,

em exer:cício, eu não posso i~ ao Hinister:io da Fazenda e di

ze,:: lIe .ost~a aí'o Pr:oc'~sso tal. Eu tenho que acertar com

os chefes - e no caso era o Procurador",;Geral da Fazenda 

o seguinte: a comissã? ••• o ilus.tr:e Deputado Suplicy jã s,2,

licitou Que o Gov~~no de informações' concretas sobre as oP!:.

r:ações A:gua Vermelha e Tucurui. Então jã que eu vou depor,

então vocês me dêem os dado!'>, e'u compulsarei os dados. são

de fases passadas, e tr:arei para a Comissão os d.ocumentos.E!.!,.

tão, e este o sentido. Foi acertado com o Sr. Procurador-G!:.

ral da Fazenda.

O SR. DEPUTADO JACQUES O'ORNEllAS- V. Sa. !'.

fi~m"ou Que as negpciações visand.o ã captação dos cred~ tos p.!

r:a Tucurur começar:am'e terminar:am com o Banco Credit Commer

cia1. Houve par:t5cipação do Banco de Israel e dos Países Bai

xoa nessas negociações1

O SR. DEPOENTE (Josê Mar:ia Vilar ·de Queiroz)

Se o Sr. me permitir:, mais adiante eu lhe dou as respos tas,

por:que eU' compl;ITso aqui os documentos e vt!:jo a 1i s tagem dos

. blncos. Mas:. basicamente,' tanto quanto eu me lembro, e

G~ed~t Comme~dal de France o p~incipal, a Societe Generale.

.0. ,s,egundo, e o tc~cei~o, Chef de .Fjl, e o Banque de 'l'Un~ o n

Europeanne. Então são estes os trê.s bancos que co-nduzem as n,!

gociações e que' conduziram e que a.ssinaram 05 documentos. E

cla.r:o que quando se fo~ma um consõ~cio bancário. talvez en

t~em t~inta ou qua~enta bancos, inclusive o Banco~do Brasil

fez par:te de um, d~s5es. consô,:cios. ~ntão entr:am o libra B~nk,

Bank of Toquio, eu me lembt:0 um dos bancos ••• um de ficha

tecnica de 1\gua Ve\me1ha: vou ver: se encontr:o aqui... l1avi~

~ Banco de Tóquio etc. mas isto são consórcios, são sindic!,

tos que se for:ma.m~ O imp0t:tante são os três bancos líderes,

e os tr:ês for:am, desde o inrcio, o Cr'ê'd1t Commercial de Fra!!.

ce, o Soei ête. General ~ e o Banque de l' Union Européenne.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNElLAS - V.Exa.não

nega que os bancos de Israel e dos Países Baixos estejam ne,!

·5a$. negod ações, Vi i depender dos documentos •••

O SR. DEPOENTE ·(Jo.é Haria Vilar de Queiroz)

Eu não posso negar. eu tenho que verificar •

O SR. DEPUTADO ~ACQUES D'ORNEllAS - Dependen

do da ve~ificação. Sr. Hinistro, tem sido hãbito nessa RepQ.

blféa a utilização da imprensa ~ e ar os seus õrgãc..,; mais

eXPt:essi vos - na vei c~lação de ·notíci as tendentes as pri-

. lIetro, tentar: des!ooraliz.ar o t~abalho da CP!. Segundo, sal

vlgua~dar:, ou procu~a~ salvaguardar ã honradez das pessoas

do GoYe~no. ,ainda que essas pessoa·!; do Governo e'stejam total

.ente ·er~a'das ate mesmo po,: depoimentos. Depois .do depoime!.!,.

to da Senho.r! {-tiÍ~iza Tupinambã de Olivct~a a imprensa reprE.

du:zfu uma ~atê,:,;a~ paga n05 principais jo,:nais deste País de

Nor:te a Sul, segundo me par:ece. A fo~tuna .empregada nessa

,.~u.b,l.tc:açio eu real~ente dc;sconhci;o. A pe~gunta e a seguinte:

S.r. Ministro, que auto~idades t~ria. interesse de publicar,

,fater publicar em todos os jo~nais do País matéria paga coE.

tr•• CP! da Dlvida Externa" Fundo Honetário l.nternacionaU

o, SR. DEPOENTE (José Ha~la Vilar de ,Queiroz,

~Iputado, eu acho que eu tenho pouco li ver COIl sua pergunta

po~que eu não s,ei quem repr:oduziu nos jo,:na1l, quanto custou
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etc. Acredito que pessoas que são contuma:zmente acusadas sem

~azõQs, sem pr:ovas e a imprensa r:epetitivlrne,'nte repr-ódu'fHrdo

acusações falsas. etc, ce~tas pessoas podem se sentir. na voE.

tade, -no, desej9. ~e .pelo menos.• mostrar' a falta de 'flJntrarri~nto

dessas acusações. En:ão pode ser que uma dessas pessoas t~

nha promovido junto a donos de jorna'is, ou a jornalistas, ou

guto dinhei~o na divulgação, ou na reprodução dessas críti

cas contundentes. Realmente, aí eu não posso lhe informar.

O SR. DEPUTADO ~ACQUEs D' ORNEllAS- V. Sa. foi

uma dessas pessoas?

O SR. D~POE,NTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Absol utamente não •

O SR. OEPUTAI:O JACQUES D'OrWêllAS - O Mini!.

tro Antônio Del fim Nett~ foi uma dessas pessoas?

O SR. DEPOENTE (José Haria Vnar de Queiroz)

Não po~so ,:,esponde~ po~ ele.

O SR. DEPUTADO JACQÍJES D'DRNEllAS - Huito hem.

Y. Sa. decla~ou aqui que o Relatõrio Saraiva - e ar me pe!.

lIita fazer uma, divagação - V. sá. leu quando chegou aqui nt':!,!

ta CPI um documentãrio escrito. No documentã'rio escrito que

V. Sa. fez a esta CPI V. Sa. agride realmente varias pe.,!

soas. Eu di~ia •. a~~ide brutalmente. E como estü CPI esta

isenta de defesa de qualquer lado ~esta questão, ela se isen

ta, ela não esta defendendo lado nenhum. O unico lado, que

esta CPI defende ê o lado do B~asi1. e o 1lI.do do povo bras.t

let~o, e o 1ad~ da nossa Nação que esta vilipendia.da, arras.!

da, semi destruída por: uma polltica econômica que V. Sa. r!

p~esenta - e ~e1as infor:mações aqui jã registradas V. Sa.

i uma autoridade impor:tante na República desde o advento do.

golpe militar praticamente, V•. Sa. praticamente assume as c!!,

meeiras do poder com o golpe de 64. De modo que V. Sa.. ê

ate interessante,. coloca reparos ]i polltica econômica, mas

os ~eparos são. justamente enfocados sobre alguns p~rrodos i!.!,.

te~essantes do r:egime. O período Geisel, por exemplo, V.Sa.

enfoca e agor:a ultimamente está colocando tambem reparos d,!

pois de 1980. E V. Sa. afirma como afirmou ao Deputado S.,!!.

plicy que houve realmente iniciátivas prejudiciais, para não

~itar outras palavras, ao interesse nacional. Houve prejui

zo para o povo brasi1ei~o. Em q~a1quer pals lIIais responsã

vel I equipe de Governo, a equi pe de poder estaria no mínimo

cumprindo urna pena de prisio pela condução da polltict:., não

pela condução dos 'negÕci~S escusos' .se houverem. Pela cond.,!!.

-çio da política•.0 Governo argelino cha"mou um representantg

seu há' anos, li noite, de volta para a .Àrgélia, porque havia

informações de que esse representante. teria feito' alguns n!

gõcios lesivos ao povQ de Argelia. O representant-e foi fuz,!

lado ao amanhecet", Sr. Ministro. O Vice-Ministro da P,e-$ca

da União SivietJca-tambem foi po~ negócios escusos na ques~

tão de pesclldo com o Ja~ão e tudo o mai's. Entio V. 5a. ver,!

,fica que a questão dos negõcios publicas e da mais alta rel!.

vincia. E comum nesta, República ·OS negócios. os assaltos me

nores se~em punidos. As pessoas vão para a cadeia, cumpremp!'

nas e tudo o mais, e nos negõ~ios maiores onde se envolvem mJ..

lhõcs de dõ1ar:es as pessoas são p~omovidas, fazem ~carreira,e.!!

~im. detem seto~es importantes da imprensa, do Governo, enfim, in

fluenciam de toda sorte e maneira. A CPI da Olvida Externa e Fundo

M.oneta~io Inte~naciona1 tem compromissos em r:esguardar o i.!!,

. te~esse do povo br:.asileiro e d·a Pãt~ia am~açada hoje, concr!:.·

tamente. por: uma política do Fundo Mone,tâ~io Internacional.p.!.

la política dos banqueiros, dos: gr:andes consórcios monopoli,!,

tas internacionais, isto e uma realidade. Isto li uma realid~

de que V.Sa. constata a todo momcJ;lto. Na questão d'o Relatõrio

:}ó Saraiva, ele existe, foi ·assim batizad~. porque i como a descoberta de

pma estr:el~: leva o nome do astrônomo. Relatõrio Saraiva foi

descober:to pelo Co~onel Sa~CiVi!"ou foi a figura mais importan

te. Pelo~ do Coronel Saraiva, trazido a esta CPI, um calham.!

ço, ~eveh que e uma pessoa qualificada. Pelo menos do ponto de

vista das lIutoridades da Repiíblica. da.s autoridades do regime, das auto

ridades do' poder. Hõs .da Oposição somos até' insuspeitos, ate, em colocar

isto. HÕs somos 1n5uspei~os. A,.polítfca défendida pelo Coronel Sar41iva

fof uma polTtica que n6s semPr:e combate~s do .ponto de vi-sta doutrinária.

V.Sa. sabe.. Nós defendemos o SOCfal!s~o em toda linha. com todas

as ~esponsabi1"idlldes da atividade política. Então. o Coronel

. Sa~aiva. pessoa que curs?u o Se'rvi!o Nacional de lnforma.ções,

a Escola do Ser:viço_ Nacional de Inf~rmações. pessoa creden
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ciada pelo poder. faz uns informes e diz que houve determin1!,

das ir!:cgularidados nos cont~atos feitos na Embaixada. Este

~e1atõ~io,estes informes V?"' pa~ü o ,Serviço Nacional de l.!!.

formações do Brasil, vêm para a Segunda Seção, vem para o Hi

ni~tro do Exêl'ci'to, o Ministro manda para ó Chefe'do SHI, no

uso o General João Baptista de O.livei~a Figuei~edo. Junto

com os info~~es, v~m um ~e1atõ~io de informações o'U uma iE,

fo~mação, pa~a se~ mais exato," na semântica da linguagem ml
fitar, a informaçãô já e elabor:ada em quatro folhas e respal

pois ainda vem mais um telex." Todos estes documentos são e.!!.
.. _' t'

callinhados pelo Chefe daS-2 do seto~ de ilJformações do ,f
xliuito para o Serviço Nacional 'pe Jnformações~ .para o Gen~'

~a1 João Baptista de D].iveira Figueiredo que remete todo e.!

te calhamaço, essa "pasta de documentos chamado de Relatõr i o

Saraiva, assim chamado de Relatõr:io Saraiva, para o chefe da

agência do SNI em Brasília. E aí. por: encanto, a coisa pãra,

dcsapa~ece. sucumbe. V. Sa. teéeu criticas ã condução dos

tr:aba1hos desta CPl na convocação de pessoas que aqui vieram

depor. Mas V. Sa. disse também que não se imiscui nos se.!,.

viços do SNI, nos t~abalhos, na ação do SNI, que e uma ação

Vi~a(id "par:a dentr:o .. do Governo, da. Presidência da Republ ica e

não vi rada pa ra f,ora, pa r~a informa çâ'o do, gra nde pub 1i co que

seria o prin~ipal interessado. no.noss9. ponto de vista. Nós

querlamos saber, 1-1inistro. concretamen'te, porque essa difo!

ren~a de en;oq-~e de V. Sa.? Por qU~ a CPI n~o e bastante

competente para convocar: as pesso~s que achar-importante de

serell convocadas.?" E V. 5a. fez ressálvas neste sentido. V.

S•• não acha o SNI incompetente por não. dar curso ã opinião

Püblic; de um r:elatõrio que foi publicado abertalftente pela

,1.p~l!nsa toda. que~ ,~iz'e~, o povo b~asileiro tOIllOU conheci

:aento que o EIRbaixador DelfiM Net,to levava comissio de ban"

queiros estrangefros eM Paris. E,isto ficou colocado. a i.!

p~ensa publicou isto tudo. O Ser:v;ço Nacional de Inform!.

ções ~ecebe .. isto ê conc~eto.' r:ecebeu as info;ma.ç~es. 05

1nfo~rnes - e pira, silencia. Eu queria saber então, por

que este cOl!lpo~tamento de V. Sa. A CPI não ê capaz. ou não

i competente. ou enfim. não esti se conduzindo como devia no

seu' tt:aba1ho? E o SNl não, o SN1. •• bOM eu não posso me m!.

te~. Quer dizer •. por que esta diferença. Ministro?

O·SR. DEPOENTE (Jos. M.rio Vil.r de Queiroz)

.S~. Deputado, ,vamos po~ pat:tes. mas me permita' começar pelo

filll. Retifico solenemente que não fiz a menor crltica i CPI

em si. C~ftiquei pessoas pelo que disser-am aqui dentro. ~

,cho o t,:abalho da CPI impo~tantíssiJft(l. Est~ CPI não ,se ocu

pa so de r:ehtõrio Sanha, quC' e um episõdio. Ela se ocupa

da dlvida eXtQ~na br:lI.silei~a, que e um problema fundamen.tal.

Mantiveftlos um diálogo que eu acho interessante e construtivo

com o Deputado Mata,:a"zzo Suplicy sobre o problema básico do

endiv i dalllen to do ~,a is, que e um p~ob 1ema gra viS5 i mo. ~omo

que se deve fazer, quais sio as súgestões etc. Acho o tra

balho da CPI exc~l,ente. ~rofrCUO. do mafor interesse naci.2

na1. O fato de que cr:itiqUei' severame:"nte cet:tas pessoas que

depuse~am 'aqui e pelo conteudo do q'ue- elas disseram. E ê cl.!

~o que eu tinha que c~iticar.senão'~t~iaque concor:!ar com elas.

Então, nio vai lIe·nhuma crítica. ao' contrário, receba 05 e 1,2,

gios Meus a atividade de UMa CPI sobre a dívida externa br!.

si1eira. Acho' fundamental, e g~5,ta~ia' de-estar aqui cinco.

seis horas falando sobre dívida externa brasileira e não s,2,

.bre Relatório SaraiVa. No ~ntanto, tenho que fazer isto. 5,2,

bre Relatório Saraiva. 90% do teMpo. Está certo. luaS não cri

tico a CP] •. Ao contrãr:io, acno excelente e a con,dução dos

trabalhos pelo Deputadç Alencar Fur:tado. o posiciorramento. a

colocação de pr:ob1emas pelo Deputado Suplicy. fundamental. o

número de pessoas competentes que vieram aqui falar sobre o

,pr:"~b1ema -da dfvida exte~na estã perfeito. Eu critiquei pe.!

soas pelo conteudo das suas afirmações falsas. aqui dentro. E

ti~ha que fazê-lo. sem nenhuma depreciação ao trabalho da CE.

missão que eu enalteço e estou pronto à voltar aqui e parti

cipa~ da discussão sobr_e e~te problema serio da divida exter

na. Inversamente não fiz nenhum elogio ao SN1, eu ·também. eu

-disse aqui. tlõs solicitamós: divulguem este Relatório Sara!

va •. Apenas o seguinte: reconheç~ o tipo de instituição que

ê e não somos ,nos que vamos pod'er lIIudiMl0. e um mecanismo i.!!

terno do Gove~no, de info~mação interna e não de informa ção

da todo -o conteudo dos i nfor:mes , d.os telex anter:iores. D.".

externa. Para informação externa existe a EBU e não sei

que mais aí, diversas organizações. SNl um mecanismo in

terno que existe eID diversos 'países do mund(;. Não ~ sô aqui,

não. Na União Soviética também tem ·etc, etc. D senhor sabe

muito bem. Então é 'um dispositivo' que, funciona a seu modo.

não pod:mos, podemos c~itica~ ate ••• e' dizer puxa, seria mui
. .

to melhor para nõs que eles agissem diferente, dessem 'certas

explicações. Mas li. função dele, SHl, não ê esta. A função

do Gove~no ê que e~ E se eu hoje estou falando aqui trazeE,

do todos estes documentos e desmontando esta comedia do Re1o!

'tõrio Saraiva ê exatamente para esclarecer a opinião publica

,que so ,:ecebeu li. ver:são contrã,:ia. ' E nôs fizemos isto desde

1978 como eu li aqui e corno fiz.r.eferencia. Ações judiciais,

declarações da imprensa, te1egranlas; para a imprensa, te1egr!.

mas pá,:a Deputados, contest~lndo, a. verdade. E o:Governo fez

seu t,:àb;alho~di~eito. Que~ dize~, o fato de que não foi

SNI queM saiu e disse: isso tu'do ê mentira, não sei o que.

Isso não tem o nteno~ inte~esse. O Governo, pelos seus porta

-vozes oficiais, disse: ê infundado o Relatõrio Saraiva. Não

co,:~esponde ã realidade. Tratei seriamente, fiz sindicãE,

cias. fiz investig~ções e' acab~u,não existe. E'o próprio h~,

mem do srn de 1978 etc. imedi atalllente ê feito Presidente da'

República e escolhe o Ministro Del,fim Netto ~para Ministro do

seu Gove~no, logo ~ass-;ndo a borrachá em cima daqueles o.!!

t,:os. Por que ~azão ele it:ia escolher um Ministro que' foi

acusado de coisas que deviall ser verdade? Evidente que não.

O Governo tem sua logica intern-a tambem. Então. quanto

esses pontos. diria isso. Quanto,a mim. em particular. reti

fico apenas um ponto da sua apreciação do meu curriculum .!i
!.!!:. Não fui alçado a essas funções importantes. de formul.,!

ção üe' política e~onõmica. com li. .Revolução de 1964. Já vi

nha de antes. v. EXil.• p~de ver que eu participava. desde

1959. de diversas ,ne·gociações externas importantes, como .!

quela r:eferente ã liqUidação da ãrea de conversibilidade li.
mitada. 'que' er:'a um lIecanismo prôprío; na época em que o Br!.

sil, COlll a Europa Ocidental. mantinha um sistema de pagame,!!

to que talvez h,o~e devesse ser ressuscitado. devido a essas

dificuldades. de ba-lanço de pagamento do Drasi1. Desde a1' eu

e~,a um profissional especializado.• sempre dedicado a negoci!.

ções.·incl~sive da dívida externa, consolidada. que e aquela

dívida que veio do Faning de 1931"que tiVemos de rearrumar,

.porque o Brasil não estava nem pagando o que tinha reescal~

nado. Então. fiz diversas ne90ci~ções internacionais. para

Ijeita~ a divida e_xte~na b,:asi1ê:i~": conso1idada.. Em 1961,

três anos antes da, Revolução. participei profissionalmente da

renegociação da divida externa brasileira, no Governo Jãnio

Quad~os. Que foi co.andada na Eu,:opa pelo Sr. Roberto Campo~

c~.igo e com um out~o funcionâ~io. e Embaixador. Holanda C!.

va1canti. E nos ·~stados Unidos pelo St:. Valter Moreira S!.

lu e com o Embaixador Otâvio Dias Carn"eiro. Comecei a ren.!

gochçâ'o da dívida t:xt!.r:na b~asi1eira em março.de 1964. um

mês antes da Revolução. qUllndo er~ Ministro o Sr. lIei Ga1vão,

e .. laiRl coube. CORl o 'Embaixador Sete Câmara. ir ã Eu'ropa

cOlleçar a ajeitar, porque o Brasil tinha atrasados comercl

lis. A glveta funcionando, e nôs tTnhamos que resolver essa

situaçio. Entio. minha participação s o fato- de eu estar al

nl direçio di ilSsesso~iiII. econõmica do Minhtro do Planejame.!!

to. Itobe:rto Campos. Chefe da Assessoria de Delfim Netto etc.

nio nuce'U na Revo1uçi'0. não ;,;ell nada a ver COII a Revolução.

E' profissionalll!entei soú ~especia1izi.do. dediCO-IRe a isso, sõ

vejo o interesse nacional'em tudo isso .. Nio i o interesse

do Ministro tal. ou do Governo tal •.• Pode ser Governo tast,!

10, nio tem nada. SOU UII profissional apenas. Estou sempre

p~onto po,:a esse tipo de t~aba1hà. Quanto i polTticl. econõml

ca, exatilmente p'o~ Jsso i q~e eu. c~'lA certa cautela. faço cri

t1cas i estrategia econômica de 1974 pari ci~ Faço crtticas

C:OM cautela. por:que tallbem sou funcionã~io do Governo~ Acho

que fica um pouco 11,ogico. Po~êm. s,ou independente e, Icho

que certos er:~os e eS,tr:atêgiis foram cometidos. ""Disse isso

ei! a~tigos, em ab~i1. e~ maio etc. Posso dar.. lhe,co1eçio dos

meus a~tigos, qu~ são púbÚcos. 'no, ·~o~nitl do BJ;"ls·n·, mo,!.

t~andD os e~'~os· cometidos na est,:ategia econômica.:- Agora,.!.

cho·que na no~sa fase - e eu'estiy.e.• ate 1973. no comando de

todas as ~egociações ex,te~nls de coloclção de títu1os.de gr~..!!.

des c~edittis. de c~iditos bancã~i~s etc. etc. - ach,o que ali

estãvaJaos com o cont,:ole da situaç'ão. estãvamos fazendo um

g~ande t~abalho~ 'Não e po~que saímos que começou o erro.

po~que ci~éunst~ncias especiais ocorridas em final de 1973

fo~am desestabi1izador~s e aT acho que a estratégia não foi

co~reta e a imp~udência tornouMsc. mais evidente a 'partir de

1980. quando começamos a contrata.~ cr:editos de curto prazo

qu~ o Pals nunca aceitava antes. Tinha uma disciplina ri9.2

ros.a. 0. Brasil era o unico Pa1s que tinha tido sua dlvida

exte~na~ inclusive a privada, totalmente contr:01ada e publi

cada COIII t~~s meses de defasagem. Nenhum outro PaTs do mu,!!

do fazia isso. Bem. posso falar s'obre o Re1atôrio Saraiva.

essa histõt:ia do ~elatô~io Sã~aiva, muito bE:m. V. Eu. cE.

nhece episõdios ,do ·~,:asi)... V. Exa. c~nhece a Carta Brandi.

não e1 Sabe i1 balela que e~a. ·No en~anto. o que deu de mo!

nifestação política etc, ate você pro'var que era falso. Ho.!!

Ve. então. vã~ios episõdios. V. E~a: conhece o !»hno Cohen,

o que era o Plano CoheM. Apar:ece um documento. p~xa: Esse

dOCUMento e seRs·aciona1: Essa histó....ia deve ser verdadeira,

estão tramando isso etc. Era UMa eml>u1hação pura. IDas você

dava tempo par:a mostr:ar:. Quantas acusações~ 1e.bro-lIe. Exi!

tem ate jo~na1istas qu'e estão saindo agor:a da prisão. dessa

tal Voz do Povo, parece-me, porque publicaram UJllá lista com

contas nUll1er:adas na suiç.a. e davall, a lista das pessoas: Pr!

sidente Medici. P~esi,dente Geisel, Presidente n~o sei o que.

A~~olam todo lIundo e publicam. Então. há uma parte de gai!..

tos que acredita naquilo. O Gover:no vai dizer: ah. nio:

P~esidente Medici nio tem conta na Suiça. Então e- preciso

acionã-los na justiça. quando ha .eios de acionar. Disse

lhe aqui que nunca pudemos acionar o Coronel Saraiva. porque. ,,' .
ele se escondeu $ôb o véu de que apenas fez um trabalho )!! '

ter:no, senão ele ser:ia acionados pa~il p,:,ovar~ porque quem .!.

cusa teM que pr:ova~~ ! corno a Car:til B~andi. e como o Plano

Cohen. ê COIIO vã~i!lS outras coisas que surge. e sio 1embr1!,

das politicallente. ate que você ve. e mostra il verdade.

, isso que estallos faz~ndo. Os tais quatro laudos do Relat,[

r:10 Sar:afva, aquilo não tr:ansf;rma ea informação. r apenas o

seguinte: ele não pode Dlandar num telex COM todos os det.!

lhes de que a conversa foi no dia tal. tinha tantas pessoas.

etc. ~ntão, ele manda o telex com o substantivo, isso CU!

ta ~lnheiro ate a~ Gove~no. e de~ois manda uma coisa ma i s

p~olongilda, dando detalh~s daquilo'. Rã? transforma em info!

l1açio. A ~nfo~mação é pelos analista~. que vão comparar di

ve~sos inf~~m~s. de diversas pàr:te~ e' entio chegam ã infOrm1!,·

ção fina1~ que no caso do Gove~no foi ne9ativa.

D SR. DEPUTAOD JACQUES' D'ORNELLAS - Foi rot)!

lida como 'i~for;mâção. foi ~egistrãda como informação. Inc1;!.

sive. passou de sigilosa para confidencial.. Houve um aumeE.

to na esula do seg-:edo.

D SR. DEPDENTE (Jose M.ria Vilar de Queiroz)-

Se V. Exa. diz isso, estã perfeito.

11 SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Não, acho

que nio vem ao caso. Não tem a 'menor importinc~a.

O SR. DEPOENTE (Jose M.ria Vil .. d. Queiroz)

Aceitei que chamas,sem de info,:me. que chamassem de relação,

que chamassem de r:e1ato~io. Isso e indiferente. O que i!!l

po~ta i il ver:dad,e. são os fatos que foram trazidos aqui.

titulo' nio tem:a meno,,: impo~tãncia.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS- Por. resol

ver: esse p,:ob1ema. V. Eu., não resta a menor dúvida. jã d!

c-l ..~ou assim•.se~ia o ~e1ho,,: mesmo a publicação do Re1atõrio.

Que~ diur. a CP] oficiou ao Ministro do Exercito. General

Wa1te~ Pires. Oficiou. solicitando o assim chamado Relat§.

--:i~ Sa~ai.va, ou os documentos contendo enfim as denúncias. o
Minist~o,Delfim Netto e V. Exa: tallbém assim se expressaram.

Quet:elll a divulgação. Nos talllbem queremos. mas há uma 'difi

cu'ldade enorme neste País para S!! conseguir as informações ,

llorRtenttl quando elas paralisam nos órgãos de informação do

SHI: Elas ficam Já a. sete chaves~ Acontece que: eSse Relat-ª.

~io Sl~ili.va aind.il Vii dar lIuito pano pa~1 I\anga. porque mui

tos seto~es al. ate aesmo do Exircito~. das Forças ArMada~ e.!

tio sendo. de ce~ta f 0':'111. enVolV~dQs~ porque o Serviço M.!

cion.l de Info':'lIlções. eabo,,:,a seja do 'Governo. da· Presidência

da Repübliêa. esti tntiaaaeftte ligado is Fo,,:,ças Ar-~adaSa PO!

que o Reg,iae i .tu:tlado pelas Forças' Araadu. EstaIRos. real

"Ilente. debai:lto de u. RegiMe Militar" As Forças Armadas lin-
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da 'detêm o pode~ nes'te Pais. O SNI. sendo órgão do poder,ta!!!

bem é. de cer:ta forma, um ,õ~gão das For:ças Arm>l~as. Pc!

gunta seria a seguinte: V. Exa. acha que o SN1, fechando

sete chaves, e ,de repente o General Ludwig, o Carlos ]{tiTa,

ou seja mais quem fo~, diz qu~ o Relatõr:io não ~iz nada

tal. Y. Exa. achil isso muito bom .. Para a CPI isso não ser.

ve, par:a a CPI isso não presta, para a CPI o que vale e

Relatór:io em si. Ou mandem o Relatôrio para a CPI, ou então

pr:ovem que houve r:ealmente uma de~assa, que houve um inqueri .

to, houve uma sindicância, enfim, 'que pudesse dar.um informe.

Mais preciso. Porque não basta um 'por:ta-voz da Presidência.

[ o r:epeti'dor: das vontades do Presidente. Não basta um Gen~

~a1, se'ja lã quem for:~ chegar e dizer assim: não, o Relat.§:

rio não tem nada a ver. O Relatõrio e inexpressivo, ê inco!.

r:eto, e isso e aquilb. E picham o Relatõrio e fica por isso

mesmo. A CPI pr:ecisa de mais. A CPI precisa ou do Relat§.

r:iQ, e· não dão o Relatõ~io, da de um informe. Quero saber

o segui nte: qual é a sua opinião? O SNl, na medida em que

fecha a sete chaves o Re1atõ~io, que a Presidência ela RepQ

blica fecha a sete chaves o Relatório. ou o assim chamado R!.

latõrio, ajuda o ~overno, ajuda as F"orçi:ls Armadas. ajJda

Exercito, ou isso prejud!ca o Exercito. o Governo e as For

ças Armadas? t essa a pergunta a V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Jose Mària Vilar de Queiroz)

Sr. Deputado. responderia o seguinte: V. Ex.a. nãã deve enc~

~a~ o SHI como a peça fundamental do Governo. Já. di sse aqUi.

o sHI e uma peça· ~nterna do Governo. O que importa ê o que

o Governo diz. Quando V.. Exa. desmoraliza: ah~ o porta- voz

disse isso. ê o porta-~oz do Presidente da Repüblica. Ah

P~~que o P~esidente ~a.' Rcp,üblica 'quer dizer iso;o, E o Presi

'dente da Repiíblita.. Estamos numa sistemãtica em .que ele e o

Presidente da República. Então, é a palavra oficial do Go

verno que diz: fiz a investigãção. apur:ei que não existe n,!

da,etc. ~ isso que vale. Não tem que ser pelo c<!,nal do SUl.

po~que a mecânica interna do·Governo não permite que o SNI f!

exp1icita~ ~ pa~a isso que existe porta-voz do Governo.

p'ara i'ssó cl-ve existe o õ~gão mãximo. [pa~a ,isso que existe

a eVid~ncia que V.. Exa .. tem de que o Governo agiu sepultando

aquilo, po~que era infundado. E e po~ 'isso que o Ministro

de. ~xê~cito diz: não dou esse documento, porque tenho meu rE.

gulamen~"~, interno e po';. não conte.~ provas c por conter cal,li

nias que.sê são exploradas contra as pessúas que estão lã i.!!.

diciadas. Então, o Governo tem suas razões. 'Todavia, ele

fez a sua aput:ação. Agora. V. "Exa. quer a minha sugestão p.!

~a resolver esse impasse? V. Exa. não se contenta com nada.

Tem que havl21" alguma coisa. Está aqui o instrumento que ac!

bei de dar ao Sr. Pr-l2sident~ da CP-I, uma carta oficializadn,

~egistrada etc", em que um dt:s indiciados - e estou certo

que os outros dois' faria~ a mesma coisa - diz o seguinte:

Sr. P~esider1te do Banco. aqui no Brasil 'se disse isso e se 2

tt:ibuiu, a quem? Qual e a base do Relatório Saraiva? Decl2

t:ações do S~. Jacques de Broissia. -de que fez transferência.

~ntão o Senhor estã autorizado à dar ao Sr. Alencar furtado.

do Congresso brasileiro, todos os detalhes de valor, de d,!

ta etc, de qualquer transferência que esse Banco tenha feito.

'V .. EXil·. quer instrumento maior do que esse? V. Exa. sõ tem

que esperar o resultado dele. Todavia. e uma faca violenta,

muito melhor do que qualquer deçlaração. Amanhã; se o Gen~

ral tal, Braga, do 5HZ, disser: não. o Relatório Saraiva não

tinha nada, era infundado, V:Exa. também vai dizer: eu dis

se isso, mas não dou valo~. Então, estou dando-lhe um instr.,!!

mento pa~a valer. que passa po~ ca~tê~io. em que o banco e!.

ti auto~izado a dar: ao Presidente da CPI qualquer dago, por

que isso e que vai desmasca~ar: todas essas calúnias e essas

difamações e most~a~ aos Senhores que era uma pilheria, era

uma palhaçada divulgada por: ce~tas pessoas irresponsãveis e

tramada po~ pessoas irresponsaveis. Está aí um instrumento

legal, que vai lhe pe~mitir fazer tudo isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputadn Jose Fogaça)- Dep.!!

tado Jacques D' Ornel'las, se me permite apenas uma interve!!

,ção, ao assumir aqui ti. Presidência ~.hE.E., a pedido do DepE,

tado T\lenca~ Furtado, gostaria"de lemb~ar a V. Exa. e aos d.!:.

JõJais memb~os da Comissão que ainda temos cinco Deputados in!

cri tos para inquirição e que, por força de dispositivo regi

mental, esta sessão da CPI não podera se prolongar alem das

quinze horas.

no

como

esse

te. r um problema de semântica. Foi batizado aqui,

vi da alguma, hoj e demos um passo da ma i or importá'nci a ,

não poderã nega~ que esse chamado Relatório .Saraiva,

r:enegociação, em te~mos, como V. Sa. afirmou, de júros, vi.!!

te anos de juros que o pàís suportQ, de 7. B%' ao ano e não

essa agiotagem internacional de que estamos sendo vitimas ..

Esse e o problema intrínseco da Nação. Mas não. Ou o Rel,!

tório Sa~aiva, ou nada. ~ nada' se fa~ã nesta C.omissão. e.!!.

quanto pe~du\ar: essa consci~ncia que aqui eXiste,-infelizme!!.

te, deturpada, de que o Relatório Saraiva é fundamental para

li. avaliação da divida externa do P~ís. Sr •. Pr:esidente, digo

li. V.. Exa. que me sinto satisfeito com o depoimento do Mtni,!

tr:o Vilar de Queit:0z. E acho que em toda Comissão, no fundo

da consciência de 'cada um, tambem existe hoje. agora, esta

mesma impressão. Porque, disco~dar ê próprio da oposição. E

raro se ouvir. um elogio a quem quer que seja. Po~em, sem d],

ao País nas mais diversas epocas desta Maçã·o. sem com~r~m.1s

50S out~os' que não sejam com o País mesmo? Srin~o-me imens!.

mente satisfeito, Minist~o Vililr ,de Quei~oz, pOI:: :ter,.,ouvido

V. Sa.. Sinto-me gra'tificado em ter mostrado a esta Comissão

que deve, sem dúvida alguma. procurar os seus rumos. Deix!

1105 de ouvir e de fica~ aqui horas e horas, e mais horas. o,g

vindo aquilo que o Governo já õnuncia, o Governo proclama. !.

t~avês de documentos. que o Relatório Saraiva nada prova, n,!

da comprova. ê uma 9r:ande mentira. Mas não. A Oposição i.!!.

siste em que sê tra2endo aqui. pa~'a o pelourinho, o RelatÉ.

rio 5a~llivi} 'é que se poderá ;:r.tão ter um<! crnclusã~ defir-H.!.

Vi ~obre a sua existência, sobre a sua veracidade ou não. O

p~õprio IHnistro ~rõta disse nesta Comi~são: o Relatório Sa

raVva não existe. Exist!'! um telex. existe um documento, uma

ca\ta, uma coisa deste tipo, mas o 'Relatório em si não exi!

o ~~. PRESIDENTE (Oeputado Jose FogaçaJ- H,!!

b~e Deputado José Louren.ço, em nome da ~residência efetiva da

Comissão, posso tranqbilizar V. Exa. no sentido de que jã vi!!.

te c sete pessoas presta~am seu respectivo depoime,nto perante

a CPI e, obviamente, Y. Exa. acompãnhou de perto~ tem sido

ass:íduo aos trabalhos da Comissão' e haverá de rec'Ordar-se que

nem todos eles ,fitlaram sobl"e o Rf'latõrio Saraiva. Ao contr!

t:1o, poucos fala~am a re!ipeito do Relatório Saraiva. E V.Exa.

disse, parece-m.e; o nobre Deputado Suplicy. como RQ1atõrio S,!

~aiva, pela opiniã"o publica .. Gosta~ia. porém, de dizer e de

·af.hma'r: pa~a o bom nome desta Casa. para a. expectativa que

,s,e c~iou na Nação. sob·r:e o tr:abalho que esta CPI pode real!

zar: de fato, contribui ndo ~ara q\le. co\rijamos Os ~ rumos da dI

vida externa da Nação. Como V.. Sa~ afirmou. e concordo ta,!!!

bem, de 1974 pa\a ca, quantos OU~~QS países ado,ta~am politi

cas econ~micas compl etamente dive~sas das nossas,' espech.-l

Illente os paises industt:íalh_ados. Quase todos os paises da

América Latina entraram na euf0t:ia dos pet~odõla~es e o r,!

sultado e que me par:ece que sõ o Paraguai e a Colômbia nã!J

estão no FMI. O restante estã todo lã, o que me faz lembrar

que, acho, em ca.da' país desses· existe um Delfim. Não SOlllos

exclusivistas em matéria de Delfim. L<fstQ um Delfim em c,!

da país subdesenvolvido do 39 Hun~o. E deve haver tambem um

Delfim em pelourin.hos de cada uma d"essas Nações. Temos dee.!!

cont~ar alguem culpa'do por tudo isso .. A Nação tem -de encon

trar o cUlllplice por" tudo isso, o homem que de fato levou-no's

a esse impasse. Como hoje o ~Hnistro Delfim 'é o Ministro do

Planejamento, ele tem que assumir. todo esse passivo histõri

co com que a Uação convive. Todavia, gostaria de conclamar

os meus colegas, nobr:es colegas, o Deputado Alencar FUI'tado,

com o.l~ilhantisnlO •. ài!lnidada de homem serio, e todos qu~ ilqui

estão, que demos novos r.umos a est'a Comissão. V. Sa. falou

dur:ante dez minutos, parece-me, sobre. o problema intrínse,o

da dívida externa neste País. Quais 'são os caminhos da ren!

go'ciação? 'como devemos r:enegociar' essa divida? Em que te!

mos? Se uma aliança entre, como jã foi dito pelo Senador R,!!.

be,:to Campos, a ·O~EP dos caloteiros, mas acho que talvez uma

aliança política dos paises do 3Q Mundo, para forçarmos uma

sentido de escla~ecer definitivamente esse tal Relatõrio S2

"raiva. E espe~o que depois do depoimento de V. Sa .. encontr!.

mos de fato os rumos certos para que esta Comissão oossa, de

fato. prestar i'W PaIs aquilo que a Nação l;!l"la reclama e que

pode ser da maior: impo,·tância para o futuro da Nação. Muito

ob~igado •

uma

Gove~no perdeu o controle da{: muito interes~ante isso.

aqui) estamos convivendo e insistin'do em conviver com

situação. Sim, a parti~ de 1980.. O Governo perdeu o contr.!!,

le da situação e o Fru assumiu o controle da situação. Essa

ê nossa triste realidade. E co~rulJção maior não e nem a c.Q.

missão que o l.Jinistro Delfim Netto teria recebido. segundo

confi~mação aí do Relatório Sa~aiva, mas a própria dívida eo?:.

terna, o p~õprio ju~o extorsivo. t o volume da dívida. e

volume da con,dução da polit1ca econõmica. Esse volume e que

ê a maior corrupção da história brasileira. Isso e que ê.

Vamo.: 'p~ocul'ar, e. claro. o Rf:latC;rio. V&m e o Sr. Jõcques de

Bt:oissia responde ao seu documento. Vamos tentar. Agora. o

que acontece 'é que mui tas pessoas entendem como sendo a üni

ca autoridade da República o Executivo. Então. pauta-se mais

ou menos a·sua cabeça. o seu referencial, pelas atitudes do

Executivo. Nos somos do Legislati .... o. Somos um outro poder

e um poder que .véio para mudar, veio para substituir esses

metodos. vei.o para substituir esse Governo. veio para subst!

tui\" essa política econômica e os. seus detentores. Essa ê a

nossa' posição, Sr. Vilar da Quai~.oz. Então, nessa medida,

O SR. DEP~TADD JACQUES D'ORNELLAS - Vou ser

breve, SI> Presidente, atendendo ao pedido de V. EXiI .. e aos

colegas, que vão fa1a~. Sabemos, S~. 'Ministro. que a mudança

de um regime exige força. A mudança de um Secretãrio de tE..

tado, de um Minist~o, exige força. Para se ter uma idéia, o

Secretario Rob~rt Macnamara foi destituído das suas funções

po~ um simples telex, um telefonema dos países árabes, da

'A~abia Saudit~, precisamente. ameaçando-o com a retirada de

depõs'ito de cem bilhões de dólares de bancos norte-americl!

nos, se não demitisse. Imediatª~ente, corno um gOlpe de mãgi

ca, um raio pintou e derrubou o M~ryistro Hacnamara. Por que?'

Po~que ele não ~ep~esentava mais .os interes:ses .econõmicos d,!

queles bâncos daqueles países. De modo que entendemos que

o Sr. Delfim Netto e equipe econômica continuarão fortes e!!

quanto detiver:em a confiança dos monopólios e dos banqueiros

inte~nac:ionais. p~incipalmente do fundo )'lonetãrio lnternaci~

ria1, por:que afinal de'contas V. Exa. declarou aqui na CPI,

ago~a hã pouco. que o Gove~no perdeu o controle da situação. ,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jose \ogaça) - Com

a palav~a o Deputado Jose Lou~enço ..

O SR. DEPUTADO JOSE LOURENÇO- Sr. Presidente,

Srs. Deputados, S~. Ministro, e triste, mas tem-se que afi!

mar que estamos aqui há quatro ou ,cinco horas e tratamos s.2

bre dívida externa durante dez minutos. Como vem. ocorr~ndo

em outras reuniões desta CPI. o que se pretende exclusivame.!!

te e atacar o Gover:no, é d~se~tabjlizar o Go,verno. E ag.ora

acaba de ser anunciado que mesmo que com os documentos que

V. Sa. acaba de ler, do Chefe da Casa l.filitar, General Ludwig

do Sr. Carlos Ãtila, nenhum desses documentos tem valor para

êsta Comissão, porqtfe o Relatório Saraiva ainda vai dar pano

para manga. O que inte~essa ê "manter: o País sobre esse est~

do de coisas. O que i nteressa e manter a mentira sobre

ver-dade. Há tempos, quando depunha aqui a Sra. ~ariza Tupi

nambã. o Deputado João Cunha afirmou que esperi'lva que esta

Comissão não se tt;ansformasse náquele episódio que levou

Presidente Getulio Varga~ ao suicidio, e, que a Nação passou

., conliC'cer como a ,grande mentira .. Porêm. depois de ouvir V,

Sa., hoje, estou convencido de qu~ estamos convivendo hoje.

todos os nossos esforços. Era só o que tinha a dlzer, Sr.

Presidente. Muito obrigado.

gr:ande mentira e uma grande farsa. E quando V. Stt._ reage, C!lTl

te~mos .pe~emptõ~io~, afirmativos, que denunciam. sem duvida

alguma. o homem de bom .carãter, um homem que estã proclama!!

do a v'e~dade. SE! diz que a melhor arma da defesa e o ataque.

Gostaria de saber dos meus ilust,:es pares da 011(':' ição qual

seria 'a reação de S. Exas. se fossem chamados, co-mo .V. Sa ..

foi chamado aqui. jã diversas vezes, de ladrão. Porque rec!.

be comissões. ê ladrão. Qual'seria a ~eação dos Srs. Deput.!.

dos, se fossem chamados de ladrões, como V. Sa. tem sido ch!,

mado aqui, dive~sas vezes? Silenciariam, ,viriam para cã cal

mos, tranqllilos e se~enos, ou agiriam ate com maior violê,!!

ela, ou agf~iam até com maior fmpeto do que V. Sa. o fez, um

homem educado, diplomata, com relevantes serv.iços prestado s

Governoça isso.. O 5HI faz isso p.a~a dentr:o do Governo
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me V. Sol. Mas eu-sei o que devo fazer e como fazer. A minha

o SR. DEPUTADO VIRGILD~SID DE SENNA - Perdoe-

prõpri a CESP.

O SR. DEPUTADO VIRGILD~SID DE SENNA- Ente o d o.

que se I sua resposta fosse qu-e não sabe seria muito mais si!,

'pIes.

ênfasedos bancQs". Então, Hinistro. eu o parabenizo pela

com que defende sua dignidade. Da questão do telex, telegr!

ma, relatório ou que diabo for que se chame Saraiva - e não

e uma pessoa que estã em jogo - de toda a exposição com que

v. sá. nos brindou,. fica para mim !lpenas uma profunda ~marg.!!

~a. Foi V. Sol .. num determinado instante da sua vida. vít.!.

ma de uma conjuntura astral adversa, quando reuniu na SUl

emb'aixada ma!"afonas, patifes, negoc~stas, enfim, ~m conjunt~

de fi9u.ras que se atacavam mutuamente. chamando-se de quadr,!

lheiros no sentido tradicional da palavra, no sentido ma~s

estrito da pa1'l'lra,,- E isto na emba'ixada talvez ma'h impor

bnte do meu País. Vi aqui a forma incisiva com que o nobre

lider ,do PDS defendeu o atual Gove'rno. quando V. Sa., com

todas as letras. disse que isto e um de_sgover:no ro:: meqida em

O SR. DEPUTADO VIRGILD~SIO DE SENNA - exati

mente isso o que quero saber. Óutr:o ponto fundamental do

seu depoimento - o que não implica que eu esteja aceitando

nenhuma acusação a quem quer: que ,seja; mantenho a mesma pos.:!.

çio de V. Sa •• pois não hã nenhuma. prova determinativa ind!

cando ãlguem. nem ~reio que chega!"emos a essa prova. esta s~

~ia surpr:csa no ato da tr,ansmissão '.. e um documento de

t~ansferência. r ~vidente que as transferências de fundo de

um país par:a outro não são brincadei~a', para que nenhum ban-

O SR. DEPUTADD VIRGIlMSID DE SENNA- Nã~ t.".

nho mã vontade para com V. 511.. -Ao contrãri o. tenho toda

boa vontade e o' respeito muito p~h ênfase com que defende a

sua dignidade pessoal. O que est~anho é que o faça atacando

a dignidade de out~os. Mas Y. Sa. fi o mais veemente defe.!!.

sor da sua hombr:idade, da sua dignidade pessoal, do respeito

que deve merecer dos seus. concidadãos. Não·tenho nada a ,2.

po~ a isso. out~o at:gumento substancial do seu depoimento ê

o de que banqueir:o,s não ~ecebem comissões. Perdoe-me V. Sa.,

mas jã estamos com cabelos brancos para saber que isso não

ve\dade, de for:ma alguma. H-Oje. o entrelaçamento entre

capital financeiro e o industrial e ~e tal ordem que não se

sabe qual e ul)l e qual e outro, quem e corno vai pagar. t: evj

dente que se comissões tiverem de ser pagas. em qualquer h.!.

.põ~ese. sejam de que tipo for. elas sõ serão pagas através

que não tem mais o controle da dívida externa. hoje o fulcro,

o eiXO, a pedr:a angular de toda a atuação deste Govern~. V!.

jo, St:. Minist~o, que não e" 'sô internamente que isto aco,!!.

tece. O depoimento de V. Sa_ dã a esta Casa a m~is penosa

visão de como esses homens que assaltaram o poder em 1964 do.!!.

duzi~am inter:na e exter:namente este Pars e como isto foi pr~

pa~ado par:a o desast~e em que estamos mergulhados. Agradeço

a, V. Sa. a atenção com que me .distinguiu.

O S.R; DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Sr. Deputado, ct:eio que V. Exa. pode siir daqui mais tranqO.!.

10 do que angustiado como está, porque, na minha v'eemência,

usei palav~as mais brandas do que as ·proferidas agora por

V. Exa. Mas posso dize~-lhe que naquela embaixada não havia

marafonas-, negocistas ••• Negocis'tas de quê se estou mostra,!!

do exatamente que nunca houve nenhum negócio. nem comerei a 1

nem financeiro? Quanto ao termo marafona. já fiz uma r~tifi

cação. Eu disse que 11 um texto de jornal mas que dele di!.

~o~do. Não gosto de que qualquer senhora. qualquer mulher

seja c1a~sificada de mundana ou de marafona. Apenas alguns

fofoqueiros. quas~ de pr~fissão, profissionais da calúnia,

fize~am uma br:inc~deira ~ue estã divertindo muita gente e a

qual de~montamos com fatos. Então, creio que V.E:xh.pode fi ..

ca~ t~anqQi10. pois as embaixadas não- estão tão desprepar!

das. Realmente fui duro quanto às críticas ã poHtica econ-ª.

mfca, po~que so.u~um crítico de certas estratégias adotadas a

pa~tir de 1974 diante de um fato difícil. Realmente. metade

da ~esponsabi1idade da si tuação b.rasi1eir~ e externa. Houve

fato~e$ externos, mas um pa';s tem de se adapta~,a esses fat,2,

o SR .. DEPOENTE (Jose ~laria Vi lar de Queiroz);"

Se V. Exa. o pr:efe~e, e esta a resposta. Se assim lhe co.!!.

vem, fique com est~ resposta, pois não traz o menor impacto

ã discussão do assunto.

, , .
com o faça de forma irresponsãvel e; amanhã, venha dar uma

certidão de que cometeu um ilícit~. ~las, voltando ao prob1~

ma ••• Y. Exa. E!:s1:ã ficando inquieto.

O SR. DEPOENTE (Jos~ Mar:ia Vilar de Queiroz)-

De rnodo algum.

foram

cons~xado~ foi encar:regado de fazer: tal negociação e. em

havia nada do que foi alegado. O.que o jornalis»ta disse er

radamente vãrias vezes. e nunca verificaram a verdade - e o

p~õp,:io Gen. F~ota, que um'sújeito digno, foi iludido, por.

que apenas ~ePr:oduziu o que leu no info~me - e_que o fato

não aconteceu em 1976, não foi o Sr. Delfim Netto o encarr!!.

gado de ?egociar: nem houve comissão. Tudo aquilo tinha aco,!!.

tecido ,três anos antes, em outt:0 contexto e sem interveniê,.!!.

da do Sr. Delfim Netto. Então. o que provej e que o fato

não era verdadeiro. Não se trata apenas de, intempestividade.,

po~que pode~ia ter acontecido no temp6 e o desembolso ser

nout~o. como questiona V. ~xa. O nob~e Deputado pergunta

quando fo~am feitos' os desembolsos de 1\gua Vermelha. Não po!,

só responde~ a esta pe~gunta p0t:que a contratação, ,se não me

engario, foi fl:!ita em 2 de março de 1973. A CESP deve ter r,!

cebido imediatamente o desembo'lso, por:que tem de concluir a

ob~a, o' que aconteceu poucos anos depois. Quer dizer, o d!,

sembolso desses emprestimos e ill!ediato.

D SR. VIRGILD~SIO DE SENNA - Eotão a sua re~

posta de que não sabe quar:lo os desombo1s:ls foram feitos .

O SR. DEPOENTE (Jose Mar:ia Vilar: de Queiroz)

Sõ a CESP sabe -qu,ando recebeu os desembolsos para a obra .de

1\gua Ver:melna. de que bancos. em que ·dia foi feito o contr!,

to e qual' o fluxo de recursos. Is~o' tem de ser 'consultado ã

qDência disso, recebeu dinheir:o •. Isso e mentira. São os fÊ.

tos'. Não e apen~s coincidencia de tempo. r que uma coisa

não pode ter: acontecido~ porque áquilo aconteceu muitos anos

antes, em outro c,ontexto, com outras pessoas. Então, desme!!.

ti um fato que estava errado. E-r:a balela. mentira. Eu pro

vei que aquela acusação estava softa no tempo e era totalme,!l

te infundada. Por: quê? Porque todos os que aqui. depuseram

não conheciam jl"realidade dos fatos. Diziam: Delfim Nettod~

ve se\ o negociador, levou dinheiro. Não sabem e1e.s nem prE,

cur:ar:'am conhecer os fatos verdadeiros, qu'e ,trouxe hoje a esta

Comissão, onde deixo todos o," documentos comprovados. Não

feitos os desemb,olsos dos contratos fran~eses para o fina.!!.

ciamento da hidrelétrica de 1\gua V~rmelha1

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

A minha ~esposta foi clara. Some,nte o ban,co ou. a CESP podem

dar.. lhe os compr:ovantes das transferências. Mas eu presumo

que isto ocorreu imediatamente' apõs a contratação, como se!,

p~e acontece.

O,SR. DEPUTADD VIRGILD~SID DE SENNA - Agrad!!.

ço a V. Sa. a i~formaçã~. Lamento que .eu sô possa abordar a

questão do Re1atôrio Saraiva, porque ,nunca o li e sõ tenho

informações sobre ele at\aves dos jornais e de discussão. Mas

fãi o objeto principal do seu depoimento nesta Comissão, e ê

sobre ele que, evidentemente, hã de centrar-se as _nossas que,!

tões. Todo o séu depoimento se baseia fundamentalmente

intempestividade do fato e na sua impraticabilidade. Esta ê

a espinha do~sal da sua exposição. Primeiro era impossível.

porque fora de tempo, ou seja. n~o pode~ia haver comissões 

e ~ão estou fazendo nenhum julgamento; estou pro'turando ap,!:.

nas li. verdade' - porque os contratos foram feit,os em 1973,

e o S~. Hinist~o Delfim Netto assumiu a chefia da nossa e,!!!

baixada. em Pa~is, em 1976. Não havia, por:tanto.~ correspo.!!.

dência de tempo. V. Sol. pode\ia info~mar: ã Casa como se d~

senvo1veu o desembolso das quanti~s pactuadãs; quando foram

pagos os desembolseis. se em 1973 ou 1974 ou quando começaram

'a ser pagos? faço estas per:g'l1nta:s apenas para saber se hã

umA correlação ~empestiva.

O SR. DEPOENTE (Jose Maria Vilar de Queiroz)

Sr. Deputado, não se trata de um problema de intempestivida

de, de não coincidência de tempo. Trata-se de um desmentido

da denuncia fundamental. Existe umi1 regra de lõgica segundo

a qual, par:a se discuti,: qualque~ assunto, tem de se fazer

pr:,imel':o o 's'tatusquesti'onis, -o que se disse, comprovadame!l

te, segundo os diver:sos depoimentos: no ano tal. certo embai

'p~r:gunta e absolutamente clar:a. Sabe V. Sa. qua1ido

conjunto de documentos ao qual, éom~ disse V. E;<;a •• batizou-

se, apelidou-se de Relatõr~o Sa!aiVa .....di, pelo lRenos expJi

citamente, uma ,certa rel~ção com os problemas que são objeto

de~ta Comissã~. Jâ fizemos vinte e sete reuniões e temos po,!

sivelmente mais vinte e tantos. ou t~inta depoe·ntJ!s. e nem

todos eles. pa~a atender a cu~iosidade de V. Exa •• a justa

p~eocupação de V. Exa., fa1a~ão a ~espeito desse tema, que e

acidental na investigação pa~lamenta~ que o~a se p~ocessa.com

a palaill:a o p\õximo Depytado insc~ito, Humberto S.outo. {Pausa}

Ausente. Deputado'Antônio Cãmara. (Pausa) .Ausente. Deputado

Vi~gildãsio de Senna'.

O SR. DEPUiADD VIRGILD~SID DE SENNA- Sr. Pr.".

s1dente, Srs. Deputados, nobre Minis'tro Vilar de Queiroz, d!:.

~~. ao inicia~, S\. ttinist~o. declarar que pessoalmente não

,posso ter: nada contra V. Sol. V. Sol. e um visitante que vem

p~esta~ seu depoimento a esta Casa. Nõs outros' estamos int!,

ressados' na verdade. A inte\venção que me permi ti fazer d~

':Z1nt,e sua exposição, que foi longa. foi no sentido de tentar

,p~eser:var: inclusive o decoro da Casa, porque o depoimento de

V. Sa. envolvia julgamentos de valor a respeito de Dc,::a:tados

da minha bancada 'e com assento ne'sta Casa. Isso levou-me ao

dever de inte\fe~,ir: no depoimento de V: Sa •• para solicitar

que fosse feito com menos adjetivos e mais fatos, o que i~

por:ta a nôs e não somos aqui membros da inquisição, nem

nosso ~residente ê o,ordinârio do Santo Ofíeio pa.,ra pre- jul

gar:, para 1eva~h~ aleivosias contra pessoas e fatôs que não

tiveram. ao longo»do curso dos seus debates, a necessãria d~

110nstração. Esta a minha posiçã~ pessoal, lHnistro Vilar de

Que;r.oz. e acredito seja a posição da Casa. O que querem os

também. o que é importante para. V. Sa., como ê ,i.mportante p!.

ra o País, ê chega\mos aos fatos. Quando Y. Sa. reportou-se

ao nobre Deputado F,:ancisco Pinto, tornando-se velcu10 de co!

llinias contra ele levantadas, vi:.me no deve\ de ~inte~ferir.

'PQste~io~mente, V. Sa. explicou, e deve constar dos dep01me!l

,tos da Casa. que o fazia apenas transmitindo notícias de te!,

cei~os., Po~em. ao longo do seu depoimento verifiquei que

'I: Sa. e um homem muito p~eoc.upado com juizo~ de va.lores

nós que viemos p,:aticamente dos mesmos paralelos, acredito

que tenhamos valores morais muito assemelhados. Venho de

ullta ~egião em que. salvo quando a citação se ~efe,.e li. prob'1!

lIIas' '.!.!! 'ati1:or"itatl2tJll\ o-citador aSS-Ull)e a responsabi.1idade da

citação. Não fui educado nos p~incípios do não confirmo.nem

deSMinto, apenas leio e passo adiante. Acredito que a reti

ficação de V. Sa. em relação a- p~oblemas de julgamento de V!

lot> na maior:ia das vezes,subjetivos, não se enq.uadra no pe!,

fil Ifto~al ,que V. Sol. tentou, e acho que com justificado bri

lho, t~azer a esta Casa. Acreditamos. e eu o faço com mui to

~igo~, expressa\ isso. Não sou veículo de calünias contra

ninguém e ao fazer: uma citação qu~ não seja ~autoritateum.

, Se que,:o falar sobre a teo~ia quãntica,' vou me reportar

DEPLANC. Ou sObt:e r:eligião. hã fJ testemunho do Papa. Assim,

p~ob1emas que não são do argumente,",,!.!! 'autori"ta'teum, uma pes

soa com formação moral de V. Sa. não pode proclamar em nenh,!!.

m'a audi~ncia publica sem assumi~ -a responsabilidade das citÊ.

çõe6. Esse' ê o problema que gostaria de colocar claro, po!,

que. como disse a V. Sa., não es~ou julgando, estou assisti,!!.

.~~:~ 'ym ,~e~~i,"!~~to ••, Permita-me, ago~a. dentro desse quadro,

pe~guntar li V. Sa. como contra.to,u para uma. Embaix.ada. na qu!,

lidade de Chancele~. no caso. U1~a. pessoa que depois de dez

meses de t~abalho ã sua hiet:at:qu.ia, o Itamar:at~ rejeitou dar

cobe~t1J~a? Qual foi o compo~tamento de V_ Sa. enr r:elação a

esse pt:0blema? Como se sentiu dentr:o dos argumentos morais

que V. Sa. defende, a sua posição como Chanceler da Casa?

o S~. D~Po~NTE (Jose Ma~ia Vilar de Queiroz)

Sr. Deputado, hão há nenhum miste~io. nenhum problema em el.!!,

cidar o fato. Se·~ti-me~'''tranqOi1o. porque faz parte da meci

nica de contratação de pessoal o que aconteceu. Ou seja. t!,

nho a faculdade de co~trata~ pess.oas se disponho de verba p!

ra isso, proviso~~amente, o que tr:ansmito imediatamente ã CÊ.

SI, que vai dize~ se devo' cont~ata-10s ou não em definitivo.

p~~que. então. a Casa e que pas'sa a assumir o ônus da contr,!.

tação•.0 Itamaraty manda dize-r que não; não precisa dizer a

sua missão diplomática, pois pre~ume-se que ,não tinha verba,

que não quis mais o funciQnãrio. Não hã aí nenhum ju1game.!l

to 1I0r-al.
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ato, ação ou qualquer vlnculo direto ou indireto com os s,y.

postos informes contidos nos re~atos do Adido Militar da EE!

baix~da' do B}"a;i'l em pa~is, Cel.. R '1 Ramiro Saraiva ~lartin5.'

~sse foi meu objetivo ao pedi~ pa~a depor, como não tem sido

out~o desde que meu nome foi vjnculado indevidamQnte ao que

se convencionou chamar Relatório Saraiva. Venho a.esta CE.

missão pa~a p~estat: depoimento sob~e assunto relacionado com

fo~ça do Requer:imento nQ~.-08/83'. Agradeço aos Senhor'es Dep~

tados, em especial ao Senhar Presidente Alencar Furtado. 'E

também aos 194 Deputados que firmaram o pedido de instalação

desta CPI. Não posso me furtar aQ' agradecimento comovido quo

faço a alguns amigõs que me tem acompanhado desde 1978. qua,!!

do comecei a busci'lr .â ve~dade pejas minhas próprias forças,

di::ntt'o de todos os meios de que. um cidadão brasileiro dispõe.

J\g~adeço em especial a presença 'de meu pi'll""ticular amigo, ex:

SCt;,1rjol~ Nelson :'laculan, que passou rluma determinada fas~ da

sua vida pela c~fvo das injustiças e quis a histôria que nlC

CouhQsse~ Sr. Pr:esidente, quando Presidente do 13C, poder di~

logar- e faciJitar: 110 Senador Nels'o~ Bacu1an todos as possibl

lid'ldes co todo!> os mecanismos possfveis pill"a que se ô2scl.lrE.

cesse, como ficou nitidamente ~sclar~cida a sut; i)u!>~ncid de

qualquer pa~ticipução nos episõdi'~5 relacionados com d CPI

que investigava pr:ãticas na política cafe·eira. Hoje, o Sen,!!

do,: Nelson ~ld:cu1an to~nDu-se Ineu amigo. Uão tive·o prazer

de convivet:' com ele quando Presid-ente do IBe, porque não nos

19ao; P~csident~ dt!. Aliança dos Pal;~s Produtores de Cacau,

de 1979 a 1980; Con,;ultor do Instituto de, :Tanej.alilQnto,-~~n.2

mico ~ Social, em 1979; Secretário da Indüstria:,.,Co~ercio e

Turismo do Estado do Rio de Janeiro" 1980/1981; Jr~sidp-ntedo

Conselho de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, em

1981; Coordenador. da equipe técnica na segunda reunião ple.nI

ria. indústria. e com'é~cio~ em 1982.' t: portador de inumeras

'condeco~ações e comendas, tendo recebido o título de Cidadão

de vãrlos Hunicípios. Enfim~ 'ê "po~tador de muitas qualifico!

ções; que o põem em realce, pelas atividades exercidi'ls, , PE,

dendo trace'" a esta. CPl subsidias valiosos. Sr. Depoente,

nõs nos regemos po~ uma legislação prõpria, pelo Cõdigo de

P~oêesso Penal e Côdigo Penal brasileiro. O seu compl'')misso

legal, que $e~ã feito agora .. tem nesses diplomas legais are!,

ponsab11idade definida. Convido o ilustre depoente a pre~

tal" o comp~Dnisso'~regilllental, com, todos os present.es de pê •

O SR. D'EPDEUTt (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Prometo, sob pa~avra de honra c sob as pena~ da lei,

dizet: a verdade do que soubc~ e me for perguntado.

O SR. P~ESIDEnTE (Deputado Alancar furtado) 

Caso seja do interesse 'de V. Sa." pode utilizar a palavra p.!!.

ra ur.:a exposição preliminar, aO fim da qual os Srs. Deput1!.

dos o argüirão.

o SR. D~pOENrE' (Ca::10s A1ber:-to de And~ade Pil1

to) - Muito ob~igado,- Sr:. P~es';dentQ e Srs. Deputados. Pro!

tendo fazer uma ~ãpida síntese das minhas atividades pübli

cas e privadas nos iíltimos anos e tentar mostrar-lhes de que

manei\il posso ser ütil pa~a que esta CPI pbtenha os esc1ar,!

cimentos necessãr:ios em tudo que diz r:espeito, e se refira ao

p~ocesso de endividamento exter:no e às suas repercussões com

o Fundo Monetãr:io Inte~nacional que, quero crer, são os obj!.

tivos desta CPI. Como 'é de entendim~nto comum, uma CPI pr~

cura sabe~ de fatos que são desconhecidos e aqui, Sr. Pres.!.'

dente, 2.presentei-me, pedi esponi~neamen:'e para vfr depor,

po~que quer:o c~er: que apõs o meu d;poimento fatos serão tr~

zi~os a esta CPI, ao conhecimerrto dos Srs. Deputados, para,

que possem da~ seqüência a suas 'anãlises, a suas investi9i!,

ções e chega~ a suas conclUsões. Portanto, Sr. Presidente,sou

ete~namente grato a esta Comissão por ter atendido com a m.[

xirna presteza minha solicitar~o para depQI". Desde novembro

de 197B, que pe~sigo incansavelmente a busca da verda.fe • Dal'

minha ~ãpida aPr:eseri~ação diante deste tribunal, que repr~

senta a Nação, par:a p~estar meus esclarecimentos. Vãrios dos

p~esrmtesl hoje no Cong~esso sofreram na caf'ne e Oil alma

injustiças cometi das com base em informes tendenci OS os . F!,

'lizmente, gr:a'ças ã ação do Presidente Figueiredo, ~sas i.!!.

.5u!>tiças ou a maio~,ia delas, for:am resgatadas permitindo que

,o voto popula~ fizesse justiça. ESta CPl pe:rmitirã Que se

esclat'cça i,nsofismavelmente meu total alheamento a ,qualquer

poraS investigações a que os Senhor:es Deputados procedem

nadonal da COllperdtiva Fluminense dos Pr,odutores de Açúcar e

do Álcool ~ bem como, no ano de 1975 a 1978, responsdvel em

Paris pelo Seto~, lnte~nacional da Companhia Sul América Te!,

~estr:e, Ma~ítimo e Acidentes, C~inpanhia de Seguros; Suósecr.Q

tãrio de Planejamento e Orçamento no Ministerio da Agl"icult2.

::a, em 1979; Asses5D~ especial do 'Ministro Chefe da SecretE.

roia de Planejamento do Pr:esidente da República. de 1979

D S~. PRESIDENTE (Deputado Ale'nca~ fur:tado) 

Havendo nüme~0,lega1, dcclaz:o abertos os trabalhos da prese!!.

te reunião da Comi~são Parli'lmentar de Inquerito des.tinada a

investigar- sob~e o problema da di"v1da externa. Ouviramos hB,

je o depoimento do Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto, ex

Prilsidante doIBC. Antes, li S~á:. Secretária procederá" ã lei

tu}"i'l da ata da reunião anterior.

(t: lida e aprcvada. sem restrições, ., ata da

reunião anter'for.)

O·SR. PRESIDENTE ~Deputado Alencar Furtldo) 

Esta CPI tem o prazer de ter hoje 'como seu convil1ildo o Sr.Car

los Alberto de Andrade Pinto. S. Exa. e portador do Curso

SUl1er:ior: da Faculdade de Ciências Econômicas da UniversidClce

Fc!dc~al do Rio de Janei~o, tendo como atividades profissi,2,

nais ex:e~ddo o ca~go de Chefe d~ Divisão do Insti tuto Bras.!.

1eir:o do Cafe; Di~eto~ do Instituto Brasileiro do Cnf~; Prf:,

sidenta da EIUJRATI1Rj Preosidente do Instituto Orasileil""o do

Cafê~ de 1972 a 1974; responsável em Pa~is pelo Setor rnte.!:,

'Depoente: CARLOS ALBE~TO ANDRADE PINTO

·D SR. DEPUTADD H1;LSDN DD CARMD - r um apelo

que faço no sentido de que deixemos um pouco de lado o Rel!,

tõz:io Sa~aiva e t~abalhemos. Este PaTs precisa' d~ trabalho.

P~ecisamos estuda~ a dlvida extet:na, o pr:oBlema das~;

a alta d~ pet~õleo, pr:ovocada pelo p~õpr:io norte-americano p.!

~a cob~,i~ os seus 220 bilhõe:s de deficit interno, vei~ prej~

dica~ os paises do Ter:cei~o Mundo. Po,: que não f,azemos esse

acordo de Bretton .Uoods? Esta COMissão tem que buscar sul

sídios pa~a leva~ a este Governo que considero frouxo, ex.!.

g':ndo-lhe uma, atitude mais dinâmica em relação ã situação ~

'conõmica inte~nacionaf, fazendo nego-ciações e impondo uma

queda do sistema finan'cei~o intern~cionaL Vejo es"se Relat.§.

·rio Saraiva e a imj:l~ensa com esse diletantismo. ls-so enoja,

Sr. P~esidente. Ago~a o Sr. M'inistro quer infO'rmações dos

pollticos f~anceses.. Enquanto não se conseguem essas info.!.

mações, vamos trabalhar: em função de dar novas idéias, novos

pa~âmetros para as autori dades governamentais, a fim de ti

rar'este País do caos. Pra:ticamente não estou freql.ll:oltand o

esta Comissão. L~io dia..r-iamcnte 'no's jornais artigos sobre o

Relatario Saraiva que nada trazem de ütí'l para ° País. Faço

um apelo no sent1do de que se leve em ."consideração a anãlise

que fiz da pe~sona1idade do Presidente Figueiredo, que não .i.
ria convidar para o seu Ministerio um homem desonesto. Era

este o apelo que.queria fazer. Muito obrigudo.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Fogaça) - N~

b~e Deputado Nelson do Carmo, 8mb,ora V. Exa. não seja membro

efetivo desta Comissão, c~eio que não ser:ia demasia da minha

parte se, em nome do Presidente.Alencar Furtado,·eu o convi

dasse para' particip~r de todas as demais sessões que ainda

nos restam, onde V. Exa. pode'rã, certamente, dar a sua pre

ciosa colabo~ação. Está ence~~ada a sessão, fica.ndo os 51"5.

Deputados conv~cados para a prõxima ~eunião, a realizar-se!

manhã. às 8h30min" quando serã ouvido o Sr. Carlos Alberto

de Andrade Pi nto.

28' REUNIÃO, REALIZADA EM 23-11-83

Figueiredo sabia de tudo o que se passou no Relatório Sara.!.

Vi'1, pois era Presidente do SNI na época. Ora, como, então,

ele agora, como Presidente da República, iria convidar um hB,

mem desonesto p~r~ integrar o seu Hinisterio, que nesse caso

i O Sr. Delfim Netto?

D SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Fogaça)- V.

Exa. di~ige a ,pl!rgunta a..mim, 110,Depoente ou ao I:!:résidente

Figueiredo?

O ,SR. PRESIDENTE (O'::OP1lt'ldt> Jose Fogaça)~ Peço

a V~ Exa. que esc1a\eça ,<1 sua sOlidtaç,ão, por favor.

D SR: DEPUTADD NELSON DO CARMD - D Presidente

o SR. PRESIDENTE (Deputado Jose Fogaça)- o •

Ultimo Deputado inscr:ito e o n~b~e Deputado Nelson do Ca.rmo,

li. quem soliCito brevidade na inquirição, visto que temos apo!

nas mais três minutos.

,o SR. DEPUTADO NELSON DO CARMD- Sr. Preside!!

te. Srs. Deputados. tudo leva a c~e~ que há um fundo de ver.

dadc no Relatório Si'lraiva.· Ponho agora um ponto a consid!

rar. O p~esidente Fig'ua:fredo - todos o s,abem - na epoca,

era Ministro do SNI. Sabemos que o Presidente Figueiredo

um tipo honesto. Todas as pessoas broncas - permita-me ~

sar este termo vul,911r - dentro do concei to norma 1 da psi c~

log"ia são r:eüll':\ente honestas. A minha pergunta. é a seguinte:

corno o Presidente Figueiredo, conhecedor que ê de toda a $1
tuação do tal Relatório Saraivá, iria convidar o Sr. Delfim

Netto pa~a ser seu Hinist~o? Eu pediria ã Presidência que

levasse essas considerações a bom termo, porque esta ê a CPI

que invl!stiga as causas da dlvida'externa .•.

ret C! saber reagir. Acho Que a .estratêgia deveri"a ter sido

diferente. Houve um 'descontrolQ' da administração da dívi d'a

a partir: de 1981 po~ causa da' contratação de dí~idas de curto

p~azo; O p~õp~io Governo tem de reconhecer que p&rdeu o col1

t~ole da dívida, tanto que tem tardo desesperado dessas negE,

ciações - que, aliãs, estio ,para se confirmar hoje - para

fechar o ano de 1983. Um Gove~no que tenta, desesperadamel1

t'e, fecha~ as suas contas do ano no mês de nO,vembro, realmel1

te perdeu um pouco' O controle e estã na dependência de fatE"

~es ou age'ntes externos, c;omo o FMI', os bancos etc. Mas o'

Go\te-rno também tem suas ra'zões. Talvez ele tenha preferido

essa estratégia por:que não, queria pràvoc:ar a recessão em 1974

ou 1975. Então, adotou aquela. polltica de stop and go, aper

ta e solta. E. o r:esultado foi este. Acho realmente que a

estr:ategia foi errada. Não farjo uma crítica contundente ao

• Governo, mas acho que ele prõpr:io deve reconhecer que liouve

um er~o de estrategia e que houve um certo descontrole da PB,

siçio cambial do Pals a partir de 1981. agravi'ldo ainda por

fatores e>:.ternos. A guct'ra ';as Malvinas, ql,olc cortou todosos

~~editosaos paises 1atin~-americanos, e a queda do Me:dco,no

tal setembro negro, fecharam as fontes que ainda permitiam...

Po~ que, o Brasil estava contratando, 11m pouco imprudenterno.!!,

te, créditos de curto prazo? Porque eles estavam dispon!

veis no mercado. No momonto em' Que hDuve a tal moratõri.a m,!

xicana e o casQ aa Argentina, fechari'lm-se as fontes. Então,

não se podia mais brinca~ de rolar ti d1vida. Foi o que aco!!,

teceu com o Brasil de outubro do ,ano pnssado ate hoje. Ele

ficou sem meios de rolar a dívida. Passou, então, i'l dcpo!!.

.der de uma negociaçã~ diferente; que são os jumbos, os loans

e: outros empriístimos, para tapar' buraco. Portanto, houve

realmente descont\ole. D próprio Governo não pode negâ-lo.D

que importa e o Governo acertar a estt'ategia adeqúada para

~eso1ver o imenso problema da dívida externa, que não e um

p,:oblema insuper:ãvel ~!l, por ele mesmo. O Brasil pode

tet:' uma dfvida exter:na de 95 bilhões de dõlares, mas não PE,

de admiti~ e: que ~la, de tão desgove~nada pelo seu perfil,t.!

nha profundas repe~cussões na sua politica econômica interni'l,'

que e o que estamos vendo. As políticas salarial, monet'ãria

e fiscal"s'ão condidonadas à situação externa cambial, sobr~

tudo. Quer dizer, são repercuss'Qes muito negativas. Creio

que o Brasil ainda pode consertar esta situação. mas deve m.!:!,

,dar a técnica "de negociür: e de sai~ deste buraco. Se me per.

mite o s~. Presidente, gostari; de let' aqui duas frases dlf

Alfonsíl), nas quais creio que devemos pensar nesta hora •.Diz

ele: "Eu nlio der~otci o peronismo, mas, sim. O setor autori

tãrio do peronismo que está' acostumado a manipular a rea 1id~

de para seu interesse, que apela para as metodol09ias da ,'!

g~es~ão e que não t~tubeJa em utilizar a calünia". Ele di.z

aindal: 110 a~gentir1o está' cansado das ~elhas -liturgias, da P.Q.

lrtic~ do insulto barato". Acho q~e ,u reflexão ~obre isso

ê muito impo~tante pa-~a ° Brasil. C~eio que todos nõs temos

ob~i9~çào de nos. dedicarmos a fundo aos magnos problemas do

Pal's. Se voc~ 'que.r derrubar o Ministro, que e condutor da

política adotada pelo Governo, então tr:ate de mostrar que e~

$li po.1ítica estã er:~ada. Combata'-~ no plano da política e,

não" ,do insu.l,to .~essoal ou ~i'lS calunias. Era este o apelo

que queria fazet'.
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poca, as testemunhas que, se ouvi das, pe rmi ti ri a~ que a verdade

se tor:nasse c~istalina. Quem são essas testemunhas, Srs. D~

putados? Felizmente estão todas vivas e espero que essa CPI

não se complete s.em que elas sejam exausti vamente, i nqui ri das.

São elas: A primeira testemunha a'rrolada~ Cel. Raimundo 52

~aiva ~lar:tins; em seguida, os Diplomatas Guy Nendes Pinhei,

~o de Vasconcellos e Fernando A~ntonio de Oliveit'a Santos Fo,!!

toura; a tet"ce~ra testemunha, o ·Sr. Carlos Alberto da Andr2

de~ casado, ernp~esã\io com ãrea de. atuação no campo da inter.

medhção de recursos externos •. Sõcio da firma International

Netto, atraves de nota publicada na imprensa afirma: 1I0S fi

nanei/mentos li hidroeletrica de A:gua Vermelha foram contrati!.

dos pe1a CESP. Em fevereiro de r973, dois anos, portanto, a!!.

tas que eu assumisse a Embaixada do Brasil na França ll
• O dE.

poimento do Ministro V,ilar de Queiroz ontem, quero crer que

deve ter deixado os esclarecimentos ainda pairando so~re e~

ta sala. ,Pa~a te~minar, Sr. Presidente, como lhes disse,Srs.

Deputados" ent~e dezembro de 1971 e março de 1974 eu dirigia,

sob as or:de,ns do Sr. Ministro Harcus Vinicius Pratini de' ME.

~ais, u Instituto Brasileiro do Cafe. Funcionãrio Público

Federal. uSo tendo jamais sob qualquer forma em qualquer mE.

ltIento tratad6 nada absolutamente nada que não fosse a poHti

ca cafeeira. servindo a diretriz do Hinistêrio e do Governo

brasileiro. ,Srs. Cong~essistas•. há' cinco anos. com pasmo e

indignação, vi num jo\nal meu nome associado a um episo.d i o

turvo e escandaloso. Naquela ocasião. busquei a solução 2.

pontada pelas leis do meu. País. Desejei processar criminal

mente, por: calúnia, o auto~ das afir:mações ofensivas e arro

lei como testemunhas pr:ecisamente as õpessoas que eram refe·ri

das como fonte de suas afirmaçÕes. Fui a primeira. pessoa a

que~er: ver: o Coronel Saraiva prestando depoimento. Em deze!!

b~o de 1978, e.~a ele a testemunha numero 1 ·na ação penal que

tentava mOVer o. p~ocesso contt:a o ilustre Deputado Francisco

Pinto. Desde então tenho procurado 'incessantemente esclar!

Av. Rio Branco, 125, 179 andar, na cidade do Rio de ,Janeiro;

e a última testemunha arrolada. o Sr. G. G. Valcntin, repr!.

'sentante legal do Banque .Crédit Commercial de France, sito ã

Av. Paul~sta, são Paulo, Brasil. 'O procedimento legal que CO!!

sistia om al"ro1ar o Sr. Gerard Valentin deveu-se a uma co!!.

sulta feita aos meus correspondentes advogados na França,sob

a possibilidade de inquiri~ a figura do Sr. Jacques de BroiE.

.s"ia. Por razões de técnica civil, tanto do Código Civil bl',!

s'ilciro como das leis tratlcesas, os advogados aconselharam

me que. ao invés de tentar uma confrontação direta. coisa 2

liâs que tanto esta CPI Como o Congresso poderão fazer, te!!.

. tar um expediente muito mais simples, imediato, direto e cl',!!.

~Ol qual seja a con5u7ta a ~epres'entante legal do banco no

B~asi1 que aqui estã ser:vindo .ao seu banco, mas regido pelas

leis brasileiras. Nada mais fácil que seja autoridade ban~K

~ia ou cambial, se fo~ o caso, ou uma autoridade parlamentar.

ou qualquer pessoa inqui~indo o Sr. Get"ard Valentin, ou o !

'tua1 ~epresentante do Banco no Brasil. Citei, no momento, o

s~. Gera~d Va1entin. po,~~ue era ele. na êpoca •. quem represe!!.

tava os interesses do ,banco. legitimamente sediado no Brasil.

pão sei se hoje em dia seria a mesma pessoa~ Portanto, Sr.

P\esidente, passo ãs suas mãos, pedindo que seja anexado ao

meu depoimento, a ação feita ao EXlllo. Sr. Ministro; Preside,!!

te do Sup~emo Tribunal Federa1,~ na tentativa de obter o prQ.

nunciamento dessas pessoas arrol.adas como testemunhas.. Em

15 de novembro o ex-Ministro da Fazenda Prof. Antônio Delfim

naTecnologial Service LT.S. do Brasil,· então domiciliado

cultura, da SEPLAN. da Presidência da Repüb1ica, seja atra

vés do Governo t:stadual do então Governador Chagas F.reitas.

Quero, rapi-clamente, fazer uma p!'i!.quena observação sobre o aP2

~eeimento do meu nome no convencionado Relatório Saraiva. D.!:!,

~ante os meses de outubro e novembro de 197B. em plena camp~

nha eleito~a1, aparecem as denúncias através do pronunciame,!!

to do Sr:. Deputad.o Chico Pinto, envolvendo meu nome. Se9undo

a imprensa noticiou em 14-11-78, lias Senhores Carlos Alberto

de Andrade Pinto, ex-dir:etor do IBC, Vilar de Queiroz e um

terceiro assessor não identificado receberam, em nome do ex

Embaixador Antônia Delfim Netto. uma comissão de seis mi

lhões de dõlares paga pelo Banque Credit Commercial de Fra!!.

ce, como condição para que fosse efetivado o financiamento da

Usina da ~gua Ve~melha. Essa quantia foi depositada, n'o nE.

me,dos t~ês assesso~es, num ban~co suiço. Esses dados foram er

t~aídos' ~o Relatôl:io Saraiva. Segundo ele, os três assesso~

res tentar:am por uma segundJ. vez conseguir do Banque de çr!

dit Commercial de France algumas comi;sões, cerca de 150 mi

lhõe~ de dô1a~es para a construção da hidrelétrica de Tucuruí,

ho Parâ. Consta do Relatõrio, que o Banco francês. ..naves

do seu Di~etor Jacques de Broissia, r:ecusou-se a financiar a

constr:ução da Us.ina de rucu~ur por não aceitar a repetição

Hinhtr:o Delfim Netto para o cargo de Assessor Especial do

Ministerio da A9r:icultura, assumindo a função de Subsecret!.

rio d--: Planejamento <; Orçamento. Ato do S1"'. Presidente da

Republica, refel"enda~o pelo Hinistro da Agricultura. s!.

9l1i\, com a designação do Ministro Delfim Netto para a SEPLAN.

passo a 'ser Assessor: Especial da 'S~PLAN onde, em 18 de out.!!

b~o de 1979, pOr indicação do Charlceler Sat'aiva Guerreiro,

sou indicado pelo Govc\no brasileiro, - po~tanto pelo Presi

dente Figuat~edo, - para assumir aPres'idêncla da Associação

.Intc~nacional dos P~odutorcs de Cacau, isto e, um organismo

rhUltinacional (multinacional, no sentido de vá'ri1l,s Nações,

com vãr:ias empresas, com vãr:ios interesses), que reüne todos'·

os países pr:oduto~es de cacau, on'qe começamos a ériar as b!

ses pat:a uma política de defesa .dos' pr:eços internacionais do

cacau, que est~vam sendo manipula~os pelos consumidores. Em

pleno gozo das funções de Pr:es)de~te da Orga:nização lntern~

c1ona1 do Cacau, r:ecebo na Euro·pa telefonema do então Deput2

do e Sec~etã~io-Ger:al do P~lDB, meu ,amigo, Dep~tado Miro Tei.

.xei~a. em nome do Gover:nador: Chagas F~eitas. para a.ssumir a

Secretaria· do Estado de I,ndüstria e Comerci o e Turismo do meu

~stado natal, o Rio de Jan'eir:o, cargo que muito me honrou,p~r

poder se~vir ao meu Estado. Obtive a necessária autorização

.par:a me desvincula~ ?as minhas, funções em Bras'ilia e' assumir

a Secreta~ia de E5t~do. Sai no ú1timo dia da filiação parti..

·dã~ia. a pedido, porque acred'itava que o secretariado, num!

no de eleições deveria ter uma feição nitidamente po1'ltica,um

car:ãter ni tidamente politico, pa~a que pudesse dar suporte

ao pr:ocesso eleit0t:al que então se desenrolaria, a partir de

15 de novembr~. No momento, presto meus serviços concernen

tas ao.exc~cicio da ",inha profissão de economista. Em resumo,

S~. P~esidente, Sr:s. Deputador., jn.mais parti-::ip.ei ou tive cE.

nhecimento das negociaçÕES de Ãgua Vermelha, por uma razão ôE.
via e simples: exe~cia'outras funções de nive1 internacional,

de n'lvel muito complexo, sob o comando do Ministro Marcus Vi

n'fcius. tutelado pelo Conselho Monetário Nacional e atado e~

clusivamente ã comercialização de~afê. Jamais fui assessor

do Minist~o Delfim Netto em Paris e voltando, em janeiro de

1919, fui ag~aciado com sucessivas missões que muito me hon

raram, seja no nível federal. através do 11inisterío da Agri

Ment? Fa~ei uma sumã~ia desc~ição como lhes disse de

neo depoimento pelo ProL Nilo Batista, que foi o meu advog~

do desde 1978. Senhor:es Deputados, 191\ parlamentares desta

Casa ~equer:eramao senhor: P~esi~ente a instituição de uma c.Q.

missão Pa~lamentar: de Inquer:ito ,destinada a apurar as causas

e conseqU~ncias do -elevado endividamento brasileiro e a ação

das mult'inacionais e seus privi'legios, ressaltando-se as t'e

centes negociações com. o FMI. Na justificação desse requeri

mento, está' citado textualmente: IICom r:elação ao elevado ri!
ve1 da dívida exter:·na, tomada de per: si, inúmeras são as que!

tões que a Naçio br:asileir:a quer: ver dirimidas: Entre elas

destacar:eraos algumas". Não cr:eio ser necessãrio ler todo

texto que deu 'qr:igell ao r:eque~imento" mas me e particularmt2!!.

te iMportante r:essaltar que Il obedece aos mesmos ditames da

.intcr:esse público a necessida.de de "se~em conhecidas pela N2.

ção as.'condições sob as quais foram e continuam a ser tom2.

dos recursos externos. Algumas questões relevanthsimas ne!

te particular di~em ~espeito ao nlvel das taxas de juros n!.

gociadas, ao montante da dívida ;sob taxas flutuantes J às ti!.

xas ,de risca (sp~eads) e comissões pagas sob qualquer tTtulo.

Quanto a estl' ült~mo aspecto, releva notar que permanel.cm in

quiotudes derivadas de duvidas qua~ta ã existência ou não de

comissões relo lIagenci-.nrento" ou lIintermediação" de emprésti..

mos tomadds no ex.terior por entidades de direito publico. As

duvidas em causa não podem mais permanecer irreso~Vidas. (gri

fo meu)". Mais adiante, no mesmO,requerimento que deu origem

ã cr:iação desta CPI, o 5~. P~esidente fixa os objetivos da

CPl,' São eles, ~esumidamente: qual ê a dimensão da dívida;

pitra onde foram os recursos tomados; quem são o~ credores;cE.

nhas atividades públicas e pt:ivadas para que os nobres dep..!!

tados possam se situat: onde estou inserido e de que maneira

pode~ei dar minha C'olabo~ação para que os Senhores aqui pr!.

sentes, esta Casa e a Nação 5: convençam de que jamais tive

qU~lque~ participação nos episõ~dios relacionados. no conjunto.

de informes do convencionado Re"atõrio Saraiva e suas reper.

cu:;sões com o endividamento externo do Pals. Como o Presi

dente teve a amabilidade de· le~ o meu currículo, agl'adeço

lhe a opor:tunidilde pelos elogios cometidos. Em 1961, ingre~

sei nh Instituto Brasileiro do Cafe, como estagiário. Em

1967, fui nomeado~ pelo Presidente da República, Diretor de

COlnercii:llização do õ~gão onde servi du~ante três administra

ções, cóm três Pr~sidentes diferentes e sob o comando do Hi

nistro' 'Edmundo Hacedo Soares. E.m 1971, sob o comando do ~li

nistro Marcus Vinicius Pratini de Morais, fui convl.dado por

S. Exa. pil~a assumi~ a Presidência da EMBRATUR. Em 1972, S.

~xa. me confirma Pr:esidante do Instituto Brasileiro do Café,

onde permaMci no cargo ate o final do Governo do Presidente

Eml1io Médici. Quero lembrar que entre 1962 e 1963. segundo

depoimento do Ministr:o Vila\ de Queiroz, foram concluldas as

negociações de Jl:gua Vermelha •. E,m 1·974, deixo a Presidência

conhecíamos, mas hoje., alem de ser: mau fraterno amigo. tellJ~ma

e.n~~~i:ljado muito nesta luta. Estou. assistido no lI\eu cspontii-

mo se formou a divida (e neste item·, particularmente impor.

tlnte. os tt:ãficos de influência e demais interesses pCE.

soais ou de g~upos gerador:es ~a .dlVid~); os acordos com o Fm~

quem são os ~esp()n5ãveis (ser:ão apur:adas as respon?abilidades

de auto~1dades b~asi1eir:as no comprometimento da Nação. PrE.

cu~a~-5e-ã deffnfr a legitimidade e os interesses de cada n~

gociação); quais fo~am os resu]ta dos; a lte rna ti vas ã dívi da.

Po~tanto, Senhor: P,:esidente, Senhor:es Deputados estou perfe!

tamente ciente dos limites de minha participação nesse depoi

do Instituto Brasileiro do Cafê'e sou convidado. por duas ell1 das condições ante~iores_ Jtgua Vermelha, portanto, no perlQ. cer os fatos. Apa~eritemente, nada mais simples. Estava eu

p~esll.s nacion~is. - a Cõmpanhia SU1"America de Seguros-e-a-e:c:: ~~a sua negQclação e concretização, encontrava-me no _~;,. -no--3ra-s·H.--presidirido o IBC, em~ 1972 e 1973, quando a negQ.

~e~ativa Fluminense dos P~odutor:es de i1coOl e Açü~ar - par~ . siloQ~~dize; q~e 'sou di-;:-;ta e-indi~etamente m~'Cto grato ciaçio do fi~allciamento se pro·ce'ssava em Paris. Havia um e!!!.

ocupar:~me da ir:ea exter:na dessas duas sociedades. Em 1975.

em junho, vou a Pa~is, por solicitação des.sas. empresas, e a2.

s.'UlnO tambem a ~esponsabilidade' de ·implantar e~ Paris o Grupo

Eudmarco. Tanto o G~upo Sul Ame~ica, conhecido de todos os

sitãr:io e outr:o ligado ao setar: d'~ seguros. Quero· lembrar 

lhes que ~egr:esso de· Paris em 1978 e durante esse perTodo

jamâfs fui ,assessor: do Ministt'o~ Delfim Netto, ou tive qual

quc~ vrnc~10 com a Embaixada do ·Brasil em Paris. No dia 15

de mar:ço, inlcio do Gove~no Figueir:edo, sou convidado pelo

Senho~es, quanto o Grupo Eudmarco, funci onam a tê hoje

seus escritôrios em Pa~is, um grupo ligado ao set~r

com

tra!!.

ao Deputado F~ancisco Pinto, porque é~amos senhores na mesma

causa. O Deputado fez U[li pronunciamento, t'evelou dados ate

então desconhecidos dn opinião publica e como n1e sentia,

como me sinto, envolvido nesses acontecimentos, pela citação

db meu nome, não tive outra alternativa senão procurar o ca

minho da defesa da hoti~a. E ess.e caminho ..da defesa da honra,

..no momento, sô pode~ia te~ sid:o feito com a ação penal i1 que

dei curso. Não cont~a a figura do Deputado Francisco Pinto,

mas simple;:mcnte par:a poder, através da ação. da denúncia,

da notificação, da veiculação do Deputado F~ancisco Pinto. P.Q.

der:. então, tomar as medidas cablveis no caso~ Arrolei. ha é-

p~esã~io de nome Car:los Alberto de Andrade, que estaria rel,!!.

cion~do a essa negociação, segundo a imprensa, depoimento do

Gene~al Sylvio Frota~ Nesse mesmo depoimento, faço UI!" parê!!.

tese nara lembrar-1hps que a Revista Senhor, no seu nQ 137,

de 2-11-B3, a~r:0la um grupo de pessoas, t~ês das quais são

chamadas: Car:los Alber:to de Andrade Pinto, Carlos Alberto de

Andrade e Carlos Alberto de Andrade Pinto Filho. Este, Sr.

P~csidente, Carlos Al~erto de Pndrade Pinto Filho,. temo que

não poderá ser inquirido, porque simplc!õmentc niio existe.Hes

mo quando, em 1976, fui trabalhar enl Paris, jamais assessE.

rei o Ministro Delfim NettlJ. São verdades incontestes, fato
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Ele, infe1i2mente, pa~a aqui não- veio. Mas hoje, quando se!!.

ta aqui, num banco, como Depoente. defendendo a sua honra. a

sua honorabilidade. atacada vilmente por alguém que não aco~

o SR. RELATOR (Députado Sebastião Nery) - Dr.

Carlos Alberto, o Gen. Sylvio Frota, depondo nesta Comissão,

numa reunião secreta que. logo depois da reunião, pa!:soU

dor em Paris teria dito ao banqueiro francês que ele seria

p~ocu~ado por:-dois amigos seus para tratar de assuntos iE,!

.po~tant~s sobre o financiamento de Tucurul. E que esses am.:!..

gos ser:iam Carlos Alberto da Andrade Pinto e Carlos Alberto

não ser mais secreta, porque a imprensa, no dia seguinte, di

vulgou vãrias entrevistas de vãri~s Deputados, contando

que houve na reunião, fez uma exposição sobre o chamado Rel2,

tOrlO Saraiva. ,O centro da exposição era o seguinte: 11 O e!!

tão Embaixador em Paris" - e é isso que estã no Relatório SE.

Queroque o Sr. Carlos Alberto de Andrade não aparecrtu.

O SR. DEPOENTE (Car.los Alberto ce A,ndrade Pi!!.

to) - M.u.ito obriga~o, ilustre Oel?ut~do. Em prime'i..rp. .1,l,Igar

porque a imprenSa não citou talvez o Deputado, emerito jorn!

lista, possa saber melhor do que eu. E"u não tenho acesso po!,

que a imprensa não citou outros~ participantes do Relatõrio S,!

raiva. Em segundo lugar, posso afirmar a V. Exa. categoric!

mente, taxativamente que eu jamàis vi o Sr. Jacques de BroiE,

sia, & -jamais entrei no Banco CCF, jamais recebi incumbência

de qU:.m quer que sej;;. pa~a tratar de qualquer assunto, mui to

menos' assuntos re1acionados com igua Vermelha, com TUCUI'U),!!

~. O fato de eu ter mencionado o nome do Sr. Carlos Al

berto Andrat1e OD ~elatõrio ii" pela simples coincidência de n!!.

mes. O Sr. Carlos Alberto de Andra.de e uma figura humana

que existe. e um se~ vivo, que se ocupa, atraves do seu e!

c~itõl'ÍO, .de ope~ações internacio~ais. Eu não tanhõ relações

de amizade com o S~. Carlos Alberto de Andrade, conheço-Q s..!:!,

pe~fi cia lm-cnte. Ele, conve~sando. di s cu ti ndo com mui ta pro

fundidade com o ProL Nilo Batist~. a única maneira de te!!

tar elucidar ou tentar se aproximar da verdade, qual seja a

minha t'otal ausência de conversas, de entendimentos. de

contras que seja com esse citàdo' banqueiro, sô poderia ser

at~aves, talvez. de uma confusão de nome. de um erro esse~

cial de pessoa e. mais gr:ave, se este fato conseguiu confu!!.

di~ S. Exa. o Minist~o da Guerra. poderia ter confundido taEl

bem out~as pessoas. Não fi absurdo fazer uma confusão de n~

Illes. Dos quatro nomes. tres serem idênticos e pessoas fr!:.

quentando o mesmo local. Tanto o Sr. Carlos Alberto de A.!!,

drade andava em Paris, como eu moraVa e'm Paris. Eu vivia em

Paris, eu tinha minhas atividades profissionais em Paris. Por

isso e que eu citei o Sr. Carlos Alberto de Andrade. Não ti-

crer. não sei se e essa a ordt.m do Sr. Presi~ente. que ele

poderã vir aqui e prestar algum ~sclarecimento. Nem de leve

eu estou insinuando que o Sr. Carlos Alberto de Andrade ti

vesse sido urna das pessoas que alguem tivesse mandado proc.!!.

rar uma outra. Estou simplesmente diz~ndo a V. Exa. que eu

não fui. Não fui, não conheço, não sei de quem se trata

S,r. Diretor do Banco frances. Quanto ao Sr. -carlos- Alberto
,"

de Andrade. eu não posso responder mais do que isso.

O SR. RElATOR (Deputado SebastiãlJ Nery) - V.

Sil. sabe se o Sr•. Carlos Alber:to de Andrade participou de a1.

trdas da imprensa, foi o" responsável pela confusão em torno 

dos doi 5 nomes '/

ve nenhum contato com ele ••Algumil.. vez, n.e encontrando cas.!:!

almente coro ele eu disse - porque rec.ebi uma correspondên

cia- no meu escritõr:io, dedicada·a ele, que eu devolvi

diss~ a c'le que. na minha ação penal "le era ci ta do como te,!

temunha. E nada mais. Eu não tenho elementos para dizer por

guma forma das negociações para ~gua Vermelha ji que e'las f~

rill feitas em 72, 731

O SR. DEPOENTE (Car:l.os Alberto de Andrade Pi.!!.

to) .. Hão sei, de fo~ma alguma, Sr.. Deputado. 1:: um assuhto

do qual eu descDnheço totalmente.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - V~

ja V. Sa., S~. Ca~los Alberto : hã sete anos que a impren s a

começou a divulga,: o chamado Relatõrio Sar:aiva. Ifiicialmente,

à Governo tomou a posi-çãp' de dize~ que não havia o Relatõrio

Sa.~a'iva. Depois, o GOVe~~D as-sumiu Dutr-d posição, a posição

de dize~ que o Relatõ~io Saraiva não tinha importância po,!.

que apenas era uma especulação de 11m adido-militar. E ontem,

aqui, o Dr. Vila~ d.e Quei~oz foi mais alem: disse que o Rel!

tõ~io Saraiva e~a Ull1~ maquinação, um blefe de Ulll grupo de i,!!

t~igantes da ~mbaixada que esta.va querendo criar um caso

ai montou o Relatõ~io Saraiva cóm os telex, os informes, as

info~mações que hoje compõem sete pãginas. Como V. S1'I. e.!!.

tende que o GDverno ainda hoje não tenha querido divulgar~ 2

_ ficielmant~, o Relatijrio Saraiva, para encerrar ° assunto?

O SR. DEPOENTE (Càrlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Sr. Deputado, eu oão posso responder pelo Governo. Eu

posso r:esponde~ pehs p~ovidências que eu tomei para a divul

gação e o eschrecimento do Relatório Saraiva. Eu fiz o que

um cidadão b~asilei~o poderia ter feito. Agarrei-me com .!:!

nhas e de':ltes às denüncias do ilustre Deputado Francisco Pi!!.

to, e, at~ãvês, justamente, tal era a minha isenção de e.spI

rito e de ânimo contra o Deputado Franci s co Pi nto. que a ação

um

que

Rio

o ex-Emba i X!

rep~esentantc.

~aiva.J esse"ê o cent~o do Relatório Saraiva-

panhou dlldos .exp~ess iiros, que não. pesqui sou roa 1mente

de Andrade. E quedepois o banqueiro foi procurado por

vezes. que tentava. inclusive, fazê-lo seu

CarTos Alberto não fazia parte da equipe do HinHtro Delfim

Netto; que CarloS Alberto inclusive se encontrava no Brasil,

quando se conc1u'f~am as negociaç.ões_ de 1igua Vermelha, eu não

pode~ia, S~. P~esidente, Srs. Dep~tados, deixa~ de trazer.!

qui o' meu testemunho de ~ue em toda a vi da em que acompanhei

ca~los Alberto. de 1966 pa~a cá, jamais vi uma acusação co!!.

tra ~ sua hon,:a. quet: como Diretor do lBC, como seu Preside.!!.

te, quer na sua vida p~ivada. inclusive na empresa em que tr!

balhD fo~a desta Casa, seu concorrente, conheço a sua fama.

conheço a sua hono~abiÚdade e conheço, principalmente, • a

sua capacitação profissional_ Era o testemunho que eu qu~

ria deixar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE ('Deputado Alencár Furtado) 

Fica ~egist~ado o depoimento de V. Exa. 'Concedo a palavra ao

Deputado~Relator. Sebastião NerJ.

deles. O Gen. Sylvi'o Frota insistiy em dizer várias vezes

que o banqueiro dec1a~ou que não foi procurado por dois. mas

p0t: um sô. Eu pe~gunto a Y. Sa., por que ate agora não h,!

via saldo na imp~ensa t\ presença no Relatório Saraiva do Sr.

Ça~los Alberto de And~ade, e mais explicitamente. quem e. e.!!.

tão, o S~. Ca~los A1bet:to de Andrade, que estã citado no R~

latõ,:io Saraiva e. segundo V. Sa. na ação judicial e nas n.2,

de Janeiro, estimulado pelo nosso .ex-colega Miro .Teixeira.

~stiml,.llado pelo Governador Chagas Freitas,.e apenas a sua vi!!.

culaçã~ de amizade com o Minist"ro Delfim Netto. impediu que

ele disputasse uma eleição em um partido que não aquele tõ'1lI

que o Ministro Delfim Netto estava representando no Governo

nosso, que era o PDS. E eu acho que ele errou, inclusiv€.ele

te~i~ vindo para esta Casa com uma grande votação, porque a

sua capacidade p~ofissional t?mbem o faria um grande Deput,!!,

dD. E ele tinha o apoio integral de Miro Teixeira. àquela

epocil.~ com todo UIl poderio político na mão, tinha o apoio do

do Governado,: Chagas Freitas com quem eu conversei div~rsas

acho "iU" esta Casa t,~m obrigação de t~azer ao conhecimento. pQ

blico' as acusações e as dúvidas q'u~ possam existir COl1tra. qu~

quer brasileiro. l·las, nós, representantes populares. temos

também obrigação de testemunhar a honorabilidade de um cid!.

dão atacado sem justa causa. Deixo __~ui a minha palavra,

meu testemunho, Sr:. Preside!tte'. Srs. Deputados: conhecendo

Ca~los A1ber:to como conheci, acompanhando a sua vic!..a como !

eompanha desde aquela epoca e, posteriormente, quando Secr!,

tirio do Estado do Governo do Rio de Janeiro, c eu, da ini

ciativa privada •. jã que não disputnra a reeleiç~o em 78, e,

acompanhando a sua vida pOl1tica, diversas vezes conversãv!

1I0S e CarTas Alberto me consultava se eu voltaria às ativid,!

des po1'1ticas. E eu dizia a el~ que disputaria novamente as

eleições em 78. que ti nha certeza de que o povo do Parana me

traria de volta pa~a ci. como me trouxe. E ele tinha na ep~

ca fundadas ~ e~pe~anças. ate de disputar um mandato de Deput!

do Federal e eu dizia a ele que ele deveria fazê-lo, incllusi

ve po~que esta Casa lhe daria uma nova exper:iência que ele

não tinha: a experiência parlamentar. O conhecimento mais da

vida b~a5;]eira, ele que e, na verdade, um grande executivo.

E Ca~los Alberto chegou praticamente a vocacionar a sua

didatura inclusive a. deputação federal. pelo Estado do

s11 nas comemorações de solenida~e do aniVersãrio da Rcpübli

ca do Suriname. Todavia, não poderia me furtar a prestar um

testemunho, quando depõe hoje oSr. Carlso Alberto de Andra

de Pinto. Pediria a V. EXa. se. p·oderia. e esta Comissão, co!!.

cede~-me um especial obséquio e a gentileza de, antes que os

pr:imeir:os e pr:incipalmente os membt:0s desta Comissão pudes

sem inc~ui::i~ o Sr. Carlos Albe~to•••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Exa.

SR. DEPUTADO SANTOS fILHO - Sr. Presidente,

sem rosto. que nesses cinco anos reflexamente, obliquamente,

indiretamente, mefistofelicamente, disputa o jogo sobre a I'li

nha honra, com a~lI1as do boato;, da ve~são confusa, da perfida

insinuação. Jamais pude supor que uma ve.rdade tão eviden t e

e cristalina. que fi o meu alheamento completo às negociações

em foco, pudesse ser posta em questão, a partir de acusações

inconsistentes, gratuitas, atrãs das quais não se coloca qual

que~ responsável idôneo. Hoje, cinco anos depois, estou pe

~ante v. Exas., po~ minha iniciativa, trazendo os dados irr~

futaveis que me afastam de qualque.r suspeita. Dessa suspeita'.

sõ não me eximirã quem de'liberadamente optar pela obscurid!

de dos informes que ninguem assin.a, das palavras que ninguem

a.ssume, das histõ~ias que ninguem ·confirma. Estou perante

V. Exas., .cêm as mãos limpas, c,ienb de que os homens de boa

fe~ que conhece~am todas as cir"c.unstâncias dos fatos em que

pretendem envolver-me falarão de mim comel alguém Que lutou

pe':Jilanentemente para que, como o personagem de Sheakspeare,

sua vida e sua honra se transfundissem. Coloco-me ã disposi

ç[o do Sr. Presidente e de V. Exas.

D SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - !?r. Presidente,

peço a palavra, pela ·ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a piâavl:a, pela ordem. V. Exa.

O SR. DEPUTADO SANTOS FILHO - Sr. Presidente,

pediria a V. Exa. e a esta Comissão uma concessão ~special.

Apesa~ de não ser: membro desta ComÍ5são, tenho que vi ajar ~

'gp~a às de2 bo~as ao Suriname. como representante do. Câmara.

numa missão do Exécutivo e desta Casa, pa~a r:epresentar o Br3!.

da màior simp~i.cidadc, que jamais interessaram ; ...~ acusador

Srs. Deputados, entendo, como membro desta Casa pela segunda

vez, li. grànde importãncia que significam as CPIs. Acho que

este Pa'fs tem Vi'tido dias negros. Este Pai!; tem vivido pr2,

ticamente ã sombra e sob um manto de acusações de corrupções,'

l1uitas delas ,-:erdadeiras, e nãs. mes'mos, representant+:>s do par.

tido do Governo, o PDS. tambem ás trazemos ao conhQcimento

publico e del?,5 nos envergonhamos; E quando convocado o Dr.

Ca<:lo5 Albarto de Andrade pinto, para depor nesta CP} da d'f

vida externa e que ra realidade Vem-se transformando. nesses

TIl timos dias, numa apuração e avériguação do chamado Relat.§.

~io Sa~aiva, e que acho justo, porque ela faz parte realme,!!

te dentro de uma fase do processo de endividamento externo

b~asileiro. não poderia deixar de prestar um testemunho

~espeito do Dr. Carlos Alberto de Andrade Pinto. Conheci Car.

los Alberto em 1966. quando era S~cretãrio Especial do Est!

do do Paranã. na Guanabara. chefiando o Escri tório de Repr2,

sentação do nosso Estado. E naquele tempo representava o p!

~a.nã no GR.C,~' G,:up,o de Racionalização da Cafeicultura, como

~ep~e5entante do Es tado do Paranâ. Pos teriormente, Di re tor

também do Instituto Brasileiro do Cafe, convivi com Carlos AI

berto.' Acompanhei sua vida, depois como Presidente da EMBRATUR

e Presidente do Instituto Brasileiro do Cafê. Sempre pr.eoc..!:!,

pado, porque naquele tempo o cafe era na realidade, como V.

Exa. bem sabe, a maior fo-nte de riqueza do nOS50 Estado.

IBC, Sr. P,:csidente, principalmente naquele tempo, e ainda hE.

je. e uma das auta,:quias brasileiras que mais movimenta r,!

cu~sos. divisas e dinheiro neste País. Acompanhei a vida de

Ca~los Alberto, um dos Pr:ofissionais mais competentes que cQ.

nheci neste Pals, um dos executivos jovens deste País C o m

maior: capacitação profissional que conheço. Como Oiretor de

Comercialização co I8C, foi um dos maiores vendedores de c2,

fê que o Brasil jã teve. Manipulou recursos imensos ã epoca.

Jãmais ouvi um~ acusação quanto, ã honorabilidade de Carlos. Al

berto de .Andrade Pinto. posterio~mente, Presidente do Insti

tuto B~asi1eir:o do Cafe, P~esidente da EMBRATUR, acompanh~i a

sua vida durante todo esse tempo. Seu amigo particular.
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to obrigado.

10 profissional. nenhum vinculo de interesse. seja nas

ra.

ouquais eu pa\ticipei, foram dois acontecimentos sociais.

pessoas?

o SR. DEPOENTE {ca~)os Alberto de Andrade Pi!!

to} - Nunca. Deputado. nunca.

O SR. DEPUTADO JACQUE5 D'ORNELlAS - 11uHo !!.

bt:igado. Sr. Depoente. Huito obrigado, Sr. Presidente.

tro Delfim Netto nunca pediu a V. ':;a. para fazer nenhum tipo

de contato em nível comercial com alguma empresa. entidade.

o SR. DEPUTADO JACQUE5 D'ORNELLA5 - NCf.stlSl rc.!!,

niões do Grupo Delfi'm. que eram coordenadas pelo Sr. Jose ',12

ria Vilar de Queiroz. tambem, segundo os depoimentos que ti.

~-emos aq~i na CPI.' a sua pessoa participou dessas reuniõ,hs de

gr:upo na Embaixada, fora da feijoada. fora das reuniões i!!

formais? - reuniões de trabalho?

o SR. DEPOENTE (E:arlos Alberto de Andrade Pi!!

to) - Não e~a assessor direto dele, nem me foi dad~ qual

quer possibilidade de participar dli!- qualquer reunião formal

de tra.balho na Embaixada ou fora da Embaixada.

SR. DEPUTADO JACQUE5 D'oRNELLA5 - O IHni ...

,O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de t\Odrade Pi.!!.

to ) .. Sem duvida alguma.

O SR., DEPUTADO' JACQUES DIORf~E~LAS - Mas não

era assessor direto dele?

O SR. oEPU.TAoo.JACQUE5 o'oRNELLAS - Mas V.5a.

privava talvez da amizade. das relações com o tlinistro em p!'

ris?

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto ae Andrade PiE.

to) - Huito ob~igado, Deputado Jacques D'Ornellas. eu posso

assegurar a V. Exa. que não foi o Andrade Pinto.

O SR. DEPUTADO JACQUE5 D'ORNELLA5 - V.5 •• t~

ye conhecimento de que havia esse tipo de reunião na Embaix!

da?

o SR. DEPOENTE (.Carlos Alberto lIe Andrade Pi.!}.

to) - Não. Reafirmo mais uma véz, jamais conheci o banquei.

ro Jacques de Broissia. Posso ate ter estado presente em aI

guns eventos públicos que ele estivesse. mas não o conheço

·0 SR. DEPUTADO JACQUE5 o'oRNELLA5 - Não foi

o Andrade Pinto? Certo. V. Sa. ·conh('ce·~ o banqueiro Jacques

de Brolssia?

jamais, am qualquer momento, qualquer assunto comercial foi

tratado com o Hinistro Vilal" de Queiroz.

O SR. DEPUTADO JACQUES DIORNElLAS - Apenas p~

ra reafirmar: ainda nos reportando aos depoimontos do GenFr2

ta: um dos Andrade foi 'procurar o Sr. Jacqucs de 13roissia. ban

q~ei~o. E esse Andrade não teria. chegado a acol·do sobre as

comissões exigidas na operação de Tucuruí, porque. segundo

consta. no de ]l;gua Vermelha. estava tudo certo. No de Agua

Vermelha o banqueiro participou.depois. mas na de Tucurul.!

le já' te~ia sido colocado n..uma lista negra. Antes de ele

ter sido colocado nest·a lista negra o banqueiro Jacques de

Broissia, do Banco Credit Commercial haveria um encontro de

um dos Andrades e nós queríamos saber se esse Andrade e

aos quadros funcionais para efeito de aposentadoria futura.

Em segundo lugar. quanto ao grupo eu não sei o que o General,

:iI. Exa •• se r~fe~e em relação ao lIinistro Vi1ar de Queiroz,

então Jlinistro-Conselheiro da Embaixada, a filha do J.1inistro

yi la~ de Queiroz freqUentava a mesma escola que a mi nha fi

lha. A mulher do t1inistro Vilar de Queiroz tinha relações
. . .

de amizade com minha mulher e e~, pessoalmen'te, tinha al!Ji7~

de com o Ministro Vila~ de Queiroz. As reuniões de grupo das

t~ês! se não me engano. não e fácil. lembrar-me de tudo - na

casa ,:jj l-linistro Vilar de Queiroz, em. duas feijoadas, acs sE.
bados, onde a Colônia Brasileira. 'às vezes era recebida

participava desses eventos sociais. Nada mais do que isso e

pessoalmente.

sua pessoa.

o SR. DEPOENTE (Car:los Alber:to de Andrade Pi!!.

to) - Jamais tiVe conhecimento dessas reuniões. Eu não era

assessor do Ministro Delfim Netto. Eu não tinha razão nenh.l:!.

ma de participa,r: de nada que fosse oficial, entabulado. neg,!!.

ciado, mantido. concluído dentro da Embaixada.

o SR. DEPOEtlTE {Carlos Alberto de Andrade Pin

,to} - Fora de reuniões informais, sociais, jamais. Em nenhum

momento.

os,o tenho em alta conta. e lima amizade que já transcende

Aliãs. e u"a boa oportunidade para poder reafirmar esta deci

são que eu tomei ao sair do IBC apenas para manter com o s,!

tal' cafe os melhores vínculos d~ amizade. MilS nenhum vínc.!:!,

meus familiares e eu me considero uma pessoa amiga do ~1ini~

tro Del fim Netto e quero crer que a reciproca seja verdadei

o SR. DEPOENTE {Car:los Albe~to de Andrade Pi!!

to} .. Depende do que o Deputado entende por muito amiga.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'oRN<LLA5 - Pessoa de

confiança do Minist~o Antônio Delfim Netto.

O S~. DEPOENTE (Carlos Alber:to de Andrade Pi!!

to) - Eu sou pessoa de amizade do Ministro Delfim Netto ••. Eu

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furt~do) 

O Deputado Jacques OIOrnellas tem a palavra.

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ne\y) - Dr.

Carlos Albe,:~o. ,du,:an~e seu tempo. em Par:is. y'. Sa, teve algl!.

ma .informação sobre a presença ou, as tentativas do banqueiro

francês de se apr:oximar: da Embaixad,a e fazer' negoci os com o

B~asi1. atraves da Embaixada?

O SR. DEPOENTE (Ca~los Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Sr. Deputado. em Paris eu me ocupa'va de três coisas: o

~amo seguros. o ramo transitãrio - implantação de um escrit.§.

rrio de transitãrios nitidamente brasileiros. de capital 100%

b~asi1eiro - e a promoção e divulgação das ex.portações de

ãlcool do Brasil. Assim sendo. não me caberia. por nenhuma

razão. por nenhum meio. nem direta nem indiretamente estar a

par do que era tratado dentro da Embaixada brasileiira em P2

ris. local que eu frequentava socialmente. esporad1camente •

Portanto. Sr. Deputado. eu respon'do pela negativa: jamais ti

ve qualquer conhecimento de qualquer negociação cq'm esse ban

q~eiro ou com outros banqueiros,. para 1(9;,a VermelhA. Tucu;uí.

ou qualguer outro financiamento ,brasileiro. Não tive nenhum

conhecimento. Deputado.

o SR. RELATOq (Deputado Sebastião Nery) - Mui

que oDeputado me tem em conta ·de um homem seria, estou dize!!

do 'a V. Exa. que eu jamais particjpei de qualquer ativida de

junto desse banco. Se for esta a decisão da CPI de demandar

nhas atividades p~ivadas:. seja na minha carreira publica. Po!.

tant'!,. O Gen. Sylvio F~ota talvez ao dizer que eu era funci~

nãrio do IBC. ele precisar:'ia ter qualificado melhor. Eu era

um funcionaria do IBC. em disponibilidade. em licença. sem

nenhum vínculo, sem per:tencer aos quadros do IBC. Pertencia

a todos os seus depoentes que façam uma carta, ou faça unia

autorizaçã~ permitindo que se investigue, não hã outra coisa

que eu deseje. Pode-se investig1:l~, estou pronto a colaborar

com todo e qualquer tipo de inves~igação relacionado a esse

episódio.

o SR. [lEPUTADO JACQUES D10RNELLAS - Sr. Presi

dente, Sr. Carlos Alberto de Andrade Pinto, lendo seu currI

culo e também pelos elogios qu~ o nobre Deputado, colega no~

so que vai pal'a o Surinamc ago~a, fez a V. Sa., veriíicam o s

que o senhor c muito amiflo do Sr. Antônio Delfim Netto. V.Sa.

,confirma isso?

o SR. DEPUTADO JACQUES D10RNELLAS - ~luito .E.

brigado. No depoimento, jã que o mesmo estã-se to"'nando cada

vez mais público. do Gen. 5ylvfo Prota, ele disse que no grE,

po do Sr. Delfim Net,to havia sete. ou (fito secretarias que

participavam de reuniões e. entre eles. estava Carlos Alber

to de Andrade ,Pinto. Alem disS'o. o Gen. Fr.dta cita que

deles. aí porque eram dois Andrade. ar e que estã a confusão.

Um deles e~a .funciohã',:io do IBC. Nós verificamos, pelo seu

cu~rículo, que V. Sa. foi Presidente do IBC de 1972 a 1974,.

E derois vem a quest,'io do setor inter,nacional da Cooperativa

f1umlne~se de Produtores de Açüc~r e ~lcool. 75 a 78. E ta.!!!

bem no setor internacional da Cia. de Seguros Sul America.De

modo que o And~ade a que se referia o Gen. Frota - porque c!:

se depoimento do Gener:al se reporta aos telex. aos inforrnes

seria a sua pessoa ou seria o outro Andrade?

O SR. [lEPOENTE {Ca'rlos Albc~to de Andrade Pi!!

to} - Sr:. Deputado Jacques D10rnellas. eu sou funcionário de

carreira do IBC. mas desde 1974 estou em disponibilidade, i~

to e. eu não faço pa~te de nenhuma atividade dentro do lOCo

provi de.!}.

nha relação de amizade com o Ministro Delfim Netto o equlv}!

co de aparece~ no Re1atõ~io Saraiva. Eu atribuo ao equivoco

de nomes, ,a uma coincidência de nomes. Em segundo lugar. ta!!

to'na Illinha atividade. na direção da empresa Sul América em

rar:is. quanto na promoção das exportações pioneiramente de

ilcool do Brasii pa~a a França. e mais ainda na implantação

do esc~itõr:io come~cial da Sociedade EÚdmarco.• não foi precl

50 e não contei com nenhum tipo de ajuda. apoio, incentivo.

estímulo. financiamento. agenciamento de qualquer ordem com

a Embaixada do Brasil em Pa~is. Jamais qualquer negõcio das

t~ês emp~esas qU.e for:am concretizados, tive~am a particip!

ção de qualquer membro da Embaixada. SOJ amigo de todos eles,

amigo particular do atual Presidente do lBC, Rainha. desde

1961. sou amigo do Ministro Vilar de Queiroz:. Sou amigo da

maioria dos amigos do IHnistro Delfim Netto. ~as em nenhum

mOrl'ento essas amizades serviram p~ra qualquer tipo das mi

nhas atividades proffssiona'is em Paris.

O SR •. REL~TOR {Deputado Sebattião ,Nery) - [Ir.

Carlos Albe,:to, o IHnist~o Vilar de Queiroz, ontem, p.::diu a

esta Comissão que se dirigisse ao Banco Francês para que ele

desse alguma informação sobre os episódios em torno do Rel,!

tõ~io Saraiva. Hoje V. Sa. sugc\e qu:_a CPI ouç~~ !,epre,~~ _

hnte do Banco aqui no Brasil. V. Sa. entende que. através

do depoimento do ~epresentilnte do Banco aqui no B~frsi 1,

direção do banco pudesse apresentar uma opinião clara p.ara

~sta CPl, já q'JC o Sr. Jacques de BroissiD. acaba de dizcr.ao

~ep~escntante da "rolha de S.Paulo" em Paris que não nega

nem confirma que t,enha dado as comissões pelo financhme n to

de.',Xgua Vermelha?

'O SR. DEPOENTE (C~r:los Albe\to de Andrade Pi.!!.

to) - ·0. Sr. Deputildo me faz um el!,gio muito grande permiti.!!.

do que eu sugira alguma coisa a esta CPI. Eu não teria essa

audãcia. ~las do meu pon'to de vista pessoal. da busca i.!!.

cessante da ver:dade. eu acho que a menor das coisas que pode

ser feita e dar uma procuração a quem quer que seja para ir

a~ banco e saber t~das a;, inf~~mações necessãrias aos acon,t!'

cimentos relacionados com 1(gua Vermelha, com Tucuruí. enfi!?

com o Que se quise~ apurar. tlão ~eria o menor cOl1strangime.!l

to em dar esse tipo de autorização .. embora eu ache totalme.!l

te desnecessãrio. p,ois se eu estou afirmando a V. Exa. que

eu jamais entrei no banco. jamais tive conta nesse banco. j!.

mais participei de qualquer atívidade,"caso o Deputado insi!..

ta, eu posso dar a V. Exa. Não·me custa. Mas creio que e,!

se caminho vai apenas demorar alguns dias para se chegar ao

que estou dizendo a V. Exa. E. como eu acredito, piamente.

to) .. Em primei~o lugar. Sr. Deputado. eu não atribuo

ciei. foi justtlmente para abordar·as testemunhas. jam'ais

Deputado Francisco Pinto. Portanto. nobre Deputado. ao G~

verna cabe r:esponder: por ele. p~los seus porta-vozes autor!

zados. Eu posso dize~ que eu i~iciei. em 1978. a busca da

verdade, o esclarecimento total. Por isso esta CPl para mim

e de fundamenta1'fssima importância. E me coloco ate o ult..:!.

mo' minuto ã disposi~ão desta CPl par:a pre~tar todos e quai~

que~ esclar:ecimentos necessã~ios. E nisso. o Sr. Dep,ut a d o

que me conhece de longa data. sabe. perfeitamente ,que pode

contar: comigo exaustivamente. Infelizmente eu e'stou numa si.
tuação paradoxal. Não tenho nada mais a acrescentar ao que

'eu jã disse a~s Srs. Deputados; porque eu não participei de

nenhum fato sequer remotamente parecido com a intermediação

de uma comissão par:a quem quer que 'seja. atraves da constr!!,

çio de uma bar~agem.

O SR. RELATDR (Députado Sebastião Nery)- Dl'.

Car:los Alber:to, isso que V. Sa. chama um equivoco, o apareci.

mento do seu nome dentro do Relatório Saraiva. V. Sa. atrj

bui '. evidentemente. ou ã coincidência de nomes) ou às suas

bãixador em Paris. Eu lhe pergunto; nas suas duas ativid2.

des, como ~ep~esentante da Sul América em Paris, e como r!l.

pr:esentante da Cooperativa do Sul Fluminense, setor intern2.

cional.,e~ Paris. V. Sa, teve algum tipo de negociações com

a Embaixada do Brasil em Par:is, atravcs da defesa,· da repr!

senbç'ào de interesses da Sul Amcrica ou da Cooperativa Sul

Fluminense?

o SR. DEPOENTE (Ca.r:los Alber:to de Andrade Pi.!!.

ligações de amizilde com o IHnistro Delfim Netto. então
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isso.

o SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZD SUPLlCY

O SR. DEPUTADO EDUARDO f.IATARAZZO SUPLICY -Eu

nais, V. Sa. havia rnencionado isso. V. Sa. citou isso há

Nãotou se,r um Uercedes. Ela me fa~lou isso pessoalmente.

. D SR •. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY

Quer dizer que o ca~ro diplom:i.tico da Embaixada jam<lis foi

usado por V. Sa •• nem para uma eventual condução?

me lembr.o se chegou a citar o 14er·cl:'des aqui. mas, p?r· mim.

ela citl?u pessoalmente Que V. Sa. l:I~ava um Hercedes com cha

pa diplomática. colocado ã sua disposição como !;e fosse não

propriamente um cidadão ao qual se estava prestando um favor,

quel' dizor, uma gentileza normal da Embaixada, mas quase que

colocando ã disposição como se estivesse a sorviço~ da Ernbai

xada. Então, pe~gunto a v. 5a. quo razões teria levado essa

depoente. que trabalhava na Embaixada, a ter essa inlpressão?

D SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi!!.

to) - Em primeiro lugar. Sr. Deputado Matarüzzo Supl icy. por

questões de educação, que me foi dada por meus pais, jamilis

usa~ia uma coisa que não me ê d~vida. nem minha. Não sendo

funcfonã,:,io da Embaixada, nã"õ 't~ndo nenhum~ funcional

dent~o da Embaixada. não pode~ia usar o que quer que fosse

da Embaixada. muito Menos mãquina datilogrãfica. porque nio

sei bater ã máquina. O telex da Embaixada fi impensãvel, po.!.

que não e facilitado a quem quer que seja. muito menos a uma

pessoa estranha. Quanto ao automõvel da Embaixada, não acr,!:.

dito qual seria a razão pela qual o Embaixador"ou o respons,,[

vel administ~ativo pela Embaixada permitiria que eu USâsse

um ca~ro da E~baixa~a. Repito. Deputado. ou esta senhorita

se equivocou - pode-se dar o ca:o - ou há a~guma coisa a

ser esclarecida. Se V. Exa. puder ser mais precisb. talvez eu

possa .ajudâ-Jo. Pelas informa~ões. pelo circunlõquio que V.

Exa. fez~ não tenho nada a acrescentar. Jamais usei ou us,!

ria qualquer coisa pertencente ã Embaixada, não sendo eu me~

bro da Emba i xada.

V. Sa. usava da Embaixad:,. não ·propriamen.t~ COIlJ.Oo o ·ca,s~.~" que,

estou citando, quer dizer, um cidadão ao qual.o Embaixador

ou .os diplomatas digam "por favpr. use o telef,.oAeM ••.•cl:aro. ou

lIesmo a mãquina de escrever ou o automóvel. A impressão de!

sa depoente. que trabalhou durante 10 meses ,n~ 1mbaixada, era

de que V. Se:. utilizava essas coisas ~om uma freqtlênciü qU!

sf! que como se estivesse traba1.nando lã. quo tinha pratic,!

I!lente ã. sua disposição Uma mesa;. que. às vezes, se fosse pr!

ciso. tambem era colocado ã disposição. não tão eS;JoradicE.

mente, mas quase que regularmente, um automóvel que ela c1.

se

menos

i nternaciE.ele participou. na mesma época. de '!legocia-;ões

to Andrade freqOentou Paris na mesma epoca mais ou

D SR. DEPUTADO EDUARDD liATARAZZO SUPLICY

que é a maneira mais fácil e mais objetiva de

saber a que fez esse cidadd'o brasileira lá.

em que eu estava lá. Não tenh" a menor idéia sobre quais

foram as' suas ativ~dades. Nada mais fãcll, se o Sr.

Deputado tiver intt:ú:esse. em saber isso, do que se di

rigir ao Sr. Carlos Alberto de Andrade, para tanto. Acho

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade

Pintr» - VoltaJlos ao assunto anterior. O Sr. Carlos Albe!:

pouoo.

O SR. DEPOENTE ( Carlos Alberto de Andrade Pi,!!

to) - A informação fi incorreta. Eu não poderia ter citado

isso) porque não conheço a at1vidade do Srv ':ar105 Alb!lrto

Andrade. Deputado, da minha Doca· não foi. Eu janlais disse

tive ti impressão de qUe pelo menos uma das pessoas. na co,!!

versa que tivemos aqui. nessa mesnlO local, naquela manhã. Mas

ele não e, então. ou foi deretor da Empresa Camargo Correia?

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pill

·to) - Eu não posso info~mar a V. Exa •• Deputado. porque

ia à Embaixada? Se era por exemplo. uma vez por semana, ou

três a quatt'o vezes por semana? V. Sa. se lembra disso?

não conheço as atividades profissionais do Sr. Carlos Alber-

to de Andrade. Eu posso afirmar que eu jamais disse a

V. Exa. que o Sr. Carlos Alb'erto pertencesse ã Empr!

sa Camargo Correia ou a qualquer outra que seja.

que eu sei ~ quando arrolei como testemunha ê que ele

er~ diretor da sua empresa. chamada International Te.!:.

no1ogy. qualquer 'coisa assim. Uas peço que o Deputado

faça um esforço de memõria e me exi ma de ter di to

isso.

Não. Eu tive a impressão de que. pelo menos uma das pessE..

as, naquela conversa informal. havia mencionado isso. Agora,

V. 5a. mencionoU que visitava a Embaixada do Brasil para ver

b~ ~mi!Jos' e o Embaixador Antônio Delfim Netto, na cpoca em

. que estava em Paris. Poderia mencionar a freqllência com que V.Sa.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Y. Exa. serã atendid.o e eu determino ã Secretãria adotar e!.

sa provi dência.

SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRENBACH - Sr. Depo-

D SR. DEPUTADD FL~VID BIERRENBACH -·V. Sa. te!!

ente •. eu tenho pouquíssimas, per,guntas a lhe fprmular. Acho

que o seu depoimento e esclarece·dor. V. Sa. dec1arou que a

partir de 197B empenhou-se numa busca da vet'dade, tendo des.!

jade processar criminalmente, por calunia, o Deputado Fran:i!

co P~nto. Eu pergunta~ia a V. 5a. qual foi o de~fecho desse

pr:ocesso crimi na1?

SR. DEPOErlTE (Carlos Alberta de Andrade Pi!!

to) - O desfecho desse' p~ocesso c"riminal, Sr. Deputado, e do

conhecimento desta Casa. Foi negada autorização para proce,!

sal" o Deputado Francisco Pinto.

D SR. DEPUTADD FLÃVID BIERRENBACH - V. Sa. dE.

o SR. PR~SIDENTE (Deputado A.lencar Furtado) 

Tem a palav~a o Deputado Flãvio Bierrenbach.

O SR. OEPUTADO FL~VID BIERRENBACH- Sr. Pres!

dente. S~s. Deputados. SI> Depoente. Sr. Presidente, antes

de inicia~ a inqui~ição, gostaria de r:eiterar a V. Exa. o p~

dido ontem formulado no sentido de que seja encaminhado ofí

cio ao Itamaraty. solicitando. o passaporte diplomático do Sr.

Jose l-Iat:ia Vila~ de Queiroz que, segundo ele prõprio, foi r~

tido pelas auto~idades do Ministério das Relações Exteriores.

O passapor:te r:elativo ao. período em que ele se encontrou se!:

vindo na Embaixada do Brasil em Paris.

tou esse conta to?

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi!!

to) - Não, não tentei. Achei desnecessário, uma vez que eu

jã estava amparado pela via judicial.

clarou tambem que nesse processo. se ele tivesse prossegui 

Jlento~ pretendia ar:~olar determinadas testemunhas. V. Sa.

ch.egou a ,,!anter a,lgum .co~tato pess.oa1 com essas testemunhas?

Y. Sa. Já declar:ou que falou com o Sr. Carlos Alberto de An

drade. Pergunto se V. Sa. teve algum contato pessoal. nessa

'busca da verdade. com o Cel. Raimundo Saraiva Martins?

O SR. DEPOENTE {Ca~los Alberto de Andrade Pi!!

to} - Sr. Deputado. bem que gostaria de ter tido: Mas suo!

peito que ele não iria gostar de me receber. Uma simples su2.

peição.

Netto, como freqüentei, me per~itia manter informado are.§..

peito do Brasil. Não posso precisar a V. Exa. se era üma vez

sil. O que estava acontecendo no Brasil. como evoluTram as

negociações públicas brasileiras, a sua economia,.os dados.

as informações, uma. serie de coisas. que qual~-uer pessoa que

teve o privilegio de freqUentar a casa do Embaixador Delfim

po~ semana. se er:a uma vez a cada quinze dias ou visitas me,!!

sais. Sempre que o meu tempo permitia e havia uma dispo.nibi

lidade de tempo do Emb,d xado~ ~ra um momento de grande co,!!

forto tet' o convívio do l1inistro. falando sobre o Brasil

sobre o seu futuro político. Enfim, somos amigos e conversi,

vamos sempre que pos·sTv·el.

o SR. DEPOENTE. (~arl.os A1berto de Andrade Pi,!!

to) - Pa~il se~ absolutamente fiel. tenho que J1izer-lhe que a

freqlfência era espo~ãdica. Dependia muito das minhas ativi

dades em Paris, das minhas viagens. porque vinha freqflente-·

mente ao Rio e São Paulo prestar contas aos meus superio r es

das minhas atividades. Sempre que eu podia, sempre qUli me

restava um momento de lazer, um momento de di·stensão, eu pr2. O SR. DEPUTADO EDUARDD ~IATARAZZD SUPLlCY

Quando a Sra. Mal"iza Tupinambã de Oliveira esteve nesta C.!!.

JIIissão, num determinado momento, o Deputado Herbert Levy co!!!,

pareceu ã Comissão e prestou ~m "depoimento que acredi to seja

importante se~ esc1a~ecido por V.Sa •• porque, embora se r!=.

fira a episódio relacionado ao 1BC. acredito que seja, é i,!!!

po~tante que seja inteiramente esclarecido, inclusive para

benefício de V. Sa. Vou-me permitir ler o trecho do dep0i.

'mento do Deputado Her:bert Levy. que se refere a V. Sa.

Deputado Herbet't Levy explica que veio a esta Comissão, i!!

formado de que havia sido citado pela D. Mariza Tupinambã de

C.liveira qUe limais de uma vez forneceu-me informações e d~

dos. Documentos, não. Foi por intermedio d.ela que recebi um

telefonema do Cel. Saraiva, pedindo um encontro c~migo. Ele

me deixou o seu telefone e, prontamente comuniquei-me com o

Cel. Saraiva, po~que estava rea1!'1ente muito empenhado em c.e.

nhecer o re1atõrio. Senti, pela primeira vez - e isso já

faz cinco ou seis anos - que o Cl1!l. Saraiv~ jã est:wa pre~

sionado. porque quando eu o procurei, 5.enti que ele fugiu de

qualquer contato. Então, fiquei com as informações mas !.em!

lementos de comprova,ção e e claro 'que eu estava mui to emp~

nhado em esclarecer os assuntos. Não levei nada sobre o a~

sunto ao Presidente Geisel. O que levei ao Pr~sidente foi

uma estõril! diferente e muito seria. Disse-lhe Que o Sr.Ca.r

los Alberto Andrade Pinto tinha ~inculações notoriamente e,!

treitas com o ~linistro Delfim ~letto e que ele havia oc.upado

a direção comercial do IBC e hllvia sido dcnlitido da dil"eção

côme~cia1 do lBC pelo mnistro da Industria e Comet'clo, fã

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrada Pl!!

to) - Utilizei o carro da Embaixada em companhia do Embaix!.

dor. Quando íamos almoçar em algum lugar. o Embaixador ti

nha a genti10za de me convidar. aí. cu andava no carro do E.!!!

baixador. Jamàis andai em qualquer carro da Embaixada, bras!

leira em Paris, par:a meu uso próprio.

coisas do Br!curava o Embaixador para informar-me sobre

D SR. DEPUTADO EDUARDD I1ATARAZZO SUPLlCY - A
credito ser'normal que um didadão brasileiro, ao visitar uma

Embaixada. ainda mais tendo um bom relacionamento com o E!!!,

baixador c" com os diplomatas nessa Embaixada, se utilize de

.seu telefone pa~a eventuais comunicações. e também acredito

que seja no~mal que ate mesmo o Embaixado~ ou qualquer dip1E.

mata nessa Embaixada diga a este cidadão "se vócê quiser, use

esta sala"; "se p~ecisar usar a mãquina de escrever, ppde

usar esta". ou !:se precisar, às .vezes, de alguma condução. 2

te ..ac~edito que seja no~mal que a Embaixada coloque o SeUfCa!

~o ã disposição de um cidadão ,brasileiro para algum eventual

deslocamento. Mas V. Sa. deve saber que ouvimos aqui, em d~

'poimento, a Sra. Ha~iza Tupinambã' de Oliveira. em que ela,

pelo menos, teve a imp~essio .. ela disse isso - ~e que

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERRENBACH - Eu agr~

deço. Muito ob~igado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Co~ a palavra o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. DEPUTADO EDUARDD f.IATARAZZO SUPLICY - Sr.

Carlos Alberto de Andrade Pinto. Sobt'e o Sr. Carlos Alberto

Andrade peço alnda alguns esclarecimentos. Y. SiI.. citou. !

cho que informalmente, da outra v·e~. que estJ'aria para depor

aqui na CPI. que e Sr. Car-los Alberto Andrade ~ra diretor da

e"mpresa construto,:ü responsáve1,.pela· construção da usina de

~gua Vermelha. Camargo Correia. r correta es'ta informação?

O SR, DEPUTADO FUíVIO BIE~REIlBACH - Uma íiHi

ma pergunta: vejo pelo ..seu.... curricu10 e. depois, de sua narr~. . ,
ti\'u inicial, que foi apõs o pei".10do de sua p~rmanência em

Par:is. dedicada ã atividade privada, que V. Sa. tornou- se

então membro da equipe governamental do Professor Delfim N!

to. Voltando ao Brasil. em 1979. V. Sa. foi primeiro nomej!,

do Subsect'ctãrio de Planejame .to e Drç1lmcnto do Hinisttit'io

da Agricultura e. em seguida,· Assessor Especial do Wnistro.

da Sec~eta~ia de Planejamento. no ?erlodo de 1979/80. A par

gunta que faço e sobre se as relações de amizade de V. Sa.

com O IHnistro Delfim Netto datam dessa ocasião ou do perl'o..:

do anterior. por uma eventual convivência em Paris?

O SR. DEPOENTE (Cat'los Alberto de Andrade Pi!!

to) .. S~. Deputado, as t:'elações de amizade com o Ministro Del

fim Netto datam de 1961, quando. então, estagiãrio do lnsti':'

tu to Brasileiro do Cafe. eu tive opo\tunidadc de as5Ístir a

uma palestra do Ministro Delfim Netto, naquela epoca Profe2.

501> pa1cst~a esta em que ele apresentava. pela primeira vez.

120 Brasil a sua tese de doutorado sobre economia cafeeira. E,

como simples estagiã~io de economia, estagiãrio de café. eu

me ap~oximei do P~ofessor: Delfim Netto, datando daí o nosso

relacionamento de amizade que hoje jã chega a 21 anos.
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bioYassuda, e pelo Presidente do IBe, ·Jaime Mi~ílnda, um lí

der ruralista de São Paulo, muito respeitado. de Garça. Foi

demi ti do porque fez tl:ansações cánsi deradas 5US pei tas pe 1o

Presidente do IDC de então e pelo Hinistro da· Indústria e CE.

me~cio. Ago~a, o ent~osamento· dessa pessoa com o Ministro

Delfim Netto, que jã havia assumido uma ascendência fora do

comum em ~elação ao Presidente Hedici, não descansou enqua,!!

to não obteve li demissão do Ministro Fabio Yassuda. um homem

de bem, e do Preside~te do ISe, Jaime Miranda, outro homem

de bem. Quem foi nomead~, para P~esidente do IBC? O Sr. Ca!.

los Alberto Andrade Pinto. Infelizmente, haviam-se iniciado

no IBC t~ansações mais do que suspeitas que tinham a denomi

nação de negõcios especiais. Então.o Presidente do IBe rec.§!.

bia. por exemplo, a vis·i.ta de um grande compt'ador americano,

que comprava de uma sõ Vez 2 mi lhies de sacas. ' Então, entre

ambos se estabelecia que seria ..dado um desconto de 1, 2, 3,

4, 5 ou ~ dõla'res por saca. Entre 05 dois, o Presidente. que

tinha os antecedentes que ..vimos, e os compradores al"ericanos

ou europeus, que faziam compras maiores, que eram os tais dos

negõcl,os especiais, os Srs. podem imaginar o que teria aco!!.

tecido. E quando terminou o C.ovorno Hedici c o Sr. Dclfir!l

Netto foi nonleado Embaixador em Paris, sem que tivesse cargo

algum ou função alguma, o Sr. Carros Alberto Andrade Pinto

1;~ansfer~u-se paY'a Paris. Ficou levando vida de sheik de p~

t~õleo com um apartamento de g~ande luxo, onde dava receR

çõcs da conveniência também do .Einbaixado~ brasileiro. E lã

estava el~, sem razão alguma, seguindo para paris.-Lã ficou

e. agora. apareceu como um dos intermediãrios na comissão de

6 milhões de dólares por ele recebida junto com o diplomata

Vilar de Queiroz. Fiz um relato desses casos. Realmente

fiz ao Presidente Geisel e disse-lhe porque só tenho hoje um

jOiz e um chefe, que ê a minha consciência. Então eu diSse

la Presidente Geisel que esses fatos e~am mais do que suspei

tos e que a Nação estava sendo assaltada provavelmente COr:1

a transferência de muitos milhões de dólares para cuntas da

Suíça. ~ devo dizer: que, naquela ocasião, quando surgiu uma

Comissão nos Estados Unidos, apurando casos de corrupção, V.

Exas. se recordam que apareceu o lQ .'inistro japonês que

lockheed ti nha subor:nado para vender aviões; apareceu o Pri,!!

cipe da Holanda,' e diversas pessoas. Havia esta Ce:'llissão nos

Estados Unidos. Eu me entendi com o Presidente da Comissã o

de Economia, Deputado Antônio Carlos de Oliveira .. e redigi

ul!'a carta em ingl~s, ~ue foi assinada por ele e'por mim, p.!

dindo dõ?-dos sobre as compras. Dei lã os nomes de empresas

que faziam compras de grande vulto de cafe, p~dindo para !.

les informar:em quanto foi pago pelo cafê, quando foi pago por

fo~a e par~ quem. RecebeRlos de volta, o Deputado Antônio Cal:.

los e,eu. uma carta extremamente bem escrita, e dizor.dc ql1e,

infe1i~mente. eles nã" poderiam levantar essas infomações sem

um pedido direto do Governo brasileiro. Isso me levou ao

Presidente Geisel. Fiz es'se relato todo ele e pedi que ele

fizesse o pedido oficialmente, considerando essas circunstã!!.

cias todas em que o Pa~s tinha. evidentemente, sido.~ prejudi

cada. Ele me ouviu atentamente e levei ate notas escritas.

,minhas, pois não ·as havia recebido de ninguem. Ele colocou

tudo na gaveta. llNão posso mexer nisso". Sei quo o Pres1.

dente Geisel e um homem de bem, entendi, mas taml,~r,: não e.!!,.~

tendi que ele não ljut)ria mexer em nada que prejudicasse

'Presidente Medici t qL~ ê Olltro homem de bem, mas que não co,!!

trajava os seus !!inistros, pO,":.ql..C não cstaVJ preparado para

exercita~ a Pr:esidência da Rep"ública. Com isso forar.1 ente!.

~ados os esforços ?a~a levJntar o qUI? teria acontecido comos

pr:eços do cafe na P~esid&ncia do Sr:. Ca~los Alberto Andrad ~

Pinto". Era isso que ele tinha a relatar. E como foi aqui

relatado e dado como testomunho a ~espcito da sua gestão no

IBC, em vista de que este fato foi aqui relat~do nesta CPI.

agradeceria se pudesse esclarecer-nlJs as razões· que levarl1m

ao relato deste episódio ao Presidente Geisel.

.0 SIL DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi!!.

to) - Quero acreditar, depois do ·seu relato. que o que lhe

interessa ou que interessaria ao ilustre Deput'ldo Herbert L!

vy c saber o que aconteceu com..o preço do café" durante a roi

nha gestão na Presidência do IBc". E: muito simplDs. Um dos

meus companheiros de Diretoria foi o Deputado Joaquim Santos

Filho. V. Exa. ouviu o depoimento do Deputado. Um outro Di.
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retor do IBC que me sucedeu, depois da minha Presidência. é

o atual vice~líder do POS, Deputado Jose Carlos Fonsec·. Ele

faz parte desta Casa. O meu Ministro de tutela, o ninistr o

responsãvel pl'!la comercialização de café ê o Deputado Marcus

Vinicius Pratini de norais. A Direção do ISC e um colegiado,

composto de diretores que formulam a política. Existe um Di

retor comercial que negocia os contratos especiais., como

Deputado Herbert Levy insinua. O no'me contrato especial

.uma preferência da imprensa ate. E uma prãtica comezinha.co.!,

ri.queira que, ate hoje, prevaleceu dentro do Instituto Brasi

leiro do Cafe. Isto e, o comerciante e a autoridade respon

sãvel pela comercialização de cafe têm entend';mentos sistemI

ticos, freqüentes. constantes .. pY'ocurando negociar da melhor

manei~a possivel a compra e a venda. Especi fi camente quanto

ao preço na minha administraçãb, se o Deputado tiver intere~

se basta recorrer ã histõria da epoca que lhe vai apontar •••

o SR. OEPUTAOO FERNANDO SANT'ANNA - Peço

palavra para uma questão de oFdem, Sr. Presidente. V. Exa.

sabe que. hoje. está sendo votada uma emenda constitucion,al

sobre a reforma tri butãri a e todos devemos estar presentes.

Segúndo um bilhete recebido. o Ple.nãrio estã reunldo. Pedi

ria a. V. EXa. q-ue !'los permi ti sse votar com preferênci a. Ch~

9a ríamos 1ã, da ri amooS o nos sovo to e vo 1 ta riamos i medi a tar.te!!

te, por:que, assim, não prejudicariamos os interesses dos ~I.!:!

nici'pio5 e dos Estados.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

A Presidência solicitou a servidores da Casa para ficarem 2

tentos ao instante em que iniciar a votação, a fim de que c.Q.

RURiquern a V. EXas. Acr:edito que não teremos nenhum preju!

ZD quanto ao nosso dever de votar.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTIANNr. - A chamada

jã es ti se ndo fei ta •

D SR. PP.ESIDEIHE (Deputado Alencar Furtado) 

não. Não estã sendo feita.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - Hã um bi

lhete da Deputada Bete Mendes di zendo que e preci so dar .9E.!!.

O SR. PRESIDENTE (.Deputado Alencar Furtado) -

Estamos atentos. No início da votação, suspenderemos os no~

50S trabalhos. Acho que, assim. f~ca atendida a questão de

ordem de V.Exa. Continua o depoente com a palavra.

S~. DEPOENTE (Carlos Alber:to de Andrade Pi!!.

to)- Voltando especificamenteã questão colocada pelo Deput~

do Hatar:azzo Suplicy e for:mulada pelo Deputado Herbert Levy.

o que aconteceu com os pr:eços do café du~ante a mi nha 'admi

nistr:ação e do conhecimento público. Os preços subiram. !l

pesar: de não haver: um aco·~do inter:nacional do cafe, fomos .!!..

br:igados a fazer uma fr:ente ampla do~ prod!!tores contra os.

.onsumidores, mantivemos o mercad~. estãvel, em alta e ate h.Q.

je está' inserido entre as majores exportações brasileiras de

todos os tempos, com mais de 20 milhões de sacas de cafe. s.!:!

pe~ando a ma~ca do Senador Nelson Haculan. então Presidente.

do lBC, em 194.9. E uma divergência que nos separa ate hoje:

te~ eu superado a sua marca. Para tranqüilidade do Deputado,

todas as oper:ações do IBC são referendadas pelo seu Minist!.

r:10 de tute.la, como disse, o Ministerio da Industria e do CE.

'mer'"c;;. aprovadas pelo Conselho nonetãrio Nacional e, ao fi.
nal do exercicio, têm as suas contas subordinadas ao Trib.!:!

nal de Contas da União. Em todas as minhüs gestões publicils

até hoje, todas as minhas contds foram apl""ovada=. pelo Trib.!!

nal. do Contas da União. r o que posso adiüntür ao DC"puta.do

em matéria de cafe. Estou afastndo do IBC h~ mais de dez !.

nos. guardo boas lembranças dali, como sendo uma grande esc.!!.

la, onde aprendi a resppótar todos os funcionários do IBC,

pela sua absoluta integridade moral. Não me compete dizer

as· razões pelas quais a prefcrênç~a de um Hinistro tenha si

do por um outro diretor comercial do IBC. No tempo do HiniE.

tro Ma~cus Vinicius passei toda a sua administração com ele,

seja como Presidente da EHBRATUR. seja como Presidente do

!BC. Por:tanto, eram esses os esclarecimentos que lhe posso

dar. Do ponto de vista operacional, a prãtica que foi feita

no lBC. desde 1964. 1965, 1966 até'" hoje ê basicamente a me!

ma. Do ponto de vista de exatidão de contas, ela pode ser

comprovada pelo Tr:ibunal de Contas da União. que pr:estarã'qua..!

quer esclarecimento, caso o De;putado ache conveniente.
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o SR. DEPUTADO EDUARDO IIATAnAZZD SUPLICY - V.

Sa. encenou, em conversa informal. n~que1a.,manhã em que est~

ve aqui, que teria sido solicitado ao Ministro An~õnio De..!

fim Netto que fosse divulgado o informe do Cel. Raimundo S~

raiva '·fartins. para gue ficasse totalmente esclarecido.

correta esta informação?

o SR. DEPOENTE (Çarlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Não sõ ao mnistro Delfim Netto, mas a todas ilS' pes

soas minhas amigas que fazem ou não parte do Governo ou não

aliãs,. as que fazem parte do Governo não formam um circulo

tão a,mpl.o assim - tentei de todas as maneiras o esclareci.

menta do Relatório Saraiva. Por ullla ünica razão, e que

meu nome estava indevidamente associado ao Relatõrio S[l}"aiva.

Não tenho ti menor duvida de que, .se o Ministro Delfim Netto

tivesse o Relatõrio Saraiva. ele faria a mesma coisa, porque

o Ministro Delfim Netto moveu uma ação contra o D:,putado Fra,!!

cisco Pinto. a respeito do Relatõrio Stlraiva. O bom senso

indica que, estando o seu nome vinculado ao Relatório, S.Exa,

gostar:ia de ver esse relatõrio esclarecido. Conversei com o

Ministro Delfim Netto desde novembro de 1978, quando, pela

primeira vez, a, impr:ensa veiculou. através do Deputado Fran

cisco Pinto, o Relatório Saraiv~. Foi apenas uma conversa

com ele. Par:a mim, estou conv·e~cido de que, 'ate hoje. qua,!!

to nais analisarmos e ~hegarmos ã conclusão do Relatório S~

t:aiva - que esta CPI chegarã, sem dúvida alguma - é a p,2,

sição que busco. Estou indissoluvelmente associado a V.Exas.

na medida das minhas poucas possibilidades, para prestar t.Q.

dos os esclar:ecimentos. Ninguem mais do que ~u quer ver di~

soei ado o meu nome de um rol de informações, sejam i nform!

ções, infol'mes, relatõrio, enfim, como se convencionar cha-

mar.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - V.

Sa. foi., alguma vez, procurado, por iniciativa do Serviço N!!.

cional de Informações, para esçlarecimento do assunto. uma

vez que o depoente Jose Vilar dé Queiroz mencionou que pr~

curou o Gen. Newton Cruz a respeito do' assunto. Hencio n o u

também. ontem, que o srn havia feito as investigações devi.

das';. Pergunto se o SNI. alguma vez, o procurou durante e~

sas investigações. Por outro lado, pergunto se, por inil:i!

tiva de V. Sa., procurou o Serviço Nacional de InforJllações ,

tal como fez o Sr. Vilar de Queiroz. para esclarecimento de!

se assun.to.

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de ~ndrade Pi!!.

to)- Ilustre Deputado, quero confessar-lhe que na minha vida

püblica, desde o teJllpo em que fui Diretor do IBC e de asse~

so~ do Hinistro Paulo Egidio Hartins ainda antes, jü.mais fui

p~ocul·ado por: qualquer: oficial ou qualquer pesHiI do Serviço

Nacional de Informações f para qualquer tipo de esclarecime.!!

to, seja sobre as minhas atividades funcionais, seja sobre a

minha vida pr:egr:essêI. seja para,inf,ormações a qualquer tít.!!

10. Como era normal existir 05 informes do SNI a que todo

órgão püblico tinha que se submeter, esses informes eram pr.Q.

cessados pelo oficial de informação que havia no IBC e na S~

cretaria onde servia. Esta e a primeira parte da resposta.

A segunda par:te e a seguinte: não procurei qualquer projeção

do Serviço· Nacional de Informações, porque eu jã estava a!!!,

parado na via judicial. na via legal, que era a ação penal.

Não bastasse tudo isso, em março de 1979, quando o Preside!!

te Figueiredo, então chefe tio 'Serviço f1Úi?nal de Inform2,

ções, assume a Presidênciil d-1 Rep'iiblicd, S. Exa. me nornciil

sub.Secretãrio de Planejilrnento do l1inisterio d.) A~ricultura.

Mais na frente, me nomeia Presi..dcntc de um,] Associação Inter

nacional de" Palses Produtores de Caçar,. Quero crer; s~ pai

~a::;5e qualquer duvida sobre a r.Jlnha pessoa ou se s~ precic;;a~

se de qUillquer: esclarccimen,to dentro da esfera do SUl, cu me

sinto com triin;ito absolutamente livre dentro desses setores

pela s·;inples razão de que o Presidente Figueiredo.era o Pr~

si dente do SNI. O Presidente Figueiredo assinou dois atos

de nomeação.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPlICY

V. 5a. conhace. conhecia. na epoca em que estava em Paris. 05

diplomatas Guy Vasconcelos e Fern'1ndo Fontourd?

O SR. DEPOENTE (Carlos Ã1bcrto de Andrade ri!!.

to) - Muito superfi cialmente.
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os tiVer?

a pessoa ou depoente teria que .entregar.

.0 SR. DEPUTADD FÉRNANDD SANT'ANNA - E se não

D SR. DEPUTADO JAC~UES O'ORNELLAS - Sr. Presi

dente, ontem, o Sr. Jose Maria, Vilar de Queiroz assumiu um

v. Sa. teve opo~tunidade de conversar com eles a respeito

desse assunto?

de

publico

Republica - uma simples declaração do Ministro Vilar

ofi ci a1 do Govet'no. di zen do que não pode trazer a

Grael ê lI;entit:0so'?

O- SR. DEPUTADO JOSt: LOURENÇO, - Não -5ei. po!.

que não ouvi as declara,ções do Coronel Oickson Grael e' não

o conheço pessoalmente. Não posso faZer esta afirmação. Mas.

'Queiroz. Houve. sim, nobre Deputado, a leitura de duas n~

tas oficiais do Gove~no. Uma, tornada pública ,no Gover no

Geisel pelo Ge1Je~al Rubem ludwig, dizendo, se não estou em

er~o: - e parece que não estou. porque existem diversos Srs.

Deputados aqui que inclusive. Sr. Presidente, jã declararam

isso - que o Rélatõr;o Saraiva tinha sido analisado. estu

dado. pesquisado, e o Governo não tinha encontr~do qualquer

fundamento

o SR. DEPUTJI.Do JOSr LOURENÇO - Sim. e.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - O Coronel Dickson

e um mentÍt'oso?

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - E por que não traz

o SR. DEPUTADO JOSe LOURENÇO - Talvez ele não

s.eja mentiroso, porque ele apenas transmi tiu a esta Comissão

a mentira que recebeu do Coronel Saraiva. Este c: um mentiroso.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - O Coronel S.. raiva

o SR. DEPUTADO JOsi: LOUREtlÇO - ••• qua1querf~.!!.

damento que o pudesse tornar- publico.

O SR. DEPUTADO 101W CUfmA .. E 1)0t' que não

llJando? '

mes do SNI, com r:espeito ao inquêrito que t,eri.a sido notici2.

do, com ~espeito aos fatos do Relatório Saraiva:'

O SR. PRESIOENTE (Deputado ,Alencàr Furtado) 

Não, 'o objeto de depoimento do' Sr. \tihr de Queiroz ". ontem.

que esclareceu a esta CPI que o SNI teria apurado os fatos

por ínteiro.

.0 ouvi V. EXl!.

Frota e um mentiroso?

Presi dente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar rurtado) 

Tem V. Exa. a palavr:a.

O SR. DEPUTADO JOS. LOURENÇO - Não houve o.".'

tem aqui .. po~ isso, talvez o Deputado João Cunha tenha si.

do tão veemente na ilcusação a S. Exa., o Sr. Presidente da

traz a publico?

SR. 'DEPUTADO JOSr LOURENÇO - Gostaria que

Y. Exa. ouvisse •••

uma mentira que el e jã sabe que ê uma mentira. Como se pode

tornar publico. dizendo que se ~cusaram homens que, em 19721

1973, receberam comissões em Paris dos negócios realizados e.!!.

tre a CESP, uma empresa do Governo de São Paulo. presidida

pelo ex-Governador e homem de bem. ao que sei, o Or, Lucas

Nogueit:a Garcez1 Portanto, a emPt:esa não era nem federal.

Ém 1973, quando se encontrava n,o Brasil o Or. Delfim Netto.

todas essas pessoas foram acusadas de receberem a comissão de

seis milhões de dólares, nobre Deputado.

.D SR. DEPUTADO JOXU CUNHA - O Gener.l Sl<lVio

SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Excelência. e por

que não o tt'az a publico?

O SR; DEPUTADO JOSr LOURENÇO .. '" c1'!visse.c.Q.

O SR. DEPUTADO JDSE 'LOURENÇO - Tambe" e •••

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - V. Exa. estã afi!:.

O SR. DEPUTADO JD7\O CUNHA - Estou ouvindo.

O SR. DEPUTADO JOS. LOURENÇO - Hã Uma nota

o SR. DEPUTADO JO]l;O CUrmA - Pois bem, Sr. Pt'E.

sidente, como Deputado brasileHo, quero fazer uma afirmação

que se transforma num desafio. Não acredi to que o Sr. ,João

Baptista de Figueiredo, então Diretor do SNI. tenha proced.!.

do a inquérito algum com relação aos fatos que indiciam pes

soas em processo de corrupção passiva no case. Sar;:;lva, Acre

di to que o Sr. João Baptista de Fi~u12i redo não tenha ::ssum.:!.

. do a responsabilidade que lhe competia. no momento, em reli!.

ção ã Pâ.tria. O desafio fica feito, para que ele apresente

e determine ao Ministerio do Exercito, de pronto, o Relati

rio Saraiva a esta Comissão. sob pena de o maior indiciado,o

ll1aio~ ~esponsãvel. o maior implicado transfot'mar~se_nale mel!,

DlO, João Baptista de Figueiredo.

O SR. DEPUTADO JOSt: LOURENÇO - Pella ordem. Sr.

, aqui?

de

organ; Z!

per!Junto se. durante esses fatos de~

dente, do que se ouviu aqu'i ate agora, apenas gostaria

ce~eu foi Relatório

manêncfa era em Paris. como representante dessas

P~esidente. te~ia apenas uma rãpida declaração a fazer. Por

p~incípio,e po~ educação, mais 'por pr:incípio do que por'edu

cação, parto da idéia de qlle todos os homens, ate prova em

contrãrio, são honestos. E o que o~corre aqui, hoje e o segui!!.

te: hã, como disse o Deputado Sup11cy, urna diivida. Essa dQ.

vida, iI. despeito de partir do prin.cípio de que todo homem d~

~e, inicialmente, ser' honesto, acredito que limpar, inclus.:!.

ve, O que o povo chama a nbarra~1 de toda essa gente qtle está

envDlvida, ou por er~o de pessoa". ou por erro de nome. s9 ch.!:,

gar:emos realmente a uma conclusão definitiva, que venha a f,!

zer justiça. inocentando os que são inocentes e condenando os

que !fâo condenáveis, se ilSsill ~ for, com o completo e<;clar~

t:ll'lento daquilo que pstã contido no Relatãrio Saraiva. Fora

dar. podemos acreditar na palav~a d'o Depoente. como e do no~

50 dever: acreditar:, mas, -com il repercussão que jã houve sE.

bt:e esses fatos. ficará sempre uma ~rea de sombra, que sõ s~

t:ã iluminada, só será" esclarecida com a apuração d.aquilo que

se chama realmente Relatõrio Sar:aiva. o que é mui to mais um

dever'do Gove~no - para. realmente, fazer justiça em re1!

ção às pessoas que com ele trabalham do que mcsm(l desta CE.

~issão. E também desta Comis.são •. mas creio ,que c muito mais

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - Bem, Sr.

y. ~xa. anunciou e colocou em delibet:açao o pedido dos info!.

uma obrigação do Governo. Era só o que Unha a dizer.

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - Pela ordem, Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem V. Exa. a pa1av~a pela ordem.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Não. ele

D SR. DEPUTADO JO'XO CUNHA - Sr. Presidente

se, durante os fatos que são relatados, ou que são descritos

nesse chamado Relatório Saraiva, se naquela época, a ,sua pe!,

o SR. PRESIDENTE f~eputado Al!]ncar Furtado)

Quer:o informar a V. Exa. que a Secretaria e a Presidência e~

tão atentas para a promessa do Depoente Vilar de Queiroz; e,

caso não nos sejam remetidos os documentos hoje, cobraremos

amanhã.

ses acontecimentos se deram entre 1972/73, segundo ficou eE.

c1arecido. Encqnt~ava-me no Brasil. Na êpoca dos outros !.

contecimentos constantes d·o Relatório Saraiva, relativos

Tucurui, estava em Paris. lias; desses acontecimentos. como

disse a V. Exas., não participei. Não participei pela si..!:!,

ples razão de não conhecer esse senhor banqueiro.

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Perdão, Deputado?

O SR. DEPUTADO FERrMNDO SANT'ANNA - Perguntei

disse que trazia consigo os treze documentos,

per:guntar uma coisa, que parece também já estar esclarecida:

a respeito dos fatos tão discutidos até hoje:, sobre o cham,!

do Relatório Saraiva" que, segundo o ~linistró. são dois t~

len e um informe - não importa. seja ou não, o nome que r~

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - lIuito .!!.

brigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a pa1av~a o Deputado ••• Pediu pela o\dcm, Deputado?

cri tos nl:! Relatório, o Depoente,·Pr. Carlos Andrade Pinto,e!

taVil em Paris ..

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY - P.!!.

la ordem. Apenas que seja incluído entre as testemunhas

serem ouvidas ou Depoentes o Sr. Carlos Alberto Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

"Apenas pediria que essa sugestão' de V. Exa. fosse deslocada p~

ra uma COnversa na nossa CPI, que, ficou acertado. apreciarã

e'ssas sugestões. T~m a palavra o Deputado Fernando SantlAnna.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANT'ANNA - Sr. Presi

ções a que se referi u?

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de An.drade Pi.!!.

,to)- Sr. De·putado Fe~nando SantlAnna. cvidentemcnte.- não, po!.

'que os acontecimentos relatados no Relatório Saraiva datam

das negociações d~ 1\gua Vermelha, qUllindo, segundo o Rclat.§.

rio. houve, ou tet'ia havido. o pa!lllim~nto de uma comissão. E!,

deo SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Plenamente

acordo. Sr. Presidente.

Gostaria primei~o de deliberar sobre isto. Quem estiver de

acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Pela ordem, tem

I palavra o nobre Deputado Jacques D10rne1las.

o S'~" DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY - E

teve conhecimento de que eles foram testemunhas dessa convc!.

sa com o Sr~ JacQues de Broissia? Só depois?

depois do recesso. porque, no dia 29, foi corovocado o Or. RÊ,

mülo Àlmeida; no dia 3D, Kar10s Rischbieter: c, no dia 'iQ de

dezenlbro, o Gen. Leo Etchegoyen. Encerraremos este ano com

esses convidados.

O· SR. OEPOENTE,(Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to)- sã tive conhecimento em 1978, através da yeicu1ação da

natrCla, po~ intermédio do Deputado Francisco Pinto.

O SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLlCY

O SR. PRESIDEnTE(Oeputado Alencar Furtado) 

Sim. Quero comunicar a V. Exa. e ã Casa, aproveitando o e.!!.

seja. que esses dois diplomatas serão ouvidos no próximo ano,

o SR. DEPUTADO JACQUES D1DRNELlAS - Questãode

,ordem. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Fu~tado) -

D SR. DEPUTADO EDUAROO I·IATARAZZO SUPLICY - !,.

gradeço as informações prestadas e acho que contri"bulram Pi!.

ra um esclarecimento importante para esta Casa. Toda--via, d.:!.

ante de ambos os depoimentos, de ontem e de hoje, acredito

~er da maior importância que a crI rei tere ao próprio Gove!.

no a importân,cia, de ,qu~ sQja divulgado este Informe Saraiva,

.IU beneflcio - acredito - dos próprios acusados, porque,

enquanto não houver: total e!iclarecimento do assunto, perman!,

cerã uma ponta de duvida, ainda que tenha havido e!ises escl,!

recimentos. Gosta~ia de que, nesta CPI. tivéssemos o esc1!,

r:ecimento total ate não termOS duvida alguma sobre se eles

for:am culpados ou inocentêS. Acho que, enquanto o Governo

.segurar: este Infor:me Saraiva, o peso da duvida estarã recai.!).

do sobre o próprio l1inistro do Planejamento e as pessoas .!

pontadas.

, O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Nem oportunidade nem vontade.

O SR. DEPUHDO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - Sr.

Presidente, ao encerrar as minhas perguntas, agradeço ao O~

poente as respDstas. Levanto uma questãc de ordem. Temos já

·aprovada a convocação desses .dois diplomatas? sã falta ma.!:

car a data?

comp~omisso, perante esta CPI, 'de entrega de treze do cume.!).

tos, se não me falha a memória, sobre as questões referentes

ao seu depoimento, à sua defesa, ao seu testemunho. E, no

final da sessão, esper:ãv}l.mos que os documentos fossem pass!

dos ã nossa Secretaria. Éntretanto, ....o Sr. Jose Haria Virar

de Queiroz não procedeu assim e disse que, sem falta. encam.!.

nhar-nos-ia os trez~ documentos. 'pe forma flue era apenas p!

ra ~egistra~ que. q~ando se tratar de um tompromi55o feito,

no decorrer da sessão, fosse imediàtamente deferido. ou sejê.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Aproveito a sugestão de V. Exa. e coloco li deliberação dos

Srs. membros efetivos desta CPI o seguint:: o Depoente de 0O!!

t.em afirmou que o Serviço Naciona'l, de Informações teria apu

'~ado de vez o que foi objeto dos informes dõ Cel. Sat'aiva e

por não' ter colhido elementos f.undados. achando portanto i!,

-:elevantes as i.nfor:mações, teria' concluído pela ausência de

Vilo~ dos infor:mes. Ocorre que, ele mesmo, ontem, esclar!:,

ceu não ter sido ouvido pelo Serviçq Nacional de Informações.

O Depoente de hoje também diz que não foi ouvido pelo SNI.

~ntão, me pa~ece - e, ai, coloco a questão ã considf:.ração

de V. Exas. - que devíamos solicitar, tendo em vista a d~·

claração de ontem do Sr. Queiroz. as conclusões objeto do i.!!.

,queJ"ito' promovido pelo Serviço National de Infol'mações.
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Pres i dente.

O SR. OEPUTAOO JoM CUNHA - ( o "O Estado de

o SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Pel a ordem. Sr.

s. Paulo" que publica decla~ações do Coronel Raimundo Sara.!.

Vil Martins e cujos informes me chegam agora. iltrav~s do CorE.

nel Oickson Grael. Nesse sentido, periso que se espancam as

dúvidas quanto ~s pessoas estarem aqui ou ali ã época. Acho

deveras importante, Sr. Presidente. que V. Exa. insista ju,,!!

o SR. PRESIDEIlTE (Deputado Alencar Furtado) -

Pois não.

o SR. DEPUTADO EDUARDO GALIL - Sr. Presidente.

ses - e nós, naturalmente, o quo sinto, enveredamos para o

campo de i nquê~i to crimi na 1 - não entendo como a essa a 1t!!,

ra de tantos depoimentos, ainda possa, nesta CPI. pairar e~

sa dÚvida de que não se conhece o Relatório Saraivor. que 'é a

materialidade indispensãvel ao início de qualquer -processo

investigatõr:io. quando estã em jogo a honra. a dignidade. a

seriedade das pessoas. Quer dizer, estão sendo acusadas !.

través de um fantasma, como V. Exa., possivelment,·, tivesse

10 documento oferecido pelo Governo?

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Fu~tado) 

Pe~mita-me, Deputado João Cunha?

O SR. DEPUTADO JOXO CUNHA - Por que não?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

não, a Justiç~ e que defi'nirã. Não somos juízes de ninguem;

somos investigadores de uma CPI, com responsabilidades dia!!,

te da Pãtria. E não são notas oficiais que pretendem manter

ocultadas as informilções do:Relatõr10 ~araiva que irão dar

satisfações ã Nação brasileira. ate por que a credi bil id a de

do Governo chegou a um nível zero. no momento a tua 1 ~o País.

'O 'SR. PRESIDENTE"'lDeputado Alencar Furtado) 

Continuando. tem a palavra o Deputa?o Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO EDUARDO GALIl - V. Exõ. me pe!:

Queria que prossegulssemos os nossos trabalhos. mas antes go!,

taria. de responder a V. Exa ••••

O SR. DEPUTADO EDUARbO GALIL- Perguntari a a

mite?

sido, ou fora vltima de um processo dessa ordem, que não quE.

remos, a essa altura da vida nacional, que seja repeti do. ~

cho, então, indispensãvel que, "pe'lo depoimento do Sr. CorE

nel Saraiva, cheguemos a essa prova de materialidade.

O SR. DEPU,TAOO JoM CUNHA - E por que não p~

v. Exa. e então encerraria a questão de ordem sob o seguinte

aspecto: o depoimento do Coronel· Saraiva nã~ ref1et~ o seu

Relatõrio e não sabe o que escreveu?

O SR. PRESIDElITE (Deputado Alencar Furtado) 

D Coronel Saraiva., no seu depoimento, negou-se a prestar i n

formações a ~sta CPI. e esta CPl compromoteu-se a processã

lo em razão disso. C~muniquei-lhe, i\liãs. este fat~. Em

razão desta sonegação de informes, a CPI endereçou ofício ao

Sr. l-linistro do Exercito, exatamente para materializar a ac..!!,

sação de t"orma inconteste, porque teríamos já elementos

mão. se colhidos. noticiadores desses fatos; porem. o conteE

do por inteiro desse Relatório seria a prova provada das ac..!!,

sações. O Sr~ mnistro do ExerCito negou-se a fornecer

chamado Rolatório, a despeito de dizer de sua existência. i!!,

ouvimos o d~poimento do Coronel Saraiva. mas, naturalmente,

qualquer consciência constitucional. democrãtica entende que

toda formação criminal. toda formação de culpa se baseia em

autoria e '~ateria.lidade. Sem a materialidade não se pode

condena~ ninguem; e sem' autoria muito menos. Ou sejt1, a cul

pabilidade reside nesses dois alicerces. Primeiro. Sr. Pr!

si dente , o Decreto do Reginlento RD, que V. Exa. me disse quo

ofiriga ao sigilo dos documentos dito confidenciais. não foi

fefto~ Acho que e bem anterior ao fato do Relatório Saraiva,

ou seja, não foi feito a'fim de não tornar piiblico o Rela

tório Saraiva. Ele deco~,:e de um processo revolucionãrio, da

mesma manei~a que pessoas foram atingidas por atos revoluciE.,

nirios. sem formação de culpa. sem Ur.J processo obediente ãs

.no~mas do contr:aditõrio, estabelecidas na Constituição. AgE.

~a, o que me admira profundamente e que um processo que na~

ceu de uma decor~ência revolucioniir:ia - porque uma revol.!!.

ção não conhece leis; esse ê o seu princípio maior; ê um f,!

to transformativo e violer,to. que agora chega a um processo

de democrati zação - uma vez tendo vi ndo a esta Casa, o Cor2,

nel Saraiva. que deve ter redigido esse Relatório. que deve

ter sido o seu autor, que deve sabar ipsis litteris o que

colocou' ali, que não deve ser fr~co de múmõria, não possa ter

oferecido' a esta Casa a materialidade indispensável ã in,cri.

mi naç'[o, porque os que depõer., aqui são che fes de famil i a ;qua,,!!

do não devessem satisfação' ã sociedade. devem muito maior a

seus 'filhos, a seus familiares. E, se o caso fi de dfvlda C!

terna, se o caso é de um debi to do Pais para com outros pai-

do~eiteração que deve ser fE'ita por esta CPI ao Uinistro

o SR. PRESIDENTE' (Deputado Alencar Furtado) 

Tem V. Exa. a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Ainda para respo!!.

der a esta questão quanto ao passado e presente das trans!

ções e quanto ã p~esença ou não de' pessoas envol vi das no R.ê.

latõrio Saraiva. ã época dos fatos. o Coronel Raimundo Sara.!.

Vil Martins tem publicado, no dia.de hoje. no jornal "O Est~

do de S.Paulo". que as suas investigações diziam respeito a

fatos preteri tos e que a demora no recebimento das comissões

se deveu a p~oblemas de demora na liberação destas comissões

pelos fornecedores; e que o 'Banco de Crédi to Francôs foi siE!,

pl esmeflte um repassador desses c."edi tos.

O, SR. PRESIDENTE (Depu'tado Alencar Furtado) 

E'O 110 Estado de S.Paul~lI qJJe publica isto?

~ SR. DEPUTADO JOSt:: LOURENÇO - Acho que e uma

questão fundamental, Sr. Presidente. que temos de esclar~cer;

oiJ entã,) ç:hamar ate aqllí novamente· o Coronel Saraiva, para

nos elucida\ esta data: quando foi üssinado o contrato ]I; g ua

Vermelha - CESP. se as autoridades envolvidas, ou as pessoas

que não e\am auto\idades. COl:lO no taso o Dr. Andrade Pinto.

que não tinha· nenhuma ligação com o Governo na 'época, se c~

hvanl em Pa~is, quando foi assinado o contrato entre CESP e

~gua Ve~melha. Por:que. se não estavam em Paris. estavam no

B~asn. não têm o menor ênvolvimento'. e tudo isso não passa

de ,uma grande mentira.

O SR. PRESIDENTE (Deputa-do Alencar Furtado) 

A Presidência vai da~ satisfações a V. Exa. e ã CPI, neste

instante. dizendo o seguinte: o Sr. Ministro do Exercito, G~'

neral Walte~ Pires, negou a esta CPI o intefro teor d'o texto

do chamado Relatório Sar:aiv'a. argUindo em seu favor um decr!,

to e a ruórica de um sigilo que guardava aque.le Relatório no

seu llinist'ério. 'Mas o curso desta investigação tell) dito, i!!,

clusive nesses ultimos dias, que a p~õpria honorabilidade de

alguns militares se encontra em jogo. E. agora mesmo. vejo

V. Exa'" nesta questão de ordem. imputando ofensas inclusive

ã ~onra do Coronel Raimundo Saraiva. Acho, entretanto, que

outros elementos: compõem o que vou,.:dizer a V. Exas., quan to

ã necessidade imperiosa de que este llsegredo de polichinelo",

que e o chamado Relatório Saraiva. p'ela invocação ministeri.

a'l, seja desfeito por inteiro. -Esta Presidência - V. Exas.

são testemunhas - quando do depoimento do Coronel Saraiva,

garantiu~lhe que poderia desraracterizar o sigilo, arcando

com toda a responsabilidade para tanto. da mesma forma que

um juiz de instrução, na justiça comum', poderia fazã-lroj

nem assim P?de colher do Coror.~l Sá.raiva as informações. por.

que ele tambem alegava sigilo e obediência ao RDE. Quero di

zer a V. Exas. que já: ando protelando por tempo demasiado a

Exe~cito, já agora alinhando argumentos novos. não. apenas r~

batendo a invocação do decreto por ele argtlido no seu ofício,

não sõ porque! o decreto tem que se submeter ã lei. ã Consti

tuição e aos interesses nacionais, mas também porque o enval

vimento, já agora sob suspeição da palavra, ou d.< honra. ou

da dignidade, ou do conceito de alguns militares quanto aos

seus depoimentos, e isto importa em um problema de alto rel.!:.

vo, qu'e deve se~ tamb'ém objeto, d~ reflexão e de alta ponder2-'

ção do Sr. Ministro do Exercito'. Vamos reiterar o pedido,

solicitando-lhe a ~emessa desse Relatõrio, para que possamos

de uma vez encerrar este assunto.

, to ao Ministro do Exercito, para que respeite esta Casa, p.!

ra que respeite os cidadãos que estão envolvidos. a honra dos

militares envolvidos agora, que a'te passam a ter a condição'

de indignos. por se\em menti~osos; 'que ele mande imediatame!!.

• te o Rel.atório a esta CPI, jã n~sta semana - não hã razão

pa~a se guardar seg~edo mais nesta Republica - para que e!.

cla~eçamos os fatos. Vamos ler o Relatório aqui, a Nação fi

~arã sabendo; se publica o Relatõrio, se alguém tem culpa ou

peço ao Governo que se honre, trazendo o Relatório Sarttlva

aqui.

O SR. OEPUTADO JOS( LOURENÇO - Não houve.

O SR. PRESIDENTE (Dep1Jtado Alencar Furtado) 

'Pediria a V. Exa. que conclulsse a sua questão de ordem.

O SR, OEPUTAOO JOS( LOURENÇO - O Governo

que deve cobrar, Sr. Presidente.

se aqui. numa das reuniões desta Comissão. que espe,'ava que

não estivessemos diante de uma grande, mentira. como a que l.!:,

vou o Presidente Varga.5 ao suicídio.

O SR. DEPUTAOO, ,Os< LOUREIlÇO - ••• ago,·a i!'.

peço •••

O SR. PRESIOENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pediria ao Deputado João Cunha que •••

°SR. DEPUTA0 O JOS(; LOURENÇO - Concluo, Sr.

mou aqui; e V. Exa •••

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Tanto disse que

preendo, aceito as colocações de V. Exa., mas o Governo •••

°SR. OEPUTAOO JOXO CUNHA - ••• de um Relat.§..

rio de informações. P~ecisamos parar, neste País, de ficar

na semântica, de ficar na palavra, para tentar encobrir o e.!!

gado, a menti~a, o assalto aos cofres públicos.

O SR. DEPUTADO JOSt: LOURENÇO - O assalto, na

qualificação de V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - !la n,i nha. de D~

putado brasileiro.

O SR. DEPUTAOO JOS.( LOURENÇO - Mas V. Exa. di2.

°SR. DEPUTADO JOS( LOURENÇO - Entendo, co!:!

semântica •••

o SR. DEPUTADO JOAD CUNHA - Aí e um probloma

de semântica., Ai V. EXil. terá que discutir protuguês comigo

tambem. Isso ã um problema de semântica.

O SR. DEPUTADO JOSE:' LOURENÇO - semântica.

O SR. OEPUTAOO JOXO CUNHA - ( um problema de

g'ando; estamos ;investigando.

O SR. DEPUTAOD JOS( LOURENÇO - Ou investiga!!

do; mas a opini,ão p'úblicaestã·julgando.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Por favor. pediria li V. Exas •••

O SR. DEPUTADO ,)011'0 CUNHA - A opinião publica

capaz de corrigir. Deputado. e de di,zer aqui. ••

O SR. DEPUTADO JOXO CUNHA - Tanto disse, que

o SR. OEPUTAOO JOS~. LOURENÇO - ••• que est2.

mos aqui endossando permanentemente •••

julgará sempre. O povo estã julgando este regime faz vi nte

anos.

o SR. DEPUTADO J01(O CUNHA - O Governo deve,

mostrar o Relatório Saraiva.

que •••

o SR. PRESIDENTE -(Deputado Alencar Furtado) 

Ou V. Exa. conclui esta questão de ordem, e o Deputado João

Cunha deixa de interferir, ou suspenderei a palavra.

P~esidente, dizendo o seguinte: estamos julgando pessoas em

função de dados.

:0 SR. DEPUTADO J01l:o CUNHA - Não estamos jul

plõ!lo que aqui foi dito sobre o Relatório Sa~aiva, ba~eado etrl

informações de ]l;gua Vermelha. ,o Coronel Saraiva :,·,entiu. Não

tenho dúvida alguma, mesmo porque nem acho que o Coronel S2

raiva, em 1973, estivesse lã. Acho que ate 'o próprio CorE.,

nel Sa~aiva, ã época da assinatura do contrato 1\gua Vermelha

- CESP - Centrais Eletricas de São Paulo, não estava em P!.

ris. Então, como se acusam pessoas de terem recebido seis

niilhões de dólares, qua~do essas'pessoas não estavam nem no

l,ocal onde aconteceu a negociação, meu Deus do ceu? Isto. e
bãsico. Esta Comissão está', a meu Ver, incidindo. num erro,

o SR. DEPUTADO J01(O CUNHA - Esperava.

O SR. DEPUTADO JOS? LOURENÇO - V. Exa. afi!

D SR. DEPUTADO JOA'o CUNHA - Deputado, V. Exa.

deve. ir ao Palãcio hoje buscar o·Relatório Saraiva.

O SR. OEPUTAOO JOS( LOURENÇO - O Governo tO!

nou publico e, através de outra nota que não declarei

V. Exa., mais recentemente. do Ministro Carlos ~tila, reafir.

mando qu~ o Relatório Saraiva, o denominado Rt.latõrio Sarai

va, como o fHnistro Frota havia dito. não era Relatõrie coi.

,sa alguma.
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50 na minha presença.

ag~adeço.

o SR. OEPUTAOO ALOO ARANTES - Estã bom. Eu

O SR. DEPOEUTE (CarBos Alberto de Andrade Pio!!

to) - Qual e a captação ilícita, Deputado, sõ para meu es'cl2,

recimento?

A

de

que

pe5soasnão temos'elementos comprobatórios ' .. mas nem as

Servlço Nacional de Informações. Estamos constatando

nem as pessoas que fo~am citadas, justa ou injustamente

vando adiante, embora subsidiãrio, e da maio~ importância p!

ra li compreensão dos problemas da dTvida externa '6~asi le'i7r'á'.

Acredi to que não· temos apenas que obter o acesso ao Relat.§.

rio Saraiva e aos seus termos pa'.i-a:o escliHecimen"tô· inclusl

ve das pessoas que estKo sendo injustamente acusadas ou d~

quelas qt.:e estão sendo injustamertte também liberadas de cri

mes que c·ometei·am. Entendo, Sr. Presidente, que estamos di

ante talvez de uma questão mais seria e mais profunda, por.

que o Relatório Sllraiva, ao contrãrio do que disse aqui o O!!,

putado Jose Lourenço, existiu oncretamentó!, é. quem disse i~

so não ·foi apenas um funcionã~io. ma.s um cidadão que e,,;crccu

o cargo de t1inistro de Estado. Ele disse nesta CPI que o R~

latõrio Saraiva existe. Apenas não disse que tinha esta d~

nominação tecnica de Relatório, jã q!lc no Exercito não exi~

te essa denominação.

D SR~ DEPUTADO FERHANDO SANT'ANHA - Lembraria

,a V. EXa. que.o próprio Coronel. Saraiva admitiu a existência

do ~elatõrio.

o SR. OEPUTAOO JOse FOGAÇA - Elo disso aqui

o SR. DEPUTADO JOSI: LOURfNÇO - Eli não menti,

11I2. Deputado Jose Fogaça?

O SR. OEPUTAOO JACQUES O'ORNELLAS - Permite-

O SR. OEPUTAOO JOS~ LOURENP - Ele disse que

não. O Relatório Saraiva não existiu. Ele disse isso.

muito mais seria, S~. Presidente, do que a própria limitação

do Relatório Saraiva. O GQneral SylVio Frota declarou aqui

também que na manhã seguinte telefonou ã Chefia do Ser,v,iço

Nacional de Informações para saber se havia necessidade de o

Exercito colabo~ar nas investigações e a resposta que obteve

foi a de que o E)l;ê~cito estava disp:nsado. Ora, chegamos ã

constatação pura, sililples, perfeita e exata ae que não houve

a.bsolutamente nenhuma inve$tigação, porque o Sr. Carlos Al~

be~to de Andrade Pinto - envolvido ou não, mas citado t~

~.ia que ser ouvido. O Hinistro Vilar de Queiroz não foi Dl!

vid~ e o Co~onel Sa17aiva sequer ~oi ouvido também, porque o

Exercito - este ser:ia o p~ocedil!lento normal- teria que co,!!.

vocã-lo para ouvi-lo. O Coronel Saraiva não foi chamado

~ar abertura a nenhum tipo de processo investigatõri~ porque

o Exército não foi chamado a isso. Isto e um depoimento, e~

ta ê uma declaração dada nesta tPl~ não por um funcionãrio,

não por um oficial menos graduado, mas, nada mais, nada 1l1~

nos do que pelo S~. Ministro do E~ercito em 1976. General SYl

vio Frota.

que o Relatório Saraiva era para ele um maço de documentos

recebidos pe~.a Chefia do Estado Maior do Exercito, oriundos

de Pa~is. Pa~ece-me, Sr. Presidente, que essa e uma questão

que p~ecisa fica~ muito bem esclarecida, uma Vez que, após o

depoimento do Gene~al Sylvio-Frota nesta CPI, li versão que

foi divulgada ã imp~ensa e que foi dada a saber a esta mesma

imprensa pelo Deputado JOSE! Lourenço e a de que não exi stia

o Re1atõ~io Saraiva~ Se o depoi,mento do Genera.l Sylvio Fr,!?

ia foi secreto, não podemos permi ti r que a verdade seja s~

<:~eta e que a mentira seja publica. Ou seja, o Relatõrio s~

raiva existiu e isso foi afirmado aqui pelo General Sylvio

Frota.

que foram citadas, nem as pessoas que tinham a obrigação de

serem ouvida'S o foram. Então, e·stam05 diante de uma questão

O SR. OEPUTAOO JOSõ FOGAÇA - O Oeputado Jo••

Lourenço estã-se utilizando de um sofisma que li a qucstãomu!

to simples de se dizer que a palavra relatório não e a mesma

que informe ou info~mação. Mas o General SylVio Frota aqui

deciarou que existiram dois te'cx e dois inforomesJ que foram

reunidos num maço de documentos e en.viados parll a Chefia do

O SR. Di:PUTADO JOSr FOGAÇA - Portanto, St'.Pr.,2,

si dente, p~ccisablOS dClxar registrad~ este fato: não podemos

adllli ti r QUe. a verda de fi que s ecre ta, enq ua nto a me nt i ra se

torna publicil pela palavra 'do Deput~do Jose Lourença.

não. Peço a V. Exa. para consult~r o registro daquela reuni

io e vor onde esta a afirmllção do' General Syl,vio Frota

que houve o relatório. Desafio V. Exa. a provar isso.

R1e':l.ti ra e de V. Exa a

conheci a o fa to de que .!tquestão de ordem ger:al. Se eu

seque~ conhecimento de uma ~eferência dessa natureza?

O S~. DEPO~NTE (Ca~los Alberto de Andrade Pi.!!

~o~ - Nenhum conhecimento. , lnsisto em que não pl:'rmi tiria i.E,

o SR. DEPUTAOO ALDO ARANTES - V. Sa. tom i.!!

for:rnações de que, naquele perlodo, havia, nas rodas, iuclusi

vc, soc1,ais 7 quer dizer, falava-se, e apelidava-se ir Em:"aix!

da Bl"asileira de tlAmbassade des _dix pour cent ll
•

SRa DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pio!!

to) - Hão. Nem pel"'mitir:iaque a embaixada do Br.asll fosse con!

pu~cilda com esse nome ou com esse apelido. Na minha frente

não fala~iam7 Deputadoa

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - V. Sa. _não tem

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - nas, então, DI".

Carlos Alberto, acho que V. 5a. deve colocar-se na postura

de contribuir para o trabalho desta Comi$são. !. óbvio que-

uma comissão normal ••• não e--essa a questão a que me estou

referindo. V~ Sa. sabe qual e o objeto fundamental do fu!!

ci onamento desta CPI. Estamos que rendo saber exa tamente

captação de comissões ilícitas desses seis milhões de dóla

res. QUc~o saber se V. Sa. tem conhecimento desta ~ nature

za de comissões.

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Ilustre Deputado, qualquer cidadão profissional da car.

~eir:a de economista ê Ob~igado ~ saber que um processo de

captação de ~ecu~sos contempla o pagamento de comissões. QU!

1"0 crer que e uma p~ãtica internacional.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Que tipo de co

missões a que V. Sa. se refere?

O SR. ,DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pio!!

to) - Refiro-me ã comissão, que e urna retr.ibuição sobre

serviço prestado pelo banco pelo pagamento do empréstimo.

~ SR. DEPUJ,.DO ALDO ARANTES - Sim, mas a cE.

missão a título indivi~ual, a título dos indivíduos que f!

zem a intermediação no processo de ,captação da dívida?

O SR. DEPOENTE ( Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Absolutamente não, Deputado; eu digo a comissão no seu

termo normal.

depoimento que V. Sa. fez aqui e no qual se isenta de qUiJ.!

quer ~articipaçãD nesse episódio. Gostaria de fazer duas

pei"guntas, no sontido de que, event~illlUento, com as raspo!

tas que V. Sa. possa dar - respostas essas que já foram dE.

das por outros Depoentes, lilas que. çcrtamentc, o seu depol

mento irã contribuir, irá enriquecer esta CPI - venhamos a

te~ condições de avançar. Gostaria primeiro de sab-er o s~

guinte: V. Sa., no perTodo el!l que ficou em Paris, tomou c2

nhecimento de que, no processo de captação de empl'cstinlos no

exterior, havia a concessão da comiSSões?

D SR. DEPUTADO ALOO ARANTES - A que o Re1at~

rio Saraiva fez referência, de seis milhões de dólares que

foram dados aos elementos do g~upo do Sr. Delfim Netto em P!.

~fs, no processo de captação de recursos, para a construçã o

da Usi na de 1\gua VerJ';'le 1ha.

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi!!.

to ) - E'stava pensando que o Deputado tinha formulado uma

xiste comissão em emprestimos internacionais, a minha respoE,.

ta e afirmativa. Evidentemente que conheço. Em qualquer nE

gociação internacional e po"slvel ter comissão. Quanto ã cE.

missão do Coronel Saraiva, não tenho' nada absolutamente a di

zer a Y. Exa., porque desconheço' completamente a comissão do

Cô~onel Sa~aiva, OS.- seis milhões de dÕlares Q esse processo

que 'V. txa. está mencionando. Infeli:z.mente 7 não posso aj.!!

dar V. Exa'. a caminhar nesse sentido.

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Deputado Jose Fogaça, tem V. Exa. a palavra.

O' SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Sr. Presidente,

l'antes de inquirir o nosso, depoente de hoje, gostaria apenas

;de registrar qUê: a questão do Relatório Saraiva" que e um

aspecto subsidiãrio das inve;tigações que esta CP,I está' l,!

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

nem o Ministro do Exercito.

o SR. DEPUTADO EDUA~DO GALIL - o Ministro do

Exercito tem a proteção .da lei sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Ele tem a Constituição acima dele •. Ate essa que está ar.

o SR. DEPUTADO EDUARDO GAllL - Mas o Depoente

nío estã obrigado, ao crime de omissão por essa norma de doc,!!

menta confidencial.

o SR. PRESIDENTE (De~utado Alencar Furtado) _

Permita-me V. EXa •••

E,acho mesmo que, no ano que vem, em função inclusive de ac~

sações como esta: que o Deputado José Lourenço fez, ,'devemos

convocar novamente o Coronel Saraiva para depor perante e5ta

CPI, demonstr:ando que está em j~go a sua honra e honorabi li.

dade e que ele tem que vir aqui, fazer um depoimento, para

que possa, então, tr:azer ã tona - defender-se e ·contribuirp!.'

ra que os apu~ellios aqui ':.os fatos que ocorreram nesse epH~

dio. Porque, Sr. Presidente, DI". Carlos Alberto, não est,!:!.

mos aqui, como membros da CPI, com o objeti vo de colocar quem

quer que seja no banco dos réus / Queremos a busca da verd!.

de, essa verdade que hã vinte anos estã sendo sonegada ao PE.

vo br:asi1eiro. Então, nesse sentido, esse ê o objetivo, e!.

SI e a determinaçãD de todos os membros desta CP!. Ouvi

vocando um decreto qu.e lhe cobrii1 de sigilo. Daí os osclar~

o SR. OEPUTADO EOUARDO GALIL - V. Exa. me per

c~mento5 por nós prestados há poucos instantes quanto ã rei'j

teração 7 e 7 jã agora, rebatendo argum~nto jurTdico invocado,

po~que para nõs e nenhum, urna vez que ° decreto não tem v2,

1ia no confr:onto com a lei, com a COlJstituição e com os int.!t

resses nacionais; e ate por que não convem a: esta CPI enco,!!!

pr'idar acusações, estender a ningüem 7 sem calçar-se da cert.!t

~a, po~que ela ê isenta de qualquer paixão e e impessoal no

5eb comportamento.

lIlite?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) _

Já estã encerrada a discussão. V. Exa. jã acabou a'questâo

de ordem. Tem' a palavra o Deputado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDD ARANTES - Ate que enfim,

Sr. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Carlos Alberto de Andr!

de Pinto, na defesa que o a~igo, Deputado Jose Lourenço, do

PDS, fez do Governo, do Ministro Delfim Netto, de uma forma

enfãtica, fez uma acusação tambem enfãtica ao Coronel Sara!

va, dizendo que ele era mentiroso, que foi mentiroso nos f!

tos que rela tcJU. Assim como o Deputado, José Lourenço disse

que o Coronel Saraiva foi mentiroso, digo que o l~inistro Del

fim e mentiroso e que tenho muito mais motivos para confiar

no Coronel" Saraiva do que no IUnistro Delfim Netto, porque

todos nós t~mos conhecimento das manipulações que o Sr. Del

fim Netto fez das estatísticas brasileiras. Uós todos temos

conhecimento de que o J-1in'Ístro Delfim Netto J quando proce,E.

sou o nobre Deputado Francisco Pint.o, na sua ação, dizi] da

inexistência do nelatõri~ Saraiva, quando, naquela 'época,

ele estava mais do que sabendo da existência daquele Relat~

~io. Ele se encobria pela si tuação de arbítrio, de di tadura,

de falta de liberdade, para impedir que os fatos vtessem

tona. Então 7 acho que, neste momento, cabe a esta UI o e!

chrecimcnto dos fatos. ,Como membros da CPI, estamos ã pr,!?

cura da verdade. E, para chegarmos ã verdade, e absolutaM1e,!!.

'te fndispensãvel termos os elementos in·formativos. Necessito!

• 05 ter acesso ao Relatório Saraiva. Nesse sentido, acho que

• deliberação que esta CPI tomou, de reiterar-o pedido ao Mi

nist~o do Exe~cità pa~a que tr:a:nsmita a íntegra do Relatório

Sa~aiva a. esta CPI, ê absolutamente indispensãvel, para que

tenhamos condições de dar continuidade aos nossos trabalhos.

o SR. OEPUTADO E"OUARDO GALIL - Só peço a V.

Exa. que possa contestai" os es'clareci~entos que me deu.

O SR. PRESIDENT,E tDeputado Alencar Furtado)

Pois não. Qual e 11 contestação?

O SR. OEPUTADO EOUARDO GALIL - Acho que exi!!.

te um grande equTvoco, porque na medida em que o Regime n to

RDE protege um documer,to que Se tornou oficial de uma insti

tuição, não protege o crime de "mi~.são do Depoente. DeP2

'ente não estã obrigado ao silêncio, nem ã omissão, principal

lIente em se tratando de crime ·comum.
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o SR. DEPUTADO JOsf: FOGAÇA - V. EXil, estã to.!,

nando pública a mentira e a verdade do depoimento estã'-se to!:,

"ando cada vez mais secreta.

o SR. DEPUTADD JOSé LOUREIIÇO - Eu não di ose

isso, não.

o S~. DEPUTADO J01\o CUNHA - Eu não Vou admi

ti-r isso, Deputado.

O SR. D~PUTADO JOSE: LOURENÇO - Quem não admi

te. sou eu que me chamem de mentiroso.

o SR. DEPUTA.D0 JOí'!;D CUNHA - Previ no ao Deput!

d,o que estã faltando com a v·erdade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Para uma questão de ordem tem a palüvra o nobre Deputado Ja!:,

ques D'Ornellas.

O SR. DEPUTADO JACQUES DIORUELLAS - O chamado

Relat;õrio Saraiva se compõe de dois telex. São duas inform!

çõos., •

o SR. DEPUTADO JOsE: LOURENÇO - O chemado,

chamado por V. Exa., não pelo Ministro.

6?: do financiamento para 1\gUil. Vermelha. [SS;) íL em re5fJn10,

a questão~ Essa e a vet'dade, Sr. Presidente. só par;~ 'l?gi~

trar.

o SR. DEPUTADO JOÃO CUf:HA - Pela ol"dero, Sr,

Presidente.

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - Sr. Presidente,

peço a V. Exa. que me assegul'Q a palavra para prúce.der ã i.!!

quiriç'iío.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado )-

Está' assegurada a palavra a V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOSé FOGAÇA - Com todo o reE.

peito que o dapoente nos merece, mesmo que o seu nome esteja

incluldo ent~e as pessoas acusadas, a esta Comissão cabe ap~

nas o papel de inqui~i-lo da fo,:ma a mais isenta possível

.proceder ã investigação da verdade, seja ela qual for, mas,

acínla de tudo, para estabelecer a justiça dos fatos. Dr. Cal:

)os Albe~to de Andrade Pinto, V. Sa. manteve algum tipo de

relação pessoal com o Coronel Saraiva no perl0do ~m que

rou em Paris?

que V. Sa. nunca mais trabalhou em r.lissão estrangeira parll a

Sul Anérica, co~o represen"",ante internacional dessa empresa.

O que me leva a estranhar e que V. Sa., tal como esses outros

cidadão5 que cit.ei, estivera em Paris 5flrvindo a uma empresa

privada exatamente no mesmo período el'l gue lã esteve o l-lini~

tro' Delfim Netto e tanlo V. Sa. ·quanto esses outros cidadãos

que citei', depois da volttl de Paris para o Bra51'1, passaraJ:1

a servir ao llinistro Delfim Netto nos Ctlrgos em que ele ocu

pou no Governo. A pergunta que tenho a fazer e a segui nte :

V. Sa. continua prestando ~('rviço ã Sul AIIlõ'ric~ ou en"'errou

exatam~nte nesse período, em 19781.

o SR. DEPOEIHE (Carl.os Alberto de Andrade PiE.

to) - Ate hoje, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA w Mas as missões i!!

te~nacionaisJ não mais?

O SR. DEPOEllTE (Carlos Alberto de Andrüde Pi.!!

to) - 1\s mi~sões interna,cionais, não mais porque encerrou a

minha missão quando vol~ei para o Brasil. ~las o escritório

da Sul America está lã ate hoje J em Paris, como o escritório

tido?

cumentos? Não deixe pública a mentira.

o SR. DEPUTAVa JosE: FOGAÇA - Houve ou não do-

o SR. DEPUTADO JOsE: LOURENÇO - Não houve rel2,

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Quero completar

S~. Depoente, °.Deputado me,'ece um tratamento condigno are,!

peitoso. A exaltação de V, Sa. não ê justa. Peço que o tr.!

tamento lhano seja o constante nesta CPI. Tem V. Exa a pal!

v~a, Deputado José' Fogaça.

o. SR. DEPUTADO JOsr FOGAÇA - Apenas quero CO!!

pletar a pergunta dizendo o seguinte: a conclu~ão a que sou

forçado a chegar não li um julz.o de valor, mas apenas l.ma conE.

htação a partir de um depoimento que foi feito nesta CP] p!

la Sra. lIariza Tupinam!)ã, que disse que todos esses cic'1dãos,

incluindo V. Sa. - estou dando a :V. Sa. e~atamente o direl

to de se defender dessa acusação - de que tanto V'. Sü. qua,!!

to esses outros funcionãrios que viviam na órbita da Embaix!!.

da brasileira estavam muito mais a serviço do Ministro Del

'fim Netto e que eram pagos por essas empresas privqdas a tI

tulo externo, mas que utili zavam regula,:menta os te l"'ex , os

telefones, os serltiços e' o material de expediente da Embaix~

da. Veja V. Sa. que este> não e um juíz~ de valo)', mas ap!:,

nas um raciocínio, uma dedução que" faço .em função dos dep.o.:!..

da Companhia EUDlIARCO estã lã ate hoje, em Paris, e as expor

tações de ãlcool da COPERFLU continuam sendo feitas norma.!

mente.

D SR. DEPUTADO JOSE' FOGAÇA - A conclusão

qUe chego - e V. Sa. pqde contestar - e a de que tanto

V'. Sa. quanto esses outros funcionãrios talvez estivessem mui

to mais ligados ao Hinistro Delfim Uetto do que propriamente

a essas empresas privadas.

o SR. DEf10ENTE (CarTas Alberto de. Andrade Pi!!.

to) - Acho que aí o Deputado estã fazendo um juízo de valor

muito injusto e ofensivo ã minha pessoa, porql.,le, estando em

Paris, recebendo meus. proventos dessa empresa, dando o melhor

dos meus esforços. do mE'U trübalho e da minha dedicação •••

O SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇ)\ " lIão ê um juízo

de valor.

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade PiE.

ttl) ~ Um momento, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOst FOGAÇA - Queria que V.Sa.

rcspontlesse ã inquiri,:=ão da mesma. forma que vou responder.

O SR. DEPOENTE (Car)os Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Vou responder6 ,Vou respondQr da maneira que acho que

devo ~esponder.

O SR. DEPUTADD JOsr FOGAÇA - Vou completar a

o SR. D~POENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

tol - Então, cump~a com o._-seu dever honestamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

que faço a V. Sa., mas um dever que tenho para com esta Casa

e' para com os eleitores que represento.

O SR. DEPOENTE (Ca~los 'Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Então, fa.çll o favor de completá-la.

O SR. DEPUTADO JOSt:: FOGAÇA - Não ê um favor

mi nha pe~gunta •

a pergunta •

o SR. D~POENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Vou ~esponder da maneira que acho que devo responder e

não admito que Deputado algum faça esse juizo de valor' tota.!

mente i njus to.

outra

Não são pe~mitidas intervEonções ~aralelas. Continua com

palav~a o Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - O Coronel Sara!

va se dispôs a e~tar em contato com o banqueiro Jacq'.'es de

Broissia, juntamente com dois diplomatas brllsileiros, Guy de

Vasconcelos e Fernando ,FofltouraJ segundo~informações de d!!.

poimentos que fomos aqui gradativamente recebendo, V.Sa. ti

nha algum tipo de r:elação menos anlystosa com esses dois di.

plomatas ou as relações eram meramente profissionais ou ao

nível dos enc.ontros eventuais Tla embaixada?

o SR. DEPOErlTE (Carlos Alberto de Andrade Pi!!

to) - Não .p,:ocurei o Coronel Saraiva po,:que estava mais do

que llmparado l antes de mais nada, em razões de foro lntimo,

comigo mesmo e com 11 minha consciênc.ia. Em segundo lugar,

pela justiça. O que me interessa do Coronel Saraiva e o seu

depoimento diante da Justiça ou de uma Comissão Parlamentar

de Inquerito. ~las, pelo que acabei de ouvir, o Coronel S~

raha não disse nada. O que eu posso fazer?

O SR. PRESIDEIlTE (Deputado Alencar Furtado) -

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Não chegou a ter

um ~el .. cionanlento mai!> próximo com o Coronél?

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi,!!

to) - tlenhum tipo de relação pessoal.

O SR. DEPUTADO JOSf fOGAÇA- Não conhecia esse

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi,!!

to) - Conhecia-o de vista. O Cofonel estava na embaixuda.

Frequentei a embaixadà diversas vezes. N..,Qrmalmente o via,l'las

meu relacionamento com ele ...

O SR. DEPOENTE ~Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - De maneira alguma. Era bom dia, boa tarde, como vai

o senhor e nada mais.

Ó SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - Por quo V. S•• e.!!

tende que não deve procur1lr o Coronel Saraiva ou não deveria

tê-lo procurado como testemunha po~que seria mal recebido,

conforme Seu depoimento da hoje?

cidadio?

o SR. DEPD~rlfE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Deputado, pronss~"r:ais, nenhuma. Com o diplomatil Fo.!!

toura nem sociais. Com o diplomata G,uy de Vasconcelos, se

não me falha a memõria~ um dia talvez. me tivesse convidado p!

ra um jantar ou uma outra cois.a na casa dele. 1·las em nenhum

momento essas ~elações passaram do terreno meramente amist,2,

50 com o Guy de Vasconcelos, que, para o meu gosto P.essoal, ~

t:a uma pessoa mais simpat'i ca.

. O SR. DEPUTADO JDSé FOGAÇA - V. Sa. disse que

e amigo do mnistro Delfim Netto há 21 anos. Pelo 1eitura

do seu ,curriculum vitae, observa-se' que V. Sa •.scHlre trnba

lhou no B.rasil e exatamente entre 19.75 e 1978 esteve servi.!!..

dó em Paris a uma emp~esa p,:ivada, a Sul America. Ocorre que

nesse mesmo pe~íodo estivera em Par:is tllmbem o Sr. Gustavo

Si 1vei ~a, Que ser:vi a a umll emp~esa ,.pri vada, a Duca1, se não

me engano. Nesse mesmo perl0doesteve em Paris uma

'pessoa .que tambem era muito amiga do Ministro Delfim Netto,

p Sr. Rui Hoguei~aJ que era funcionário de uma empresa priv~

da, a Cafe Cacique. V. Sa. era funcionãrio de uma empt'esa

p,:ivada, a Sul Amet:i~a•.H~~ obs.ervo no seu curriculum vitae

ser

Joseo SR. DFPUTADO JOSé FOGAÇA - Deputado

cumentos foram anexados aos doi,s ,informes, passando a

o SR. DEPUTADO JoJl:o CUNHA - Sou testemlJnha· de

V. Exa. Eu divulguE!i o depoimento do General Sylvio Frota'

-fpsis. vcrbis.

c;le ab\il de 1976, documentos sigilosos para remeter ao Servi

ço Nacional de Informações. Nos demais dias de maio novos dE.

o SR. DEPUTADD JOSé LOURENÇO - Documento

uma coisa,. relatõrio outra. V. Exa. deturpa. Tambem não

houl,le nenhuma acusação sobre lO milhões de dõlares ou 6 mi.

1tlões de dõlares. Isso e uma cois.a que não existi.u.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORIIELLAS - Existiu.

Deputado Jose Lourenço.

O';SR. DEPUTADO JOSé FOGAÇA - é u~ fato que d~

ve p~eocupa~ o plenã~io desta Comhsão, que esteve reunida

em sessão secreta e que tudo que lã foi dito tenha sido d!:,

formado dessa maneira. EstKvamos constrangidos pelo regul!.

Alento da Casa, que nos impede de tornar pública a verdade.

Mas o depoimento do General Sy)vio Frota estã em confron to

direto e total com a versão que foi. dada pelo Deputado Jose

.Lo.urenço. Não podemos admitir que a'verdade continue sendo

secreta e a mentira continue sendo publicada em, todos os jO!

nais.

Lourenço, houve ou não documentos denunciando que o Ministro

Delfim Netto rec~beu 10 milhões de dõlarE's do Banque de CrÉ.

dit Commercial de F~ance, isso declarado aqui na Comissão p!

lo General Sylvio Frota? Houve ou não documentos nesse S:2E.

confidencial, passando de documentos sigilosos para confideE.

cil1is. Sete folhas compunham então os tais documentos numa

pasta: dois telex de informação, uma informação de 9 de abril

,com quatro folhas .• E uma informação. Passa a ser de info.!:

me pa~a informação, elaboradas, quatro folhas e mais um i.!!.

forme com uma folha, num total de sete folhas, que :ompõem E

ma pasta de documentos chamada de Relatõrio Saraiva, assin!

da, ~ubricada e mandada para o General Antônio da Silva Que,

o entregou ao Ch~fe do SNI, General João Baptista de Olive!

ra Figueiredo. Essa e a verdade dos fatos. Isso estã prov!

do que existe. De rnod'o~ Sr. Presidente, que. e apenas para

confirmar que o Relatõ,:io Saraiv.a. assim chamado, e uma pa,!

ta de documentos que revelou o pa!lamento de comissões ileg!

15, po~ fo~a~ il1citas~ ao grupo do Minis-tro Antônio Delfim

Netto, no total de 10 milhões de dólares, correspondentes a,

o SIL PHESIDEtHE (Deputado Alencar Furtado) 

. 0 Deputado Jose Fogaça E'stã com a palavra. Apenas concedo ti.

'palav~a, para uma questão de ordem, ao Deputàdó Jacques DIO!.

nellas. a Quem asseguro a palavra, pa·;,a··~ste efédto.

O S~. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Sr. Presi

dente, no dia 12 dI:: abril de 1976, o General de Azevedo Man

so entra no'gabineh do liinistro do Exercito, General Sylvio

Frota, para tratar de um assunto grave. Trazia ele dois t~

1ex do Coronel Raimundo Saraiva Martins, das dablS de 9 e 12
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Mentos e da constatação, pelo seu curr;lculum vi tae, de que V••

Sa., por um acaso que não consigo explicar - talvez V. Silo

possa explicar: - esteve a se\viço da Sul América e~ missão

internacional apenas no pe~rodo em que esteve lã o Ministro

Delfim Netto.

o SR. DEPUTADO Jo1i:o ·CUNHA - Pela ordem. Sr.

Presidente.

O SR. PRESIDEtlTE (Deputado Alencar Furtado) •

v. ~xa. jã estã inscrito.

O SR. DEPUTADO J01W CUNHA - Pela ordem, Sr.

o SR. DEPUTADO JOSt LOURENÇO - Quando V. Exa.

for f1inistro da Fazenda. ponha-as em execução.

O SR. DEPUTADO JO~9' CUNHA - lIunca chegarei lã.

Pretendo ser Ministro da Justiç~.

O SR. DEPUTADO Jo.sE LOURENÇO - Tal vez da p~

licia.

um nivel muito mais·altó, muito mais seguro do que estã se,!!.

O SR. PRES1DENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem V. Exa. a palavra, Deputado Jose Lourenço.

O SR. DEPUTADO Josi: LOURENÇO - Qua 1 seri a, na

ôtica ,d~' V. Sa., a política a ser adotada pelas áreas comp~

tentes do Governo no sentido de que o nosso País possa sair

das exportações de produtos primários. Para que possamos P!

!lar a nossa divida externa, o ano de 1984 jã se encontra mai s

ou menos equacionado, com sacrificios, com dificuldades, com

uma alta dose de contcnç'5'o interna que ocasionarã uma rece!

são inevitável. ~tas, de qualquer maneira, poderC'filo5 honrar

nas

particularvãrios anos, que e o campo das exportações, em

da recessão em que se encontra desde o desajustamento

,os nossos comp~omissos em 1984. A perspectiva e que precisa

ser esclarecida e clareada desde já. Não temos, a economia

brasileira não tem corno, fisicamente, produzir uma determina

da quantidade de bens e se~viços que sobrepasse as import!.

ções ne€essãrias para manter o sistema econômico brasileiro

funcionando e com esta diferença pagar todos os, seus compr,Q,

'missas exte~nos, seja amo~tização, seja as taxas de juros,e.ll

fim os 'encargos financeiros. Portanto, Sr. Dep,utado, muito

~apidamente, muito brevemente, acredito que o primeiro passo

que deveria se~ dado desde agora, e pensarmos para a partir

de 1985 termos um tipo de entendimento que nos alivie um pOj!,

co da carga das 'ret~ibuições que seremos obrigados.a pagar

sob fprna de amortização e juros·. O Ministro Vilar de Que!

roz. não ontem, mas publicamente, tem defendido a tese de que

deve~ia haver uma so~te de entent1imento entre os principais

devedores: Bras 11 , Nexi co, Argenti na, Corei a, pri nci pa lmente

esses. Confesso ao Senhor, sem ter um amadurecimento nlaior

das conseql:lencias dessa política, dessa medida, que nós dev!

rlamos tentar um caminho do en::endimento, pri':leiro com ospaI

ses que têm o mesmo tipo de prllblem~s que tan,Qs, isto é, com

países que estão indi,vi.dados e que estão relativamente numa

si tuação, melhor de dependencia do que a nossa. Essa seria a

primeira linha de ação que eu teria tendência a perfi lhar.Ern

seguida, uma defesa muito mais rigorosa das cotações exte!

nas dos nossos principais produtos· de base, seja o-cafe,

cacau, até mesmo a soja, buscando, atra'ves desses produtos,

que são a alavanca da nossa cxpoFtação, manter e conscienti

zar os mercados internacionais que e possiva.l defende-los a

o SR.. DEPOENTE{Car,los Alberto de Andrade Pi.!!.

to} - ~luito obrigado, ,Deputado los'e Lourenço. Seria uma gra.!!.

de pr:etensão da minha parte poder esclarecer os caminhos que

o Brasil deverã seguir para reso,\ver esse magno-problema,' ta..!.

vez o problema mais dificil com que os dirigentes brasileiros

se defrontarão daqui para fre~te. Esta Comissão vai ter

oportunidade de ouvir o ex-f1inistro Karlos Rischbicter. Qu,!

~o C1"er que já" ouviu o HinistN Simonsen e ouvi rã outros ec.2,

nomistas muito mais brilhantes e cap~citados do que cu. Mas

n~o me posso furtar ã obrigação de fazer alguns comentários,

sobretudo. num setor a que; profissi,onalmente, me dediquei há

mos li certeza de que este Pais terá. no prõximo ano, que pa

gar algo em torno de 13 ou 14 bilhões de dõlares só de servi

ço da divida. sem qualquer amortização. Gostaria de saber

a opinião de V. Sa. sob~e como poderiamos renegociar essa dI
vi.da. Qual o caminho a seguir pa~a que pudessemos compatibi

li.za~ a dignidade nacional com a necessidade de pagarmos

que devemos, sem, no entanto, afetarmos como estamos a vida

in:terna da Nação em função de t~rmos que pagar, aquilo que nio

podemos paga~ a cu~to prazo? Era esta a questão que queria

levantar perante V. Sa., porque este e, de fato, o problema

fundamental desta Comissão.

suas contas Qxternas e que preocupam a toda a comuni dade n!.

cional? Tambem corno vê V. Sa. o problema dos países indu~

t~ializados, especialmente da comunidade financeira internE.

cional, que'impõem aos paises do Terceiro t1undo juros exto..!:

"S;ivos, os quais, sem diiv'ida alguma. irão arrastar essas n~

ções para convulsões sociais da maior gravidade? Hoje já t,!!.

O S~. DEPUTADO ·J.os~ LOURENÇO - Sr. Presi dente,'

S~s. Deputados, acho que não há mais nada i1 inquirir sobreeE.,

te assunto. Gostaria de ouvir. Dr.'Carlos Alberto de Andr,!

de Pinto. a sua opinião sobr:e a questão fundamental desta C~

ZlIissão que e a dívida extern~ deste Pals.''!omo p~derel]1os s!,

ir desse impasse?

O SR. DEPUTADO JO~O CUNHA - Nós' temos as a2

Concedo a palavra ao Deputado Jose Lourenço pa ra as SUas i!!

qui ~f ções.

sidente, não ser const~angido, no futuro, a ter que tornar tal

ati tude.

serve i • pOI' informações, que ontem ti vemos um i nci dente, que

foi levantado pelo nobre Oeput'3.do Flãvio Bierrenbach com r!

lação ri vontade explicitada pe10 Sr. Andrade Pinto de assi~

ti~ ao depoimento do 'Sr. Vilar de Queiroz, que foi espanca

do com a definição e a orientaç~o de V. Exa. Vejo aqui com

satisfação, assistindo a este depoimento, o Sr. Rui Nogueira,

que: faz pa~te do conjunto de pessoas citadas no Relatôrio S!.

~aiva. Vou aguardar a resposta ·do J.1inistro do Exercito, Sr.

Presidente. Hão tenho per:gunta alguma a fazer ao Sr. Carlos

Alberto de Andrade Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

o SR. ,PRESIDENTE (lkputado Alencar Furtado) 

Tem V. Exa_ a palavra, Deputado João Cunh't, para inquirir o

depoente.

o SR. DEPUTADO JOÃO CUNHA - Sr. Presidente, t~

nho a impressão de que os fatos somente vão ser aclarados qua,!l

do tivermos os documentos do Relatõrio Saraiva em mãos. 0É.

Pres i dente. '

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Respond,:ndo a V. Exa. dizendo qUfJ o Deputado Flávio Bierre!!

bach elaborou UI!I parecer muito bem fundamentado e muito bem

circunstanciado sobre o assunto. O parecer do Deputado serã

anlH.ado ao ofr~io que endereçaremos ao Sr. tlinistro do Exc!

cito. Ele faz menção exatamente a esse aspecto a Que IJ~ Exa.

se refere.

Pôis não.

O SR. DEPUTADO JOM CUNHA - t porqoc, Sr. Pr~

sidentl:l, de acordo com o art. 14 da mesma lei, e permitido a

qual'que~ cidadão denunciar o Prc'>identa da República e os Ui

nistros de Estado po~ crime de responsabilidade per.ante

Câmara dos Deputados. 'cumpridos os rituais do ofíci,o, se o

Sr. Ministro do Exercito não responder, não se justificar e

não cumprir a determinação desta CPI, assumo pesso1l1mente,c~

IRa cidadão e Deputado, a obrigação de processã-l!l ~or crime

;terna ti Vas.

O SR. PRESlD~NTE (Dcput'ado Alencar Furtado) -

O SR. DEPUTADO JoM CUNHA - Sr. Presidente

de responsabi lidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Que~o dizer ã CPI que não faremos prejulgamento nenhum antes

que os fatos aconteçam. Apenas vamos alertã-10 sobre a sua

responsabilidade legal, jã definida num parecer muito bem

elabor:ado, b~i1hantemente elaborado pelo Deputado Flãvio Bie..!:

~enbach ace~ca da responsabilidade dos Ministros e do pr§.

Pt:io Chefe de Estado.

O SR. DEPUTADO Jo;1!;o CUNHA - E espero, Sr. Pr,!

V. Exa. informou ã Comissão que vai promover um novo petlido

ao Sr. Ministro do Exercito no sentido de que ofereça os in":'

·formes, inf0t:~ações ou documentos, que compõem o que chamamos

de Relatõt:io Saraiva. Que~ia peqir a V. Exa. que fizesse con!.

tar do ofreio a S. E~a. Q Sr. Ministro do Exercito, os prec!

Sos termos da Lei n9 1.079, de 10 de abril de 1950. que def!

ne os ct:inies de responsabilidade do Presidente da República

e dos r.linist~os de Estado, lembrando a S. Exa. 'o que dispõe

O i!~t. 1'3, item IV, que e o seguinte: "São crimes de respo!!

sabilidade dos Minisfr:os de Estado não prestarem', dentro de

30 dias sem motivo justo, a qualquer das Câmaras do Congrc~

50 Nacional, as' .infor~ações que el~ lhes solicitar por escr.:!..

-to ou pres tarern-nas com fa 1s i da de 11 •

D SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - Esta senhora fr!:

qO·cntilva a Embaixada brasileirr?

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.ll

to) -~m minha companhia jamais. Não lhe posso dizer se ela

freqUentava. Eu nunca a vi.

O SR. DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - V. Sa. nunca

o SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Eu a vi em Paris. Nunca freqUentei J não sei se ela I::

ra domiciliada em Paris ou no Brasil.

les. foram muitas. Não e pessoa do meu círculo de amizade.

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - t que, segundb o

relato 'tambem de outt:0 depoente n'esta CPI, i. Sr.a. Ruth Mag!.

lhães estaria entre as pessbas que "mantiveram contato com o

'banqueiro Jacques de Broissia, e, dele teria recebido a recj!,

sa do pagamento de uma comissão ~e1ativa ã Usina de Tucurui.

O S~; DEPOENTE (Cat:10s Albert~ de Andrade Pi!!

to) -Lamento não poder ser ütil nessa resposta porque não t~

nho nada a informar •. Não'conheço o banqueir-o, não conheço~

a ponto de conve~sat:, com a Sra. Ruth Magalhães e desconheçcr

totalmente qualquer encontro dessa senhora com esse banquei

O SR. ·DEPUTADO JOsE: FOGAÇA - Sr. Presidente,

estou satisfeito. Se f0t: preciso, numa prõxima rodada volto,

depóis que outras inquirições for~m feitas.

O· SR. DEPUTADO JOM CUtlHA - Pela ordem, Sr.

Presidente.

Suplicy as explicações necessãrias sobre esse epísôdio, se e
que V. Exa. que~ se referir ao depoimento da Srta. Tupina,!!!

bâ. E.V. Exa. estava aqui p~ese~te. V. Exa. ouviu. Não qu~

ro cansá-lo mais uma vez. Não tinha nenhuma vinculação de

qua1que~ especie ou de qualquer natureza com a Embaixada br!,

Jl1eit:a em Paris.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - V. Sa. conheceou

conheceu em Pa~is a Sra. Ruth t1aga1hães?

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Não a conheci em Pa~is. Conheço-a, do Brasi 1. E pessoa

conhecida. Basta ler as colunas sociais para se conhecer a

.tava em Paris nessa epoca em que V. Sa. lã se encontrava ta,!!

bem?

'Sra.. RU,th Magalhães.

O SR. DEPUTADO JOSt·.FOGAÇA - Sim, mas ela e2.

ro.

encontrou nas dependências da embaixada?

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrtlde Pi!!

t~) - Nas depend~ncias da Embaixada, nunca. Aliás, era iI!!

possível. Se eu a encontrei na minha vida duas ou três vE.,

li SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo· a palavra a V. Exa. para inquirir.

o SR. DEPOENTE (Ca\los Alberto de Andrade Pi!!

to) - Mas o que hã de est~anho nisso, Deputado? Não consigo

ca~ta~ o sentido da sua pergunta. Talvez por i.sso e que não

consi go respondê-l a.

O SR. DEPUTADO JOSt FOGAÇA - t que V. Sa. em

todo o seu depoimentos deseja deixar claro que fazh lã uma

coisa completamente separada daqui'lo ~ue era a atividade do

,Minist~o Delfim Netto" que a sua missão ccmo funcionário de

ursa emp~esa privada estava inteiramente desvinculada de t,Q,

das as atividades da Embaixada. q~e as suas relações eram

Meramente amistosas com o Hinistro e que não havia outro t.:!.

po de envo1viml?nto. t~as as i':lformações que (!sta CPI colheu

_ são info~mações colhidas pela CPI e. portanto, não e um

juízo de valor - são de que "anto V. Sa. qu;>nto esses 0E.

tros funcionários estavam lã trabalhando a serviço mui ta mJis

do Hinistro Delfim Netto do que dessas empresas". Veja V.Sa.

que esta CPI, que este Congresso l~le est5' oferecendo o di rei

to de falar. para que possa contesta·r ou não.

O SR. DEPOENTE (Ca'rlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) - Eu contesto simplesmente, Deputado. As minhas ativid!

,des em Paris se relacionavam com o meu empre90 profissional.

E'las não tinham nenhum vínculo direto ou indireto, prôxinloou

remoto com a Embaixada do Brasil em Paris. Já dei ao Deputado
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novo pat:a 1985 e 19B6~ ~IJ seguida" o mesmo estilo de negoci!

ção via Fundo Moneti~to Internacional:l como pedra de toque,

quero c~er .que estamos progressivamente diminuindo a nossa

capacidade de colocar: !=~m clareza o.s nossos problem:s. que

são ~eai5, são conc~etos. Não temoS como paná-los, os no!.

·sos comp~o.rnissõs são impagâ~cis a curto prazo. Portanto, Do!

do feito ate a90~a. 'E uma quest~o de administração das enti

di.des autãrquicas brasileiras, lllas ê. sobretudo uma questão'

de filosofi'a"de postu~a diante dO·,comercio internacional. ~

c,:edito que os n05sos problemas. de comércio internacional s,!.

rio resolvidos com mais facilida'da e prioritariamente na m!,

dida em que nós passat:mos a defende~ as nossas cotações e~

'te,:na!> quase, e se for o caso, ate unilateralmente, em detri

menta de acor:dos inte-:nacjonais que de uma forma ou de outra

putado, se - e isto depende muito mais em primeiro

da sociedade brasileira de ~ptar por este tipo dt, ação,

lugar

em

lIIunidade inte~nacional, muito milis compreensão do que nõs OE.
tivemos ate agora. Ma.!> isto é {llr.eC'iso primeiro que nõs est!

:iaeos convencido de que este caminho deverã ser seguido. Se

aõs pe,:se9uirmo~'o caminho da ne'9.ociação tradicional de m!

nei~a alguma os banqueiros privados, V. Exa. cita muito bem,

se cOll1overão c~m o problema brasileiro.

D SR. DEPUTADD FERNANDO SANT' ANNA -

i.prensa uma dec1at~ção do Presidente do maior banco p~ivado

. . .
nós somos cada vez mais. ob~igados a fazer concessões aos mei

cados consumidores. Portanto, se conseguíssemos atraves' de

uma ação lIlais incisiva no campo externo, na nego'ciação da

ãrea bancã~ia, proprj amente di ta .'~ um ti po de pos i ci onamento

Jlais rigoroso a pa~tir de 1·985, porqúe 1984 jã estã equaci~

nadl?, ac~edito que teríamos os MSSOS compromissos aliviados.

Alguns, a~e mesmo Deputados. tem 'sugerido uma moratória de

alguns anos, li um problema delicado mas de qualquer maneira

nós não temos fisicamente cQ.mo pagar a nossa dívida externa.

Portanto, uma negociação no~ internacional bancário,

uma melhor defQsa dos preços inter'1'!0s e melhor posicinname!!.

to internacional nos acordos de produtos de base. Isto di!.

ria URla melhoria para as nossas exportações. A partir daí

tellos que contar tambem com um pouco mais de sorte. D Sr.D!

putado sabe que os grandes projetos brasileiros. os grandes

investiment.os feitos a partir de 1974, sem nenhum sentido

c~rtico, po~ uma razão ou por out~a, nenhum deles conseguiu

i sua matu~idade plena. Foram investimentos feitos, ocaso

do mundo, pa~ece-meJ Bank of American, S~. P~ussia, di zendo

S. Sa. que achava inviãvel de fato os países do Terceiro Mu.!!
. .

do consenui~em paga~ as suas dividas ,,~ent~o do perfil atual

'em que elas estão postas, e que dentro de dois anos, sem dQ.

vida algUMa a comunidade financeil:a internacional teria que

sentar: com estes países par:a uma r:enegociação de longo prazo

e de -taxas compatíveis com li. capacidade de pagamento desses

países. Pe~guntaria a V••sa~,se acha que isto e posslvel,se

isto e aceitãvt!l, se o Prussh tem força Ou tem auditõrio s,!!

ficiente, audiencia suficiente diante dos demais banqueiros

ini;e~nacionais,. p~ra que isto possa encontrar de fato apoio

por pa~te da comunidal:le financeira internacional e que ch!.

guemos a este estãgio.

O SR. DEPOENTE (Car;los Alberto de Andrade Pi!!.

to) - Ha.medidil em que as auto~i'·d.ades brasileiras optem por

esse tipo de ação que e uma ação energiciJ, desgastante. que

eX,ige uma tomada de ~isco alui::.o grande, quero crer que a cE.

.unidade internacional, que está colltprOlneti da com o Brasil.

slbe~â. cla~ament~ que nôs não temos condições físicas c.e ar

clr COM estes ônus ~ Na Iledida em que. se nós tentarmos de

AÇOMINAS, da fe~~ovia do Aço e Tubarão. São cinco projetos

que. somados, são ~esponsãveis por investimentos acima de

vinte e cinco bi'1hões de dõlares~ , Ora, a crise internacio 

nll, no mesmo momento em que somos obri gados a aumentar

,nossa fatu~a pet~olei~a, somos .obrigados a pagar os juros e

u. am0t:tizações anteriores, neste momento a jugular da econE.

Dlia brasileh:a e co~tada porque estes projetos nãO" têm. a sua

'l:lIatu~idade plena, e as causas são as mais diversas po.~síve~s.

Se estes p~ojetos. nos pr]5ximos' anos, consegui rem . produzi r

bens e ser:viços necessãrios a que i1õs possamos aliviar os no~

$OS pagamentos, acredito que jâ aí nõs teremos uma posição

bem fiais aliviad,a do que tínhamos ãte agora. Em resumo, Sr.

~eputado: uma posição mais enérgica, d'iante da banca intern!

cional. Illost~ando que'e absoluta·lftent~ inviãvel. ate por r!,

zões flsicas da economia brasil~ira. arcar com o endivi?ame!!

to exte~no e o endividamento inte'rno dentro do perfil que

ele se encontra. U~a defesa mais ferrenha, mais inci.:ôiva das

cotaçiies dos nossos produtos primãrios e tentar" nestes pr~

jetos que estão sendo matu..-ados, aumentar a velocidade para

que nõ!'; possamos obte~ bens e' serviços desses projetos.

daqui pa~a f~ellte acredi tar que e p~ssível ã economi a brasi.

leira sobreviver.

j) SR. DEPUTADD JOsE" LDURENÇD - Permita-me ap.!!.

nas uma coloca~ão, Sr. P~e,sidente1

D SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

COIll muito p~a.ze~, S~. Deputado.

D SR. DEPUTADD JDSr LDURENÇD - Li ontem n'

teve e. nenhum lRomento de SUl vi~a1

O SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZO SUPLICY -Não

precisa morar na Suiça pa~a te~ conta.

O SR. D~PQENTE (Carlos Alberto de 'Andrade Pi.!!

t!» -Não p~ecisa Ilo~a~ na Suiça, mas nos dois cas.os não t!.

nho conta na Sui ça.

o S~. PRESIDENTE (D~p.utado Alencar Furtado) 

D. Deputado Edua~do l1atarazzo Suplicy pediu a sua reinscrição.

Concedo-lhe, po~tanto, a palavra.

O, SR; DEPUTADD EDUARDO I1ATARAZZD SUPLI CY -. Sr.

Sa.~ em alguma ocasião, não sobre os seis milhões de dólares.

que V. Silo negou aqui qualquer relação a isto, mas e':l alguma

ocas ião ~eve· al guma con ta na Sui ça, como ci dadão. ta 1ve z por

ter eventualmente mo~ado lã ou pass.ad.o1

O SR. D~PO.ENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!.

to) .. Na Suiça eu não mo~ei, Deputado •. ,Então não poderia ter

cont~ na ·Suiç~ •.

D SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZO SUPLICY -Não

O· SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - V.

Sa. po~e~ia escla,:ecer o que seja exatamente transitãrio.

~ SR. DEPOENTE (Car:Tcis Alberto de Andrade Pi!!.

to) - Transitã~i'o e u~a firma que se ocupa dos serviços CIF

,e'FOB de met:cado~ia" firmas intern~cionais e que, a partirde

1~7~, 1975, o Brasil começou a entrar neste campo. Então.e,!

te projet!;l que o Governo brasile';r.o discutia era para nõ~ de

fundamenhl i nteresse, porque abri ria uma nova oportunid a de

para que O comércio frança/Brasil, Brasil/França fosse dina

mizado. Não acompanhei ~s negociações, não tinha por que !.

companhã-Jas" não participei de nenhuma negociação, mas ma,!!

tinha um espiritD l&uito otimista de· que nós pudessemos ver

alguma platafor&a b~a5"i leira illlplantada no porto de Havr.e. P.!

ra antecipar B Y. EXi!. no que diz respeito a operaçiio de Bo!

deaux, acompanhei também como cidadão brasileiro porque est.!

va convencido de que e~a uma oportu!"idade que o Bra.s_il teria

a partir da implantação· de um contrato de fornecedores bras.:!.

·leir~s com opet:adores de soja,~f~~nceses, nãs {poderí~mos ter

umi1l..pa~ticipação impo~tante no lIle~cado francês. Segundo

iAlPr:ensa relatou, na epoca. alllbos projet..os não ti "'.'l·am seu

nascimento, não f1o~escet:a1ll., não vingararll. Portanto, perd.!.

.05 duas boas opo~tuni dades.

O SR. DEPUTADD EDUARDD IlATARAZZO SUPLICY -Il.s

chega~am a ser: entabula~as negociações de um inicio de oper!,

ções par:a depois ser: t~ancado o projeto?

O SR. DEPDENTE ( Carlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Não posso ~fit:ma~ ao Senhor como foi o processo de ne

gociação. O !lue eu posso lhe dizer fi que gostaríamos que e,!

tes p,:ojetós, tanto ~o P?r:t..o de ~avre, da p1i1taforma brasi

leira, quanto o de soja. f·uncionasse. Primeiro, haveria s~

~ur:os br:asi1ei~os envolvidcs nisso, no caso da Compan'hia Sul

Allerica. ~m segundo lugar, era sempre uma possibi1idade

Illais de que um grupo,de transitã~ros brasileiros pudesse par

ticipi1l.~ dessas ope~ações. Lamento qur'esses projetos não' t!,

nhall vingado~

Ca~los Alberto de And~ade Pinto, V. Sa. ilcompilnhou, de algE

ma manei~a .. os esfo~ços de empresas brasileiras para constrE

ção do po\to ~e Havr:e. ou de equipamentos illi destinados a.

.e~ho~ t~anspo,:te e co1himento de expo,:tações de soja ou de

i.por:tação de soja pela França?

O SR. DEPOENTE ( Carlns Alberto de Andr.de Pi.!!

to) - Depu~ado ~u~licy, V. Exa·. vai permitir fazer: um pequ!.

no esclarecimento: o por:to de Havre foi um tipo ,de negocio,

o po,:to de Bo~deaux. pa~a a soja, foi outra operação. segu!!.

do a imP':t!nsa relatava na epoca. No Havre acompanhei com mu.:!.

.ta atenção, po~ uma ~azão simples: sendo ~u responsável pela

implantação de um esc,:itõt:io nitidamente brasileiro de tran

sitã~ios, na medida em ql1e •••

D SR. DEPUTADD EDUARDD I1ATARAZZD SUPLlCY , V.

juros

Deputado

to) Evidentemente. Deputado, ° ideal seria que os

Deputado Fe~nando SantlAnna, estã com a palavra

Jose Lou~enço.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Então cOfltinua com a palavra V. "E~a., Deputado Fernando Santl

Anna.

O SR. DEPDENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) .. Sr. Deputado, ,a minha experiência dete~mina que os no!

gociado~es externos e inte,:nàci?na.is e sob,:etudo privado sõ

entendeM ulla linha de ,a,:gumentação, .qu~ e a da' força do seu

1ntet:'ocuto~. Se os paises que' estão superendividados se .!

p~esentarelD unidos, .. ·e não i ficil. - mas se apresent!.

~ell dent~o pelo menos de objetivos comuns - não precisa u~

'WE! comum de negociação, -, Rias dentro de objetivos c.Q.

.uns, pa~a colocação de-um" progralla internacional de rediMe.!!

sionamento dos seus r:espectivos perfis d~ dívi,da, acredito

que paciente.ente podemos, pat:a fins de 1985, obter, da c!!,

D SR. DEPUTADO FERNANDD SANT.'ANNA - V. Sa • .!!.

credita que.~o sistema fi nanceiro i nternacf ona 1 pri vado •••
, ," . .

O S~. PRESIDENTE (Deputado. Alencar F·urtado) ..

de negociação. A pa~tir de 1985, e jã então um novo Governo,

se fo~ o cas'o, um~ nova equipe econômica, estes então terão,

no fim de 1985, que p~eve~ o que 'vai aconte.cer nos prõximos

tr:~s Inos b~asi1eir:os. 85 .. 86 e 87, e aí veremos que o cami

nho tradicional adotado até agora, no meu modo de ver, está

esgotado.

segundo luga~ dos eventuais condutores da política econômica

i~e'" a esse tipo de negociação - li. comunidade internaci~.

na1, pouco a pouco, paulatinamente. os negociad~res brasilel

ros são tidos como 05 mais hábeis do mundo, sã'? tolerantes,

são pacientes, sabem negociar, têm uma longa tradição de n!,

gociação, acredito que a comunidade inte~nacional se darã co!!.

~~ de que e p~eciso alte~a~ o perfil da ~ivida externa brasi.

le.i~a pela simples ~azão de que se isto não for feit9 não h.!

verã como resssarci:-los-.

não f.ossem flutuantes. Has o que"estã havendo que o Br.!

sil consegu.iu, a partir de hoje. sair um pouco do sufoco. o

Brasil estava sufocado. Esta negociação do Fundo Monetário.•

que~o crer que ê a Ultima chance que tivemos de fazer uma no!

gociação t~adicional. Daqu,i par:t a frente se nós nos endivi

darmos - e isto é difíci 1,. porque as linhas de creditL5 não

estão tão fáceis assim 'pal'"a o Brasil, - mas se continuarmos

il nos endivida~ com ju~oS flutuanteS e se esses juros tend~

rem·a ~umentar:" pO,rque e perfei tamente previsível que possam

aumentar:, esta~emos agravando os noSSOS problemas. ~ã que

haver ul{la seletividade muito llIaior na tomada dos inve-stime!!,

tos exte~nosdaqui pa~a a frente. E isto será obrigatório

a p.a~tir do ano que vem. Este ano não hã mais com que se

preocupar: bem ou mal salmos de dentro de um lIodelo clássico

. D SR. DEPUTADa FERNANDO SANT'ANNA - V. Sa • .!!.

D SR. DEPUTADD ~osr LDURENÇD - Estou satisfe.!.

to, Sr. Presidente. e agradeço pela deferência.

D SR. DEPUTADD FERNANDD SAllT'"ANNA - Nesta li

nha de racioc1nio, V. Sa. acha que e possivel esta . divida

continuar crescendo na bas~ de juros flutuantes.

O SR. DEPOENTE (Carlõs Alberto de Andrade Pi!!.

c~edita que o sistema financeiro internacional privado, em

negociações como esta que têm sidl! feitas agora, concorde em

Modifica~ os seus contratos, reduzindo juros que foram pagos,

a nosso ve~ exto~sivamente, por efe·ito de uma polltica amer.:!.

.c~n~ que t~a,nsfe~iu, pat:a o plano internacional, as sua·s di.

ficuldades intet:nas, e todos nõs estamos pagando por isto,V.

Sa. ac~edita que esses ,bancos, que. o si5te,ma financ:eiro i,!!.

te~naciona1 p~ivado. gerenciando naturalmente apenas lucros

e beneficios para os seus acionistas, tenhilm condições de. PE.

liticamente, socializat: um pouco desses prejulzos que nãs co!!.

sideraMos reais em função dos al tos juros que pagJmos1

casodo prograMa nuclear brasileiro, ° caso de ltaipu.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - V.

O SR. DEPUTADO EDUARDO flATARAZZO SUPLlCY - EE.

julgaram que talvez fosse ela. Agradeço pelas respostas.

tava sentada aqui ã esquerda uma senhora que algumas pessoas

efeito

aplicara

critica; e, por outro lado, esti ,influenciado pelo

aplicados. Alem disso. os investimentos diretos se

que, exatamente em face dos grandes riscos a que o endivid,!

menta externo levou a economia brasileira, pareceria uma afi!

Ilação absurda, pois i1 ,tradicional defesa das inversões dir!

tas mais liberais no Pais é no sentido de que as inversões di.
retas tomadas assumem os riscos.. Se a economia brasileira nio

tem capacidade.de financiar os retornos de capital, esses r!

tornos não existem. Então, os investimentos diretos seriam

'MUito mais convenientes para a economia brasileira. Mas o Que

afirmo ê que os investimentos diretos, na verdade, não têm os

riscos que se apresentam e produzem um retorno incomparave!

mente maior do que o retorno dos emprestimos externos, evide.!!

teraente, na condição de que os empréstimos externos sejam bem

clusive esperdiça o excedente gerado pela economia no conSUmo

das classes ricas. da classe capitalista. Então,' o "grande"é15.

cedente formado para .l economia brasileira é 'desviàdo pa,ra

consumo '$untuãrio e não para acumulação. Nestas condições. o

capital estrangeiro se tor~a mais necessário do que se não~

vesse este grande desvio. esta grande drenagem do excedente

para o consumo suntuirfo das c1asses capitalistas, nas quais

incluo não somente os empresários, os proprietários, os gran

des esp~culadores. mas ate llIeSInO a classe media superior, que

é assodada ã burguesia internacional e nadonal. Então. há

esse fato., ess!! vêzo consumista da nossa burguesia associada,

aos interesses externos, que não ê nada austera, porque, de

um lado, ê herdeira de padrões - de desperdlcio, de desigual

dade, da nossa formação autocrãtica, da nossa "formação plitE.

de demonstração dos padrões de consumo dos grandes países fi!

dustriais. Dizia eu; o fato de ,que se drena o excedente ",!

cional para este consuRto suntuãrio faz com que o processo de

formaçio interna de capital no Brasil seja multo insuffcie!!.

te. Dal o z.pelo ao capital externo. Como se vê dêsde logo, e~

se capital externo poderia ser muito menos requerido se nõs

ffzêsse.os, ou pudéssemos fazer. como me parece imperativo, E.

I!~ nlud2.nça no siste.a polTtico-social e da1' no modelo econtimi

co vigente, para que o produto do trabalho nacional seja de,!

tinado ilD consumo, sobretudo nas necessidades bãsicas das

pDpulilções~ e, por ou.tro lado~ a uma acumulação de capital

produtivo~ llIilis vigorosa do que a que se verifica no processo

recente da econollia brasileira de formação interna de capital

produtivo. Mas. se essa formação insufieiente de capital i!!,

terno apela para o capital estrangeiro, tenho uma posiçãojã

antiga de que é prefer1'vel o empréstimo ã inversão direta e1

trangeira - afirmação que faço questão de agora repetir, p0.!:.

normalmente ellt atividades oligopõlicas no Pais e que, porta.!!

to, auferem não, UI!I lucro de cOlllpetição, lIIas um lucro de m?~~

põlio. Em outras palavras, transferem. no lucro. o capital,

que e nacional, a renda derivada dos ganhos de lIlonopÍ>li,o da

economia nacional. E. por fia. adquirindo um poder cada vez

1laior d.o sistema produtivo brasileiro, esse investimento di

reto estrangeiro realmente represe-nta um fator pelo menos de

pertubação, mas~ na real,idade, de distorção grave nas deci.

sões que interessa. ã economia brasileira. Por isso, minha

posição era .e continua a ser no sentido de que e preferivel

apelar para o capital de empréstimo, ou seja, a dívida exte!

na. Entretanto, que aconteceu com o processo brasileiro, p!

10 menos a partir dos anos 701 Diga-se de passagem que

fenõmeno e mais antigo, porem sua magnitude alarmante parte

do começo da decada de 70, sobretudo depois do primeiro ch,2,

que do petrõleo. E Inais antigo, porque esta cidade de Bras!

lia ,foi feita, em grand~ parte, com empréstimos externos

com iMportações de bens suntuãrios para a construção civil.

Mas ~ nesse tempo, a !lagni tude era mui to lIIod,esta. Rea 1men te,

depois do IOllIil~gre br.asileiro". ê que as coisas se agigant!

ram, todos os vícios tradicionais da no~ 1 formação se agiga.!!

taram. Então, o que aconteceu foi que os eurodõlares e os

petrodõlares fãceis, com as induções dos banqueiros aos candl

datos. a mutuãrios. para que tomassem o mãximo de dinheiro, e

.com a irresponsabilidade com que os administradores brasilel

ros tomaraM esses d'õlares, ou induziram as empresas estatais

11 os sacZlrell no exterior, ou forçaram o setor privàdo a se e.!!,

dividar tafllbê. em moeda externa, sobretudo pela compressão ó:Js

recursos de credito el":terno e de financiamt!nto ,interno. Essa

insenbil1dade e essa irresponsabilidade ;; que trouxeram a

gr.a"jdilde do iltual problema da dívida externa. Perdeu-se

Em

de

vivem

pas~t:portedependência do Executivo encaminhe a esta CPI o

diplomatas de carreira e os funcionãrios do Itamaraty

declaração do Imposto de Renda do Sr. Jose Maria Vilar

Queiroz, correspondente aos ultimos 10 anos.

D SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

!lado, Sr. Presidente. Vou formular outro requerimento.

tima reuniio solicitei o encallinhamento de um oflcio ao ~li

nisterio das Relações Exteriores, no sentido de que <aquela

Aliança para o Progresso. Foi presidente do PMDB da Bahia por

dois mandatos. S.Sa, tem o que dizer a esta Comissão. tem co,!!

tribuição valiosa a trazer aos nossos trabalhos, e por isso ~

ta CPI se sente muito envaidecida com a presença de S.Sa. nE.,

je para depor. '~las, Sr. Depoente. iniciamos nossos trabalho!.

com o cOJnpromhso do depoente, que, ê de prue e exigência l!

gal. Convido o ilustre depoente a prestar o compromisso regi.

mental. com todos os presente de pé.

O SR. DEPOENTE (Rômulo Almeida) - Faço, sob p~

lavra de honra e sob as penas da lei, a promessa de dizer

verdade do que souber e me for perguntado.

O SR.. PR.ESIDENTE (De'putado Alencar Furtado) 

Tem V.Sa. a palavra para uma exposição primeira"finda a qual

os Srs. Deputados o argüi rão.

O SR. DEPOENTE (Rômulo Almeida) - Sr. Preside!!.

te, Srs. Deputados, é uma grande honra para mim voltar mais

diplomático do Sr. Jose Maria Vihr de Queiroz. correspondel!

te aos anos em que esteve em Paris.

conversas com jornalistas da Casa, vendo recortes, notícios de

jornais antigos e sobretudo por informações que correm pelos

corredores do Congrêsso, tive ciencia de que o Sr. Jose Maria

Vihr Queiroz, que e um diplomata de carreira, enriqueceu ta!!

to e de tal maneira~ nos ultimos B anos, que teria escan':!ali.

zado ate mesmo o Sr. Ministro Delfim Netto. Como Se stibe, os

uma vez a esta Casa, 1111 condição de depoente desta . Comissão

Parlamentar de Inquérito, que jã tem realizado UI!I trabalho

importantíssimo de investigação, tanto dos problemas gerais 1!.

lacionados com a dfvida exter-na como dos acidentes de corru,E.

ção que a ela estão ligados. Sõ posso contribuir para o obje

tivo da ComiS5~o relativo ao esclarecilllento geral dos probl!

mas relacionados ,com a dividi externa. O que me foi solicito!

do, ao ser chamado a esta posiçio. foi que contribuísse com

uma anilise sobre o impacto que a dívida externa teve NE.

deste ou sobre a contribuição que o Nordeste deu para a divl

da externa brasileira. Hão me furtarei a tratar dos problemas

gerais; apenas "receio tomar lIuito tempo de V. Exas. e, diga

mos, uchover no molhado·, porque aqui jã foram ouvidas auto

ridades indiscutíveis. Embora eu não tenha tido acesso a es

ses depohlentos - COIl'lO pretendi ter - por fa lta de tempo 1de

minha pârte. estou certo de que eles jã esclareceram suficie!!

temente o problellla geral da dívida externa. Apeni1s queria" cE.

locar, co.o introdução. algu.as posições que tenho a respeito,

e. terlllos auito sintéticos. Em primeiro lugllr. diria - ou re!,e

petir1a o que tenho dito inumera!> vezes - que o Pa1's, em face

d~ contigência de uma economia desenvolvida, forma. portanto.

capital muito debilmente, muito insuficientemente, porque i.!!,

com dificuldade, parcimoniosamente. r notório que os diplolll~

tas: brasileiros são muito mal reMunerados. muito aqueli1 do que

ocorre com diplomatas de outros Ptlises. Quero solicitar ta~

bem a Y. Exa.~ Sr. Presidente. com anuência da Comi!;são. que

se encaminhe ã Receita Federal um oficio solicitando cõpia da

EIIl discussio o requerilll:nto do Sr. Deputado. (Pausa.) Não

havendo quem queira discutir, em votação. (~). Aprovado.

Sra. Deputados, esta CPI tem a honra de receber hoje uma das

lUis completas figuras de homem público deste Pals, o OI".

Rõmulo Almeida, professor, com mestrado em Economia da Uni~

ver!lidade Federal da Bahia. Foi Deputado Federal. representa.!!

do a legenda do PTB, de 1955 a 1959. tendo exercido os c~rgos

de Secretãrio ~a Fazenda e Secretário para Assuntos de Desen

volvimento da Bahia; fundador e presidente do Banco do Horde~

te do Brasil; fundador da Comissão de Planejamento Econõmico

da Bahia; Secretãrio Execu,tivo da ALALC, seção latino-Ameri

cana de livre Comércio; membro do Comitê dos Nove da OEA por

dois mandatos, tendo renunciado e denunciado o falseamento da

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Para responder ã primeira indagação, o oflC'io n9 132 foi e!!

,caminhado com o pedido de V. Exa.

O SR.DEPUTADO Flãvio B1errenbach .. Muito abri

29.Havendo numero legal, declaro abertos os trabalhos da

o SR. DEPOENTE (C~r1os Alberto de Andrade Pi,!!

to) .. Ontem menos ainda porque eu estava lã atrãs. Hoje eu

estou de frente para' as pessoas e posso Ver, mas ontem, sem

duvida alguma. Hoje, quero crel· que não, e ontem sem dúvida

alguma. não a vi. Seria muito diflcil vã-la e reconhecê- la

frontalmente.

o SR. DEPOENTE (Ca~los Alberto de Andrade Pi!!

to) .. Na Suiça, não.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY - V.

reuniio da Comissão Parlamentar de "Inquérito destinadil a I!!,

vestigar e, apurar as causas e conseqtl?,ncias do elevado endi

vidamento externo brasileiro, tendo em vista as negociações

com o Fundo Monetãrio Internacional. Ouviremos hoje o depoi

mentn do ProL Rõmulo Almeida. Antes, a Sra. Secretãria pro

cederá' ã leitura da ata da reunião anterior.

([ 1ida e aprovada, sem restrições. a ata da

reunião anted1lr).

(leitur.a do expediente)

O SR. DEPUTADO Flãvio Bierrenbach - Pela 0r.
dell, Sr. l're!iidente.

O SR. PRESIDENTE (~eputado Alencar Furtado) 

Tem v. Exa. a palavra pela ordem.

O SR. DEPUTADO Flãvio Bierrenbach - Sr. Pres..:!.

dente, conforme acaba de ser lido por nossa Secretãria,na uI

o SR. DEPOEUTE (Carlos Alberto de Andrade Pi,!!

to) -Eu a conheço muito mal, mas quero crer que não.

D SR. DEPUTADO EDUARDO flATARAZZO SUP'.ICY - Dl!

tem também não estava?

29~ REUNIÃO, REALIZADA EM 29-11·83

o SR. D~POENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Não. Foi engano, Deputado. Desculpe. foi engdno de

currlculo. Eu recebi essa comenda em 1981.

O SR: DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLlCY - Em

198.1. Poderia nos informar que moti\(os levaram a outorga de.!

ta Comenda de Oficial da Drdem dD)~érito Aeronáutico, apenas

pa~a ter: conhecimento do seu currículo. Se houve uma justifi.

cativa da part: da Aeronãuticü ou do Presidente da Republica.

D SR. DEPOENTE {Carlos Alberto de Andrade Pi!!

to) - c;,-r. ,Deputado: s~ V. Exa. está' com o currículo ii vista,

- aliãs e sempre desagradãvel curl"'lculo porque nos obriga a

relatar uma serie de acontecimentos que por modéstia até não

deveriam ser expostos publicamente~ Eu, nesta época em que

~ecebi esta comenda, exercia as funções de Sect'etãrio de E!

tado de lndüst~ia, Comércio e Turismo do Rio de Janeiro. Jul!,

to comigo o outro Secretãrio de Estado, Dr. t~acicl Di;)s P!..

queno - muito ob\igado Deputado Galil .. também recebeu e~

ta mesma comenda. Quero crer que e uma prática uSlJa} de SE.

cretários de Estado serem condecol~ados nossas efcr.Jerides.Não

Depoente: ROMULO DE ALMElDA
Economista e Professor

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

indaguei, as ~azões pelas qu~is rec.ebi, que'ro crer ate que i
mer:ecidamentc, mas o fato e que ela 'é consigna~a no meu cur

l"1'culo hoje.

Sa., vejo pelo seu currlculo. recebeu uma comenda de Oficial

da O~dem do ~lerito Aeronãutico concedida pelo EXl!\o. Sr. Pr!.

sidente da Republica hã pr:aticamente um mês. 23 de outubro

de 19831

Sa. rrencionou que conheceu, ainda que não tão bem. a Sra. R.!:!.

t~ Magalhães. Poderia nos info\mar: se ela esteve aqui ontem,

du~ante o depoimento do Sr. Vilar de Queiroz ou se por acaSD

estã aqui hoje?

O SR. VEPUTADO EDUARDO flATARAZZO SUPLICY - Se

fosse \,orna pessoa que t:charam qoe tal,vez fosse' ola, teria vi!

to cer:tamente, porquQ estava aqui ã esquerda. Algumas pes

soas julgat'am que fosse ela.

O SR. DEPOENTE (Carlos Alberto de Andrade Pi.!!

to) - Dali posso identificar a minha mulher, isto não tenho

duvi da.
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Ife lul.nter Uni equiHbrio entre o endividamento externo e o n02

so comêrcfo exterior. E acontece que. desde 1976, não tom,!

.os mais nelrl um tostâo externo para novo investimento aqui. e.

etllscfênch dll li.ltaçio dos recursos nacionais, perdeu-~ a

coascfêtich. de que a divida externa tem de ser paga, : ainda

..e paga atraves de rólallento da divida, ou seja. de amp1i!

çio di!. divida nu. proj:esso de bola de neVe. Mas sempre se ti
.tI•• esperança de que o "Illilagre" .também se realizaria no

setor externo, atraves de UM crescimento extraordinãrio das

lOS seus objetivos, no raeu entender: substituição de importa

ções de equipalllentos, substituição energetica, redução dos

investhllento$ rodoviãrios e do uso do automõvel e sua substi

tufçio por meios de transportes de massa, reduçio das ativi

dades de consullIo suntuirio. Essa foi a concepção, e era uma

concepção correta. Entretanto, que aconteceu. na pritica?

Aconteceu que os objetivos corretos do Plano foram anul ados

pelas pressões de interesses investidos no Pals.interesses PE.

I1Ir.D'es,;~i nteresses 1i gados aos g~andes investimentos estra.!,!.

geiros na indústria automobilística e outros desse tipo. Po!:

tanto. 05 objetivos, positivos do II PND foram anulados. Por

.out~o lado. o i,ntento de substituir os equipamentos foi rea

'lindo, em grande parte: e um dos fatores positivos, um dos

saldos positivos do, II PND, entretanto. numa situação extrem!

Mnte preciria, porque ~ssas indústrias de equipamentos foram

instaladas para enfrentar uma situação de recessão em ,que

elas nio têm demanda, elft 'que sua capacidade ociosa fica a(

a deufiar 0$ planos econômicos e as decisões de jiolítica ec~

nômica nacional.' Mas o que eu queria, sobretudo, ressaltar,

como grande equlvoco, cono o deSillstroso erro da implantação

do II PND. é que os projetos do II PIfD nio foram sUficient~

ntente ehborad~s e Ilnliàdos, e, seM essa condição prévia de

eficiênch de· UII progr<llll de desenvolvimento, eles se inici.!

ram illplantando-se ao mesmo telllpo, todos os projetos. Que

ocorreu na pritica, na realidade? E que' projet'os .que. no coE,

junto; eram orçados pela valor de cea, na reaHdade, revela-

riM que os seus custos subialll ti cerca de trezentos. Estou

.dando UMI 111lIgl.... E o CISO. por exeMplo .. da -ferrovia dI)'

S11ft para rolar a dívida. Essa irresponsabilidade chegou ao

paroxismo, no que respeita às aplicações dos recursos exte!:

ROS, e.at estão realmente. o maior fator. a maior razão.

razio principal da crise ~ue hoje ·nos aflige no setor exte!:

RO, porque deveríamos ter aplicado os recursos externos. s!,

gURdo a boa doutrina. isso e. em atividades que produzissem

exportações. ou que eliminassem importações direta ou indir!:,

tallente. porque também há muitas aplicações de efeitos indir!:,

tos, que aUWlental'R a. produ~ividade nos setores exportadores .ou

dos setores substftutivos de importação. Se as'sim tivéssemos

feito teriaJllos produzido na própria aplicação a capacidade de

pagar a divida. Isso. entretanto,' não se fez; o que se fez

foi aMpliar os gastos suntuãrios. as mordomias, os desperd!

elos colossais do setor publico e tambeal do setor privado, e

lIeSIlO quando se tratava de investimentos que não tinham prio

ridade. que não tinham possibilidade de retorno no prazo II
til. quer dizer. no prazo de aMortização. das dividas~ o que,

sfllplesmente. em vez de produzirem retorno. o que faziam era

exigir ,mais recursos para custeio. t toda a história dos i,!!.

vuUllentos no Brasil. inclusive os aparentemente mais justi

ficíveis COIlO a -ferrovia do aço", como a Transamazõnica e V!

rias outras coisas desse tipo, e ate mesmo usinas eletricas "

se. f.lAr na. nuclear. A nuclear não se justifica, de maneira

nenhu.l. As usinas hidreletricas, que pareceriam muito ruo!.

,eis, sob o fundamento de que era _preci so oferecer um supri

.ento amplo de eletrici~ade, antes da própria demaRd,a, ti v!:,

rim seu p~anejalllento. reahlente. baseado numa projeção megalÊ.

-anal seja da taxa de crescimento. seja da elasticidade - re,!!

da ou elasticidade - produto do consumo de eletricidade. E,

ell1 conseqflencia, os próprios investimentos. em princlpio os

Mlh justificãveis, COMO e o caso.de vias de transporte

de instalações hidreletricas, se revelaram investimentos imo

derados e impr~dentes, pelo me~os precipitados no tempo. Alem

disso, todos os investimentos, _os úteis e os inúteis. foram!

,fetldos por" defeitos extreRlamentes graves de planejamento

.de projetamento. Creio que uma das raízes da' nossa crise

Itull vem.do II Plano Nacional de Desenvolvimento. O II Plano

de

indus-exaurir a economia nacional. de sucatear as nossas

dem geral, externando minha opinião de que necessitamos

ro dos jovens que aspiram a um lugar ao sol no mercado de tr,!

bano. No nosso caso, como todos sabem, sem contar as aspir!

ções femininas por maior parti,cipação na força de trabalho,to!.

mos um acrescimo de demanda anual de postos de emprego da ar

dem mínima de um milhão e trezentos mil. Ora. nesta situa

çio. i reallllen.te espantoso e realmente intolerãvel que se -po,!

sa lançar l1ão dessas medidas ortodoxas propostas pelo Fundo

Monetário Internacional. Aliás, estas o.bservações sobre

inadaptaçâo das receitas do Fundo às condições· dos paises suk

desenvolvidos não são apenas nouas, dos economistas ditos

como economistas da Oposiçio no Brasil; são também de anali,!
. I

tas isentos e analistas norte-americanos. TiVe ocasião de ti

ur cópias xerox de dois artigos J'lecentes de professores ·nor:

tl!-allericanos. em que eles Alastram que esse receituário do

fundo Monetirio Internacional afeta gravemente o atendimento

:d:as nec!!:Ssidades básicas nos países em desenvolvimento. Estã

I.qg'E o artigo dos professores Elizabeth Doan e John ,,' Wix,

eIl1 qlte se .ostra o efeito do acordo do Fundo Monetário Inter

Radonal sobre a deteriorição dos niveis de nutrição no Peru;

e catro artigo fiais aMplo. exatamente sob o titulo da minha

iil'tirna proposição: soJlre nFundo Monetário Internadonal e ne:

cessJdades bisicas-, do professor Richard Feinberg f figura.

IlUitD autorizada nos c1'rcu'os!l acadêmicos dos Estad9s Unidos,

~II que ele mostra o impacto dos ~cordos do Fundo Monetãrio lo!!

tern~cfonal sobre a situação da economia popular. Quer dfzer.

o at-endiMento das necessidades bâsicas~ nos países em desen'"

volvimento. Portanto. não se trata de uma llapelação" Oposi-,

cionista. Trata-se de um fato evidente. Quer dizer. ê cl!

lIante e ê insuportãvel que se faça uma politica econômica e!

terna e interna afetando a própria fome da população. Não qU!

ro tomar o tempo de V. Exas. com este tema. que, ademais,

ulla tese que me parece perfeitamente autojustificada e que

esti bem na co,nsciência de V. Exas.· Então, estamos numa $1
tuação em que a politica criada para contornar o problema da

dlvida externa afeta fundamentalmente a popuhção mah pobre

do Pal's. Antes de entra~ na relação entre o Nordeste e a d!

vida externa, queria apenas concluir essas observações de .or:

trias, pela falta 'demanda, de impos;ibi1itar essas ind"íis-,
trias de se atua1izar~in -tecnolog~camente. de levar. enfim, o

País i uma regressão calamito!;.a:, para que, com isso,possamos

~eduzir a demanda de illlPortaçõ'es essenciais e com isso poss.!

mos acumular. no 'a lanço comercial, saldos que permitam

pagallento, pelo menos. dos juros da nossa divida externa. Q

ra, re-almente, essa proposta ê, para mim,intolerável. :ieria

possfvel, era pahes mais desenvolvidos, adotá-la, bem como

todas as outras receitas ortodoxas do F'undo Monetãrio Inter

nacional. porque essas sociedades desenvolvidas, inclusive os

extratos inferiores da população. contam com certas reservas

econômicas; porque essas sociedades dispõem também de meca

nismos de apoio aos desempregados, e porque, afinal, não !

xistem: nesses pahes o acrescimo anual tão violento no nume-

'ções de matérias-primas ou de produtos de ligeira elabora

çio, sofrem muito mais do que as exportações de equipamentos

I!. de produtos intermediários de demanda rlgida de parte do

.undo subdesenvolvido. Em face dessa impossibilidade de

pagar. o Governo estã tentando a mãgica de mahr de fome, de

duvida alguma, os maiores obstãculos no conservadorismo atual,

sobretudo dos goYernos-ndere~ do pacto tripartite, quer

Ulla renegociação radical da divida' externa. Mas como essa

negociação radical .implica uma revisão da clãusula dos juros

negociada na maioria dos contratos e t,ambem discutir o impac~

to <los termos de intercâmbio e da responsabilidade dos gran

des países iBportadores. dos grandes países da economia mun

dial, dos gnndes países capital istas sobre esses tE'rmos de

intercâmbio. e pelo fato de que. pelos docúmentos fundamentais

das Ha~ões Unidas. existe uma responsabilidade solidãria. ou.

pelo menos, se apela para a responsabilidade solidãria dessas

grandes economias Mundiais pela sorte das economias menos do!

senvolvidas. então, esta negociação não é com os banqueiros.

Mas. com os ~ov~rnos, embora. naturalmente, os banq~eiros t!

nhlll que participar dela. Isso, aliás, mostrou também o dis-

,curso de Virgildâsio de Senna, apresentando inrlusive um e!

quema que jã tem sido p.ropostD tambem por outras pessoas ,coi,!!.

cidenteJltente. Essa renegociação ness:.'" bases encontrarã, sem

POderlamos.e soc:fd concentrador da renda e da riqueza.

,aço-, orçada., iniciallRente, se nãó
j
,lIle engano, em 20 bilhões,

e logo depois, logo que se iniciou, revelou-se que nesse nu

mero havia um pequeno engano, que devia ser multiplicado por

três. Ora, não há plano que dê certo, quando se pretende f,!

zer com cell aquilo que exige trezentos. E por que esse d!

sastre? Pela Megalomania da grandeza nacional que.realrnente,

impelia o regime. toda il sorte de loucuras, pela completa i!!.

consciência di limitação de recurso,s. que conduzia o regime

a hnçlr grandes obras se. nenhum pr'ojeto. Quero aqui lem-

brar ulla entrevista do Ministro dos Transportes, naque·1a épo

ca, hoje Ministro do Interior. em que S. Exa. ,dizia, a respe!

to de uma grande obra - nio lIe recordo qual era:"O Governo d~

cidiu fazer esta obra e, em conseqaênch, mandei fa·zer o est.!:!,

do de viabilidade". Quer dizer, não se fazia o estudo prévio

de viabilidade para orientar as decisões do Governo. O estu

·do de viabilidade' era um documento cartor.ial para, justificar

Inte os organismos financeiros o projeto que o Governo jã ti

nha deliberado fazer, de uma f~rma .completamente inconscie,!!.

te, inteiramente irresponsãvel. Estou cha~ando a atenção p!

ra esses pontos porque, realmente. faf esse dese'quflibrfo !:.

norMe entre o gue se planejava e os recursos para aquilo que

se -planeja'la que também induziu ã elevação da demanda de cr!,

dito externo por parte do Brasil. E. naturalmente, Como essas

Iplicações eram aplicações sem compromisso com· o retorno. e,!!.

tio a dlvida externa passou a entrar no terreno da insolvê,!!.

tia. E,,·tretlnto, imagino o qúe se poderia ter feito :::neste

'ar~ com os recurso's de poupança externa que foram internal!

zilélcUi tI'tl'aves da divida. Mesmo que nós não tivéssemos um pl!

no IEstri-tafle1'lte econômico para aplicar onde os recursos exter:

ftOS dess1l!llretor~o para a própria amortização e o, prõprio se!.

viç. dos j&lros, llIesmo que nós considerãssemos objetivos n!'

cttNI"lS s.pereconólllicos, evidentemente poderíam05 ter reso!

vtlfo prohle.ils fundamentais da nossa vida, se nõs não tive!,

semos st!"do governados pela alucinação de um modelo econômico

na: _erdal!l!, COM esses. cem bi 1hões de dól ares - di gamos, uns

sessent.. bilhões de dõlares de recursos realmente tomados

poâ~rranms ter elilllinado o problema da probreza do Brasil. P~

derramos ter criado condições de resistência ã seca do Horde,!

te" condiçõe5 não somente h'fdricas. mas condições agrárias,

condfçõe~ agrlcolas. condições na economia regional para

resistência ã seca e para maior integração do Nordeste, por

participação e não por dependência. ao circuito da economia

nacional. Hoje. nós estamos na situação de impossibilidade d!

pagar a d'fvida nos termos atuais. Esta divida. alem de mal

aplicada, COfllO todos sabem. foi eX,arcebada pelo fato de ter·

sido. na sua maior parte, contratada com juros variâveis, r~

ferentes aos juros bisicos na praça de Nova Iorque ou na pr!

ça de Londres, e esses juros, que eram de cerca de 71. no p!

riodo inicial desse endividaRlento mais intensivo. chegaram .!

te ao pico de 24%, mu se mantiveram, durante longo tempo.per:

to da casa dos 20%. Isto significou. segundo cãlculos d,e

pessoas .uito autorizadas, um crescimento da divida. O pr.2:

prio discurso do Deputado Virgildás10 de Senna. no plenário

desta Câmara, foi uma das excelentes contribuições sobre e!,

te problema, e apresentou. salvo engano, uma cifra de trinta e

cinco bilhões. que, me parece, coincide com o cálculo de di

versos estudiosos. Isto represe'ntou. portanto. um acrescino

de dlvida fantástico, porque, como não podiamos pagar reul

lIente. tomamos JIlais dinheiro para cobrir este débito acresci

do pelo aumento dos juros 50bre a nossa dfvida externa. Além

disso, também, como t.:.do mundo sabe. durante os ültimos três

anos, sobretudo nos ultimos quatro anos, porque neste ano ate

ae:lhorou um pouco esta situação. tivemos uma queda' senslvel

dos terlllos de intercâlllbio dos nossos produtos de exportação

com as ill1portáçôes que vêm do exterior. E estima-se que es

ta perda nos brmos de intercâmbio representou um gravame em

nossas contas externas, afetando. portanto, o crescimento da

'~ívida elW pelo menos vinté I trinta bilhões de dõlares. Qu~r

'·d,ize.. : alêm de aplicarl'Aos flal os recursos derivados da po~

f,j)lnç, externa, tivemos nossa dtv1da acrescida por dois fato

res Ixôgenos: a ,elevação dos juros externos, que foi conse

AGência, sobretudo, da poT'ftica monetária adotada pelo Gover:

M., do~ Estados Unidos e da queda dos terlllos de 1nhrcimbio,

re~ult1nte do fato de qUI, num recesso do comercio mundial,.

1~lJIbrtlções dos p.1'ses subdesenvolvidos, sobretudo te.xpor~.'"

quanto

possfbi 1idades

Nacional de Desenvolvimento foi muito bem concebido

exportações, ~ que, entio. terl'alll,os sempre
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colhê-los 110 IPEA e no Banco Central e, por incrive1 que par!,

ça, nio consegui em nenhuma das fontes, inclusive no Ba.!!,

co Central. Procurei dados de duas naturezas. Em pri"!eiro

lugar. a atualização dos dados de comércio, que são ate mais

fic~is. mas procurei mais os mais difíceis no tempo de que

dispus em Brasília. 05 mais difíceis são os dados sobre

cORtratação da dfvida. externa por Estados, e não apenas com

preendende n: .eapresas estatais" para as quais a SEST tem

dados oferecidos computadorizados pelo Banco Central, mas aos

quais não cheguei a ter acesso. Eu desejava o.s dados de co!'.

tratação da divida cOlllpreendendó o próprio Estado, alem das

eMpresas estatais, os Municípios e a economia particular.

preciso ressaltar que a economia particular pode ser mutuária

num lugar e pode contratar em outro. Isso e óbvio. Pode

contratar através de uma agência bancária que esteja sediada

em_out,ro Estado. Mas, pelo menos dados aproximados sobre

utilizaçio do crédito externo podérTarnos ter, s,: conseguiss!,

1l0S estes dados, e proponho for:malmente ã Comissão da Divida

Externa que os. procure, que os peça ofici,alJftente a.o Banco Ce.!!,

tral: os dados da dívida externa contratada por Estados, sen~

do mutuários os Estados, os Municípios, as empresas estatais

e o setor privado. Que,r~"ainda fazer outra ressalva. Pode

ser também que Muitos dos recurs~s contratados num Estado 'e

,ut,ilizados nesse Estado tenham sido necessirios para produzir

equipamentos ou insumos utilizados'em outros Estildos, de m,!

neir~ que e complex'a, reconheço, uma anãlise mais aprofund!

da desta questão. Mas acho que é preciso que nos aproxim!t

mos do conhecimento do problella, e esses dados que estou pr~

prondo sejam c~lhidos Me parecem que contribuem para isso.

Aliãs, aproveito a ocasião p'~ra faZer uma observaçãr: de ordem

geral. Hão e de hoje, mas ultimamente ate se agravou, essa

propens.~o a escamotear os dados financeiros, tanto do setor

financeiro propriamente, COI'ftO do setor fiscal, deugregados

por Estados, e no entanto ê hábito fornecê-los em toda parte,

p~incipallftente nos países federativos ou que se dizem feder!

·tivos. Entr.etanto, aqui nio se consegue esses dados. OBa!!,

co do Brasil não estadualiza os dados. Em tempos passados,

dizer, principalmente dos governos dos Estados Unidos e da I!!,

glaterra, que são extremamente ortodoxos. Diga-se de pass!

gem que não e a mesma a posi çio em outros governos, como, por

exemplo, o gov~rno do Partido Socialista Francês, tanto que o

Presidente Mitterrand propõs um esquema que caminhava nesse'

sentido, salvo engano, na reunião de cúpula de Genistown. Não

e também a opiniio pública que jã vigora, ou pelo menos jã

conquistou amplos espaços, no Ocidente capitalista, a tirar,

por exemplo, pelas indicações do relatório Brandt sobre as

relações Norte-'Sul, eWi"y Brandt é o Presidente do Partido

50chl Democritico Alemão e fou chanceler alemão. Mas e hoje

a opinião do governo da potência hegemõnica. Em face des'se

iMpasse politico ê que surge o apelo ã moratória unilateral.

Quer diier, a moratõria ,unilateral nir ê unja tirada de espad.!

chi., não é uma manifestação simples,nente de Wist Von Sinken?
!

A. moratória unilateral fI uma prop"?$ta titica, destinada si!!!

p1eslllente a trazer ii mesa de negociações os governos dos pai H

sn cápitalistas, dos paTses onde t.em sede a quase-totalidade

dos bancos credores. ~ preciso dizer que a moratória unllat~

ral não ê nada de novo na História mund~1al, porque inclusive

na História dos Estados Unidos da America encontramos numerE.

sos casos, nio de moratória, que significa "pagarei quando p.!!.

der-, mas de repudio da d'fvida. Posso citar um dos· casos de

repudio da divida, nos Estados do Meio·Oeste e 'nos Estados do

Centro-Sul dos Estados Unidos, durante o século passado. Si!!!

plesmente repudiaram a dívida. E não estamos propondo repu

diar a dívida, mas simplesmente renegociã-la em termos justos

e estabelecer um esquema de pagamento que seja compativel com

as condições de recuperaçio da nossa economia, através de

tlais importações essenciais para 1I'10vimentar o nosso sistema

produtivo, atr~vês, portanto, de uma reativaçio da nossa eco~

no.ia que permita gerar inc1 us ive excedentes exportáveis em

lIa10r amplitude e que, portanto, nos permita, no futuro, amo!

tizar es.sa dívida cQm juros mais baixos, num p'razo I'lais r!

zoível de Yencilllento. Bom, essas eram as considerações de

ordem gerar para situar minha posição no problema. rlas fui sE.

licitado, realmente, para tratar das relações entre o" Horde,!

te e a divida externa. Infelizmente, não posso contribuir lDll

estadual1zava; agora, evita apresentar os dados desagregados

por Estados, e o Banco Central simplesmente é insensível ao

possivel interesse que esse dado possa ter para os fO,rmuladE.

cOJlerc1o

E os grandes Estados que se d!,.produtor de saldo liquido.

do, de 32 bilhões de cruzeiros a preços de 77'. No

e 05 preços de hoje. Um quadrinho da conjuntura econômicl

nos poderia dar esta idéh da re,hçâo de preços, ou seja, do

inflator, para termos o valor aos preços de hoje. Ele dedu-

ziu, por uma questão de honestidade intelectual, os subsidl

os ganhos pelo setor exportador do Nordeste, COIft credito

etc. e tal, que importavam em 19 bilhóes, resultando, então,

nUllIa perda tl'quida do setor externo· nordestino, neste perlo-

te grupo de estudos do Banco do Nordeste, presidido pelo Pro

fessor OSlllundo Rebouças, vemos o seguinte: ele considerou as

perdas do Nordeste segundo duas entradas, a da politica caE!.

!lial, nu sej~, il perda do câmbio relativamente a.os saldos de

divisas produzidas pelo Nordeste e transferidas para a econ~

mia do Centro-Sul do Pais, e, por outro lado, as perdas calc.!!,

lãl'eis e. connqllências do comercio tr:hngular, fenômeno que

tflabé. nio foi descoberto pelo relatório do GTDN, mas que e!,

tay... n05 est:udo$ da Comissão de Planejamento Econômico da

Blhh. e llil carta do Governador Balbino ao Presidente da R!

pública. fUI 56. Entio, ele COllp~tou as perdas em ,;cc.as;eqtlê!!,

cia da dívida da polTtica call1bial, entre 48 e 75, em 51 b!

lhões de cruzeiros, a preços de 77. 51 bilhões de cruzeiros,

li. preços de 77. Imaginem a comparação entre os preços de 77

triangular~ que ocorre? .0 Hor~este exporta para o exterior

100 e importa do exterior apenas 25. Em a!9UnS anos, ell q'ue

há" um !laior desenvôlvi,mento de bportações de equipamentos ,cE.

1'1I0 nos anos de implantação do pólo 'petroquímico, esses 25 s.!!,

biram Rara 3D ou 33', rus, no comercio interno, hi um ,'deficit

espantoso. Basta dizer que, tOJlllando ,por exemplo o ano 'de

senvolveram, pelo contrário, produzia. déficit, ou apresent!

valJ déficit de divisas, quer dizer, utilizavam o saldo de di

visas produzido pela região periferica, exportadora de bens

priRlãrios e castigada por cãMb.io que era Ull confisco real sE.

bre os valores destas exportações. Este fenômeno foi medido

por um grupo de trabalho, presidido pelo Professor DSlllundo

Rebouças. atua,lmente Secretãrio de Estado no Ceará, e que há

alguns anos foi reunido pelo Banco do Nordeste para fazer UM

estudo - aliãs, altamente lIIeritõrio - que e o "Desenvolvimen

to do Nordeste, Diagnóstico e Sugestões de Política", cujo

rehtõrio-sTntese foi publicado na -Rev,ista Econõmica do No!

deste-, de abril/junho de 1979. r o ült.imo trabalho' em que

os numeros estio apresentados com meto do mais cuidadoso

vi. de 48 até 66:- em algumas tabelas 75. Neste trabalho, des-

co do Nordeste. e documentos da Bah;fa, da Comissão de Planej!

!'lento Econômico da Bahia, jã haviam levantado eS'te fenômeno.

E aqui eu queria aproveitar a ocasião para dar noticia de um

documento que simplesmente desapareceu da memõrica. inclusive

daqueles que são estudiosos dos fenômenos regionais: trata

se de um memorial apresentado pelo Governador da Bahia. que

na ocasião era o Sr. Ant.onio Ba1bino, ao Presidente Juscelino

Kubitschek, no dia 15 de agosto de 1956, e que mostrava, ex!

tamente, o desequilíbrio. Foi publicado numa pequena ellição,

por uma livraria - a Livraria Progresso, salvo engano; nio

sei bem - e se perdeu, porque era uma edição provinciana,

eu agora, com dificuldades, consegui UIU xerox desse docume!!,

to, e achei que seria oportuno que fizéssemos um pouco de hi!

tõria aqui. Já' nesse documento se comprovava o que ocorreu

na década entre 46 e 56. Em cruzeiros da epoca,os dados não

fazem senti do, sõ faze," pertubar as cabeçu, mas vamos ver

se temos em dólares. No ano de 54. para tomarmos o caso de

ura ano, de uma exportação de 174 bilhões, a economia baiana

entregou de saldo ao resto do Pais 145. Quer dizer, 145 era

174, faz mais ou .enos aO% das exportações, como salóo e!!,

tregue ã ccono.ia brasileira. Isso, nUI!! perTodo de 10 anos,

representou quase u. bilhão e meio de dõ1ares. E é preciso

notar que, naquela época, o cruzeiro ,era superva10rizado. E!!,

tio, isso representava Urlil diferença fantistica entre o ci!!!,

bio oficial, peJo qual eram pagos os saldos destas divisas, e

o câmbio, seja cOllputado pelo valor no câmbio livre. seja CO!!!

putado por UIII valor teórico, que seria o valor medido pela p!

raidade de custos de preços. ou sej.a medido, depois da Instr..!!,

ção 70, peh.s categorias mais elevadas de câmbio de exporta

ção, no esquell_ Osvaldo Aranha - Souza Dantas, de 1953. Entiq,

isso dava um utdo illenso. ~ preciso notar que sõ a Bahia

era, jã naquela ocasiio, 11 maior produtor de saldo Hquido de

divisas na economia nacional, sendo que o Nordeste todo era

estadua 1,coleção de castelos feudais para a adMinistração

res de poHtica. Entretanto, ê um dado essencial para a for

Illuhçio de uma polltica regional. E preciso dizer que, em

1956, pelo fato 'de que eu era consultor da antiga SUMOC, mas

estava na posição de Deputado,. aliãs, exercendo a Secretaria

da Fazenda na Bahia, consegui que a SUMOC realizasse um pr!

meiro ensaio d~ um balanço de pagãll1entos a nível estadual,que

foi desenvolvido pelos técnicos da então SUMOC com a idéia de

ganhar experiência numa metodologia que se aplicasse regula!

mente, utilizando" naturalmente, 'os dados de transferencias

bancárias, que são os mais difíceis e que só o Banco Central

podl! apurar entre os Estados. Entretanto, esse trabalho não

foi sequer repetido, não foi sequer aperfeiçoado, não foi s!,

quer generalizado e foi ate esquecido. De naaneira que faço

um p~rêntese para ullla 'Observação de ordem geral, para uma pr~

p'osição aos MeMbros do Poder legislativo no sentido de que p!?

movam e"ssa regionalização das informações. Queria dizer que.

ellbora não tenha esses dado!> sobre a contra taçâo da dl'vi da

externa por Estados, .e parece muito evi dente que não foram

os Estados do Nordeste aqueles onde os contratos da divida

externa ganhara. vulto .. Na verdad~, a divida externa no Nor

deste se circunscreve i dlvida de algumas empresas estatais

que foram induzidas pelo Governo a tornar o máximo de' dinhei

ro externo. COJlO i o caso da CHESF, ou ã imprudência dos Est!

dos, que, elllpolgados peJa alucinação da grandeza naciona1,ch!

garalll a tOMar dinheiro externo para construir palãéios. como

e o caso da construção do Centro AdMinistrativo da Bahia, uma

sacando por conta de um futuro pólo petroquími~o e sacrif!

cando, naturalmente, não somente as opções de investimento no

interior, de investimento no s.etor produtivo, mas compromete,!!

do o futuro dos orçamentos estaduais. Fora daí, o setor privo!

do também, em alguns casos, foi induzido a tomar dinheiro e!

terno. pela retração de crédito interno, quer dizer, os ban H

cos eram forçados a ter linhas externas para poder financiar

as atividades intêrnas - uma política que chegou ao nível que

classifico de estupidez, quando se realizou forçando a entr.!

da de dõlares que iam para as reservas do Banco Central. ou

seja, que eram traduzidas em emissões internas para pagar es-

ses dõlares acumulados em reservas externas aparel')te;, e,

porta~to, a divida externa poderia' ser substituída até pela

emissão direta para financiar o produtor. Enfim. e um aspecto

de u.a certa tecnicalidade. Não quero tomar muito tempo de

Y. Eus. e adllito que haja alguns pontos a discutir nessa

proposiçio. Mas o certo e que, no total, esses credÚos tOIll!

dos peta economia nordestina, como V~ Exas. podem perfeit.!

.ente avaliar, são realmente moderadi'ssimos em face deste To!

aendo lIontante da divida externa brasileira. Agora. um outro

aspecto extrellallente illportante a acentuar é que o Nordeste

nio contribuiu para a escassez de divisas, que foi a justifi

cativa da' divida externa. Pelo contrário, como e bastante~

nhecido - eu apenas não consegui os dados mais recentes do

comercio do Nordeste com o exterior - o Nordeste e tradiciE.

nalllente uma região pr'odutora de saldos vultosos no comercio

exterior do Brasil. Posso, entretanto. citar um dado rece.!!,

te, do ano passado, em rehçao ã B'ahia. O saldo de divisas

oferecido ao resto da economia nacional pela economia baiana,

no ano passado, foi de 75% do valor das suas exportações. I,!

so não e um fenôraeno do ano passado, em que os preços de c,2,

sircio exterior não forall elevados; pelo contririo, sofreram

ate certa deprt!lssâo. r um fenõmeno muito antigo. Atribui-se

la GTDN, ao relatório falloso do GTDN, ter sido original na

'denúnch deste fator fundamental do desequilibrio do Norde!.

te, provando que o f(ord~s~~ produziu recursos para a economia

nacional, que não é ull'1a r~gião pedinte, que não ê uftla região

carente, e uma região que, se deixada na sua autonomia. no

uso dos recursos que produz, seria 'capaz de ter-um desemp!

nho econômico inCOMparavelmente melhor do que aquele que teM

apresentado. Seria capaz, inclusive, ,de - quem sabe? - fazer

do uso dos recursos, ullla capaciáade de re'sistência ã seca,sem

precisar ,do apelo às emergências do Governo Federal, pelo m!

"OS no vulto em que esti apelando neste ano. Mas eu dizia: .!

tribuTa-se lo relatório do GTDN, que foi de 1959, ter levanto!

do este, problema. Na verdade, antes disso, documentos do Ba!!,

tentei05 dados que desejava apresentar a V. Exas., porque
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que nada mais normal, nada mais compensatõrio. que e da natu-

1974 para exportações do Nordeste para o resto do Brasi 1, de

1.2 bilhões. as importações foram de 3,5. ou seja, o déficit

exportação do Nordeste para o resto do País. Inverte-se com~

pletamente o comportamento das rl!lações de comércio entre o

Hordeste e o exterior. Isso significa que o saldo que o Nor-

internacional, mais seguro, llais gastos de aduana, gastos de

deseabaraços nos portos - gastos portuãrios';' mais impo!

tos de importação, mais rCM, naquela epoca IVC, e mais 15%.p!

poderi anos contribui com expQrtações para outros Estados,

O SR. DEPOENTE (Rõmulo de Almeida).- Permita

me dizer que es~a e uma contribuição muito inte~e.ssante para

justifica.r a posição dos Estados do Nordeste na questão da dI

yida externa.

o SR • .DEPOENTE· (Rômulo de Almeida) - Quero

dfstingBir elltre o problema a ser resolvido a longo prazo e

o problema imediato. Quero dizer q·ue, imediatamente. não se

pode mexer muito no sistema de rCM. porque seria uma baque d!,

sutroso na economia dos Estados industriais, e não intere!

sa ã economia bras i1 ei ra que isso ocorra. mas e evi dente que

o leM precisa ser considerado um imposto indireto. cujo õnus

recai sobre os Estados, sobre as populações consumidoras. Pc!

tanto. teoricamente. o ICM deveria ser cobrado apenas nos Es

tados de destino das mercadorias. ou de consumo dõ3s mercado

rias. Acho que devemos caminhar para esta solução, mas CORS,i

derando medidas cautelares de compens:ação para os Estados c,!!

ja estrutura tributãria está hoje baseada no atual sistema de

cobrança de leM. ou seja, grande parte nos paises de origem e

a parte complementar, nos paTses de destino, no caso de merc.,!

darias transacionadas entre os Estados. Esta ê a minha op!

nião. Acho que 'iss~ deve ser um dos objetos de uma reforma

tributária que se torne mais funcional. Eu queria. a propó"

sito. dizer que há vãrios cálculos sobre os prejulzos para o

Nordeste. ou, em outros termos, sobre aquilo com que

Nordeste contribui '. via ICM, para o resto do PaTs, basicame!!,

te para os Estados exportadores de mercadoria para o Norde!

te. no comercio interestadual. Fiz um cálculo do ano de 197q

e cheguei ao seguinte número: o Nordeste poderia ter uma arr~

cadação de ICr1, salvo engano. 42% maior. Esses 42% corres"

pondem ã contribuição tributária do Nordeste, via ICH, para

a economia de outros Estados, e o Estado do Piauí. o que me-

mental'" a desigualdade entre os Estados, e.ntre os Municipios

de um Estado e 05 Municípios de outros Estados. e entre Muni

cTpios do mesmo Estado. em termos de receita per capita.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) Pr.!'.

fessor. aparentemente. a minha pergunta sobre ICM não tinha

nada a ver com· a divi da externa. mas, na verdade. ,eu a fi z

porque os Estados do Nordeste e os Estados mais pobres de 0l!

tras regiões lançaram mão de dfvidas externas. aumentaram

seu endividamento externo. algtr'ns exatamente tentando compe.,!!

sar esta sangria. da comercialização das relações Nordeste

Sul do País. Mas agora/uma terceira e última pergunta. PrE.

fessor.

ter um acréscimo de !CM de 150%. Os números são aproximados,

porque nio posso garantir muito pela minhõ3 memõria. mas é uma

coisa dessa natureza. O Plaui, inclusive. e tributário do~ E,!

tildos i ndus tri ai s do Nordes te. r sso mos tra como há di s torção

do sistema tributirio. Agora. o problema tributário e um pr,2

b1ellla 'que não se pode tratar de maneira simples,., com opera

ções singulares. isoladas. ~reciso considerar o. sistema tr!

butãrio em geral e ê preciso considerar, mafs do que o sist~

Ina tributãrio. o sistema de transf;rências, o sistema de ga,!

tos püblicos_ E quero aqui adiantar uma coisõ3 que não me

foi perguntad.: mesmo a reforma tributãria mais âudaciosa.

nas condições de hoje, desde que seja uma reforma linear.quer

diz.er, aplicãvel. em princípios iguais. a todos. sõ faria a.!!,

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Obri

gado. Professor, V. Sa. conhece melhor do que nin-guem os ec,2

nomfstils brasileiros que estã:- comandando a rolTtica eccr.õiii.l

co-financeira. este modelo econômico-financeit':o'. V. Sa. vem

da chefia da assessoria econômicõ3 do Governo Vargas, de 1950,

quando tinha sob o seu comando Rob~rto Campos, o Professor

Carvalho Pinto. o Professor Jesus Soares Pereira e outros c,!!

,jos nomes não lembro agora. Depois disso, algumas safras de

novos economistas e novos teconocratas se incorporam ã econ.!!,

mia brasileira. ã tecnocracia bras'ileira. e. sobretudo, entr!

n1do de divisas em dõlares que obtem da. comercialiazação de

, sua produção, ~obretudo da produção primária. A politica !

conõmico-financeira do Governo joga com um rCM que pune pel:

'lIlenentemente o Nordeste e os Estados mais pobres. Como v@ V.

Sa. esta reivindicação, agora. de Estados nordestinos ~ de tE.
J

dos os Estados, mas, sobretudo. dos Estados nordestinos - ,e!

ta exigência de uma mel,hor posição, na cobrançõ3 do IeM e na

correlação do !CM entre o' Estado produtor e o Estado compr!.

dor?

economis tasdade o criador,- o professor da nova escola dos

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Pro..

fessor, o Nordeste gasta no comercio Norte-Sul. no Brasil, o

o SR. DEPOENTE ( Rõmu10 Almeida) ~ Bem. confe!

so que' não estou na intimidade dos ~ados. porque estou trabl!.

lhando na lniversidade Federal da Bahia e longe dos dados,que

se encontram nas três Capitais do Pais. e não nas regiões p!:,

rifericas que são muito mal-informadas. Então, os dados estão

aqui em Brasília, ou em Sio Paulo ou, no mãximo. no Rio de J!

neiro_ Mas eu pediria a atenção dos nobres membros d~esta C.!!,

missão para este livro "FUI X Brasil: Armil.dilha da recessão",'

'recem-publicado. há cerca de dois meses, que divulga os deb~

tes, as contribuições altamente valiosas levadas por grandes

colegas, muito mais atualizados do que eu. ao foro da "Gaz~

ta Mercantil". E nesse livro c~amaria a atenção - respondendo

estritamente a essa pergunta - para as três contribuições ini

ciais, principalMente aquelas que têm numeros com vãrias hip§.

tese$, que ê a ,do Professor Luciano Coutinho, denominada Jlpo!!.

tos rnfnimos para uma negociação externa. soberana e realis

ta":I em cujo apêndice estio $imuTações de balança de paga

mentos. Segundo uma hipõtese básica, segundo o programa Ho

des, que é o da negociação anterior e, CLuanto ao llFluxo de

financiamento privado necessãrio para a recomposição das r,e

servas nacionais ll
• estio a~ui as hipõteses também. Em: sln:e.

se. o que podelllos dizer e o seguinte: esta negociação apenas

veio paliar a situação ime~iata; ela só faz cobrir o buraco

iaediato. e pode ser que. ela resulte. dependendo ainda dos

nUMEros de cOllercio, que não temos para o outro ano, num !.

cre$.ci~o de reserva da ordem de um bilhão. ou coisa assim.

Portanto, ela não resolve nenhum problema. ela só fez aumen:

tar i\ dlvida e para o ano temos de enfref,ltar uma negociação

Ainda .aior, elll face de ullla dívida maior, com juros maiores.

a .enos que o nrvel de: juros baixe. ou a menos que haja condi

ções muito favorãveis no comércio externo. Todas a!'i projeções

feitas pelo prõprio Governo são. como se sabe. de um saldo no

comercio exterior, neste ano. de ~eis bilhões; para o ano, de

"ove bilhões. e no anó de 1985. de II bilhões. Mas isso só dã

para pagar uma parceh de juros, apesar de sacrificar de m!.

neira torll1entosa a economia brasileira. Então, estamos vendo

'que isso e apenas chutar para adiante o problema. Não li nenh,!!

lnJ. solução.

vesse essa situação aflitiva, .como é hoje a maior vltima d.,!

la. Agradeço a atenção e peço desculpas pela extensão da mi

nha exposição.

dia de 65 a 67. E pena que, apesar do esforço ,imetodo1õgiêo.

não há certa uniformidade nosnümeros tomados. Então, por

exel1pl0, o outro quadro foi apresentado em moeda de 1975

este. em moeda de 1965 a 1967. Podemos ver que uma perda li

quida. por via cambiál de 22 bilhões. resultou em 2.5 em mo.,!

da de 1965_ Então podiamos multiplicar por dez em moeda de

75. Daria 66,6 bilhões, aproxi~.damente, em moeda de 75.Bom.

is$o ê a demonstração de que o Nordeste. ao contrár'io de co!!.

tribuir para a dívida externa. contribuiu para que ela não

ocorresse nas condições dramáticas que hoje afligem o País.

E. por final, temos de ver que, db modo com~ se aplica o r~

ceituãrio do Fundo Monetário Internacional, adotado pela equ!

pe dirigente da nossa política ec~nõmica. ~1I1 detrimento, s~

bretudo, das condições de vida das massas nos estratos inferi

o~es de renda. e como o Nordeste é o maior bolsão de pobreza

do País, posto que ali nada "menos do qtJe 80% da força de tr~

balho ganham ate o mãx,imo de dois sa1ãrios mínimos, então se

segue que o Nordeste não SOMente contribuiu para que não ho.!!,

brasileiros, embora os seus alunos nem sempre se tenham com

portado bem, não tenho, a rigor, muitas perguntas a fazer.Qu~

rh aproveitar a oportuni dade da presença de V. Exa. nes ta

CPI para' lhe tomar uma opinião que nos e fundamental: o Br!'

s11 acaba de fechar as contas de 83 da dívida externa. A seu

o SR'. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O Sr. Relator, Deputado Sebastião Nery. tem a palavra para ar

gOir o depoente.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Pro

fessor Rômulo Almeida, depois de'Sta aula que V. Exa. nas dâ

nesta CP! e que me lembra tanto todos esses anos em que, de!

de a Comissio de Planejamento Economico da Bahia. lã nos idos

de 1958. todo o PaTs acompanha o trabalho de V. Exa.~ na ve!

ver. como serio as contas de 1984?

pagar o

transporte

Quer dizer, o déficit e quase duas ve'zesfoi de 2,2.

des te recebe ao cãmbi o, ofi ci a1 e drenado pa ra

iUior do que o do produto estrangeiro FOB, mais

deficit do comercio interno. para cuja cobertura também con

tribuem certas tra~sferências de capital do resto do País pa

ra o Nordeste. ES,te é um aspecto a considerar. Bas,icamente.

e o saldo ~o comércio com o exterior que cobre o grosso do

deficit do Nordeste no comércio com o resto do País .Pareceria

10 ,"enos. o que, fazia com que' fosse proibitivo importar, me!

mo como um fator regulador dos preços internos da produção

justamente protegida, elRbora injustalllente do ponto de vista

das ireas periféricas do País. Eu' jã disse aqui qual era

déficit no comercio interno. Em conseq(Jência diss'O, temos o

seguinte quadro: totalizando as perdas líquidas por via do

comercio exterior, do cãmbio, e as perdas líquidas no comer

cio triangular, ele apresentou ullla drenagem líquida de recur

sos. no perfodo 48l75, ,de,6 bilhões e 600 milhões em moeda mo!

reza mesma das trocas inter-regionais ou internacionais. Tem

se saldo com um pars e tem-se déficit com outros. mas aqui a

situação e inteiramente diferente do caso de um comércio tr!

angular internacional. No nosso caso o comercio interno e fel

to a preços protegidos. preços internos, preços da nossa ecE.

nomia doméstica, e esses preços internos são muito mais el!

vados do que os preços'externos para produtos similares, em

regra. Em conseqüência, cada etapa do processo de substitui

ção de importações representou para as regiões brasileiras s.!!,

peravitãrias no comercio externo e deficitãrias no comercio

interno uma sangria maior. Alem de serem os preços internos

mais elevados do que o preço dos produto!> substituídos. !.

crescelft dois fatores para agravar 05 prejuízos desses Esta-

dos dependentes de illlportações maior~s do interior do País.

cr prhleiro e a incidência dos custos de transportes inter-

nos. extrellamente mais elevados do que os do transportes i.!!,

ternac1onal_ Na década de 50. enquanto est"ive na Presidêncii3

da Comissão de Planejamento Econômico, fizemos um· apanhado sQ.

bre cO,;Jparathos de custos de transporte e verificamos que o

trans'Porte de J'lercadorias de São Paulo ate a Ba!li a era v~

zes Milis caro do que o transporte de Hamburgo para o porto

da Bahia. r possível que essa relação de custos tenha melho

ndo com a pavimentação das estradas e equipamen"tos fodoviã-

r10s de maior capacidade, mas, por outro lado. o aumento no

custo dos co..bustlveis veio anular essa vantagem de maior .,!

-l1 ci ênci a nos transportes internos. O ou tro fa tor é que

proteçio ao produto nacional, de resto muito justificável.po!

~ 4ue. vejall'l bem, não estou fazendo uma crrtica ã política de

substituição de importaçôed. da qual. aliás. fui um dos· pal~

d1nos. digamos assim. ou pelo menos um dos técnicos. um dos

assessores, durante os Rleus 50 anos de vida pública. Estou

apenas Zlpontando o fato objetivo das conseqÜências para as

regiões periff;~icas. as regiões não-industrializadas. Alem

des'Sa proteção, vigia - atualmente jã estã superado. por fal

ta de necessidade - um instituto challlado do similar nacional.

Esse instituto similar nacional, regulamentado' por portaria de

UIlI Ministro e que pouca gente conhece, porque nem é uma lei.

nelll está' publicado nas coletâneas de legislação,. era um inst!

tll'to que tinh, UM 'impacto locacional poderoslssimo, p"or ser

b.se.ado no seguinte princTpio ou critério: compara-se o pr!,

.ço .do similar nacional com o preço da produto externo corre!

,ondente. ou seja. toma-se o preço CIF do produto no exte

rio!"". quer dizer. posto com frete e seguro, no porto de destl

M - dig...as. no Pari. para tomar uma região mais longe da

I1'OS51. região industrial - luis todos os custos e impostos f!,

d'en.fs e estaduais para internação, e sobre isso se acresce

pelo &e.os Ulll coeficiente de 15% - pelo menos, porque geral

nente l!!ra tllais - e se, comp.l.ra com o preço FOB, não C!F; o pr!:,

;0 'ell Sio Paulo' do produto nacional. sã se permitia impor~

tar se ~sse preço FOB. em sio Paulo, do produto similar fosse
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o SR. DEPUTADO Fernando Santana - Bem, valia a

pena lel1brar que, ao lado de Jes"us Soares Pereira. o Dr. Rôm.!!.

10 d~ Almeida foi o coordenador do projeto da PETROBR';S. alêii1

do que jã foi dito sobre o Banco do Nordeste, de que ele real

aente foi o fundador pril!leiro Presidente. Na mesma epoca, em'

companhia des~e saudoso Jesus Soares Pereira, acredito "que

f'arnulou a politica elétrica brasileira, em termos de ElETR!

IIlKs. De sorte que a .contribuição dada pelo Profes'sór RÔllulo

trador, tanto elll termos sociais como em termos espaciais,

donde ele ser irrealístico, mas eles acreditam e continuam

acreditando ni~so. Nós, do nosso lado, e que não acredita-

aos. O que acOntece? Com toda a competência deles, como eles

estio no rumo errado, levam essa nau, em que todos estamos,

para o naufrágio.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Obri

gado, Professor.

O SR. PRESIDErnE (Deputado Alencar Furtado) 

lteputldo Fernando Santana, tem a p.alavra.

't~m .pa.ra o po~er no Br~sil. Na verdade, eu lhe peço um ~uizo

d!>ialor, que eu acho próprio: a quem V. Sa. atribui a pos!

çio de toda essa geraçio de economistas que comanda hoje o mE,

dela econômico brasileiro; a quem V. Sa. atribui esta pos!.

çio inteiramente anti nacional , extranacional, 5ubnacional,que

tanto penaliza a economia bras1leira? Como se explica 'isso?

E: um aferramen,to a uma fidelidade a escolas econômicas exter

nas, ou e um processo do vlcio do Poder?

O SR. DEPOE~lTE (Rômu~o de Almeida) - Bem, dei

xando de lado qualquer mO,tivação menos digna, como seja

apego ao poder, como sejam intere~se5 pessoais menos conf'e!

siveis, interesses de associação 'com intere~ses poder050s 1ft!,

nos confessáveis, eu dirh que, entre os economistas que cE.

mandam a atual política. a poHtica vigente desde a Revoluçãq

há homens muito capazes; tecnic~mente, de capacidade indisc.l!

ttvel, inclusive o Ministro Delfim Netto. Portanto, não se

trata de um problema de competeJ?,ch; trata-se de um problema

simplesmente de vinculação ideológica. Dizia a granue mestra

Jean Robson, que Morreu hã UIW ou dois meses, e que foi um dos

ra - : "O economista tem também a !Oua metaffsica", isto e,tem

sua ideologia, tem aquele plano que não ê do conhecimento or

denado, metódico. do conhecim~nto científico, conhecimento 0E.
jetivo, mas e o plano das crenças. o plano da metafisica. AI

guns crêem numa coisa e outros crêem em outra. No caso desses

economistas, eles estão em geral 1tgados aos neoclãssicos,mas

ê curioso notar que. entre os negoclãssicos, houve figuras

que se comportavern COIIO socialistas ao tratar dos problemas

.' da-distribUição, co.o "'abras, que telil, sobre a especulação

da propriedade privad~,textos que pareceriam de Karl Marx.que

eram apenas da escola econômica que se forlllou no ambiente do

crescilllento do capi tal ismo euroupeu e norte-ameri cano, que

se baseou na crença de UM equillbrio na base da competição.

,I!" apenas na id~ia de que, lIe fosseM corrigidos os vicios que

contaminam essa competição no mercado, tudo seria equilibr!

do, não SOlllente li. alocação dos recursos do sistema produtivo,

os récursos reais, mas tambélll a distribuição equãnime da ren

da entre os fatores de produção.' Agora, este mundo não e
Mundo di realidade do capitalisllto, em nen~uma epoca, muito

Menos do capi tal i S1ll0 atua1, flIesmo nos país es desenvol vi dos. e

, nem fa 1a!:lOS dos paIses menos desenvolvi dos, onde não .. exi s te

um mercado .aduro. Mas, enfim, isso levaria longe esta conve.!.

sa. ~u diria que, hoje, no que se refere ao Brasil,basicame!!

te eles' acreditam que não h~ outro caminho para o Brasil s!,

não intern'acfona,1fzar definitivalltente a nossa economia, i!!.

tegri-la ,:.efinitivallente no circuito capitalista; que, atr!

ves dessa integração. se conseguiria o fluxo de investimentos

necessãrios, lO lado da abertura de Mercados para as nossas

exportações, a fi. de que pudesselllos ter um progresso mais 2

celeudo, cujos efeitos pudessemos expl!ndir por todos os cír

culos sociais e todas as áreas geogrãficas. Essa e a cren

ça deles, a crença de que a mancha de õho do desenvolvimento

se distende, flui ~ vai cobrindo todas as áreas sociais e tE.

das as ãreas geográficas, só que a realidade mostra que esse

õleo tem um ponto de fluidez muito baixo; pelo contrãrio. tem

uma viscosidade muito alh, como dfriam os engenheiros - e eu

apelo aqui para eles, se estou equivocado. Na verdade, com

essa alta viscosidade. o sishma se revela altamente concen-

prE..

parasomente de tecnico, Juvenal Ozõrio., fosse recrutado

se grupo, apoiã-lo e cOl'I:seguir o laisser paster oficial. "o

caso baiano. ap contririo. chamou-se para a lideran'ça do

çãm je Gl.uco de Pilha e de Hirio da Silva que jamais tiveraR1

qua.l ....er canuto, por exemplo, com os estudos referentes -.i

PETRO'SRXS ou ao Progra~a Energetico que culminou com o pro~

jeto dljll.ElETlOBRKS, e que, no entanto, foram muitos úteis, H!
. rio da snva Pinto no, Plano do Carvão, tendo a prõpri a asse~

sma o candidato a superintendente. do Plano do Carvão. Inf!

li1lmente•. o E5tado Haior do Exercito exigiu para um oficial a

c'hefh desse -serviço, o que foi lamentãvel, porque deu em fr!

cas:s'C do Plano do Carvão. O Prof, Roberto Campos tambem às

ve:z.es dava contribuições em matéria de informações exteriores

e n1.e em debates de alguns aspectos peculiares. De maneira

coordenar esse estu,do. e fui ,forçado a coordeni-lo. Quando o

coordenamos, havia sido criada a Petroquisa para funcionar em

beneffcio de projetos de Joint ventures entre ffrlllu estrilE.

gefras e algum:; interesses nacionais no Brasil, particularme!!

te o grupo Saares SaMpaio, eM torno da refinaria e. depois

do Centro Petroqulmico de Capuava;da União. Com a criação da

Petroquisa, jã se esboçou o sistema chaludo tripartite, ou 50!

ja, de assochção de capital priv~do brasileiro, de capital

privado ou publico estrangeiro e de capital estatal brasilei

ro. O esquema de finan'ciamento do pêlo Petroquimico da Bahia

baseou-se na idéia de se reduzir ao mfnimo a participação e!

trangeira, mas, quando ela fosse conveniente, pela necessid!

de de assegurar os aportes tecnolõgicos atualizados, deverh

fazer-se segundo o modelo trfpartite, a saber, a Petroquisa TO

comando do sistema, e iã não mais a reboque. COIIIO em São Pa.!!

10, onde foi criada simplesmente para dar apoio e o laisser

passer de um projeto privado. um projeto em que se suspeitl

va que o grupo brasileiro fosse apenas o testa-de-ferro di

mul tinaci onal, e a Petroqufsa era chamada a, em reboque a e,!

que esse esclarecimento, eu ji o fiz. O Glauco, por exeJllplo,

deu uma contribuição excelente na informação sobre o que nês

chamivamos de as tecnicas faltantes. na economia brasileira p!

ra o processo de desenvolvimento,l bem assi. na elaboração de

um projeto nosso que foi a CAPES. Pouca gente sabe que

CAPES foi um projeto da Assessoria Econôlllica da Presidencia di

República. Sobre a questão do Deputado Fernando Santana, qu,!

ro dizer que pelo lIlenos o primeiro estudo do Pólo Petroquimi

co foi elaborado sob a lOinha modesta coordenação, pelo fato

de que certos interesses 'muito vultosos impediram que um al,to

funcionãrio do B~lDE, uma grande figura nacional, aliãs, e não

cesso a Petroquisa e os grupos brasileiros que ji e$t~Vim, no

1l0lllento, preparados para aSSUMir algum risco de iniciativa,l!

saciados inicialmente ã Petroquisa nesse trabalho pioneiro.

InverteuMse, então, o funcionamento do sistema. tripartite,po.!.

queJ enquanto, no trlpat'lite, em São Paulo, capital publico

brasileiro vinna a reboque, no nosso caso, o capit~l publico

brasileiro vi.nha na frente, como uma locomotiva.selecionando,

ao lado de algum interesse privado brasileiro que jã se ti

yesse apresentado capaz, o sócio estrangeiro. Foi ~ isso que

acontec'eu no pêlo Petroqufmico da Bahia. Foi um grande avaE,

ço qualitativo o que ocorreI' no Pólo Petroquimico baiano~ o!!,

de há empresas que não têm nenhum aporte estrangeiro, e

principal delas ê a Detergentes do Nordeste. Demonstrou~se lã

que era possfvel absorver uma tecn!Jlogia muito delicada, como

e a dos biodegradãveis, e fazer isso com inteiro comando bra

sileiro, aliãs, com unanimidade de capital bra!'>ileiro, sele

danando a melhor tecnologia externa. Bellr. também na COPENE,

como se sabe, não existe nenhum capital estrangeiro, quer di

zer, concebeu-se a centnl petroqufmfca mais ou mênos no e!

tilo mexicano: os produtos bãsicos sâo controlados pelo orga

nismo oficial, pela empresa estatal nacional. Apenas, no mo

.delo llIexicano, isso incluia também os produtos chaMados de s!

gunda geração. No nosso modelo, não in~luimos os produtos d.

segunda geração, porque isso não nos pareceu eficiente. Se

tivéssemos, COIIIO tivemos, a central petroqullftica inteiramente

controlada pelo Petroquisa, 10m a par-ticipação minoritãria,

depois, das pr?prias empresas que utilizam os inSUMOS produ

zidos pela central, nós terfarnos um comando central brasile!

ro absolutamente consolidado. Nas outras emp:-esas proprhlllle..!!.

te petroquTmicas, estabeleceu-se - salvo eM, alguJlas, COTIIO

DETEM - Q sisteMa tripar't1te. Nesse sistema, ~ sõcio estrl.!!.

leiro er... êscolhido .pelos sócfos bruileiros. particularMente

envolve

assesso-

Comi ssão

e eu faria uma pergunta a respeito desse Pólo, que

ê interes'sante registrar este dado histórico: nossa

de Almeida nos grandes projetos bruileiros não foi devidame!!

te esclarecida por ele quando forneceu os dados para seu cur"

rlcul0. "as sabemos que o Dr. Rômulo ê assim mesmo, €i um hE.

lIem que esconde as coisas que faz. é de uma modestia que eu

challlaria doentia. Quanto ao Estado da Bahia, ele realmente

foi O fundador de todo um sistema de planejamento, na antiga

Comi ssão de Pl anejamento Econômi co, e esses es tudos. esses

projetos dele, no Estado da Bahh, a meu ver, deram uma grilE.

de dilllensão ã economia baiana, inclusive o ultimo deles, que

e o Pólo PetroquTmico. Vi!lia a p~na revelar esses dados aqui,

pelo Exim Bank, da orde. de 300 e depois 500 milhões de dõl~

res. "pacote U
, aHãs, que não se cUTllpriu. fi preciso dizer. O

trabalho da Conissão Hista foi extremamente útil.', porque ela

real1zou u. projetallento importante. para o Governo Vargas.

para o Governo Kubitscheli:, enquanto que a assessoria econômi

ca tinha o papel de ser os ouvidos, os olhos, as mãos e a co~

laboração intel~ctual, UM pouco da mente do Governo nacional~

ta Vargas. Essa assessori a nunca entrou em confl i to com

Comissão Mista, pelo contr-ãrio, eu dava contribuiçõês para a

Comissão J.1ista e colhia taMbem elementos dela •. ~ preciso nQ.

tar que, nesse tempo, a sllbedoria 'política tinha avançado

realmente um problema de partic'ipação de capitais externos.

Como ê constit~fda a participação de capitais nas diversas e!!!,

presas do Pólo Petroquimicp da Bahia?

O SR. DEPOI::NTE (Rômulo de Almeida) - Bom, an

tes de responder esta que!ttão, quero agradecer as palavras ..!

JIIãveis do meu queri do companhei ro Fernando Santana, e devo

tambem prestar um esclarecimento a .respeito da equipe da A,!

sessoria Econômica ~o I"residente da República. porque o meu

querfdo companheiro de traba1ho na ComiS5ão de P1anejamento f
conô"l1co. Deputado Sebastião Nery. que aqui vejo com muita s,!!.

tisfação, como Relator desta Comissãet, mencionou como partit:

cipante da assessoria, ao lado' de Jesus Soares Pereira. o h,!!.

je Senador Roberto Campos. Carvalho Pinto. era, nessa ocas.Hq.

Secretário de Finanças da prefeitura de São Paulo, se não eo!

tou en:1iÍnado, e logo depois foi ca~didato a prefeito e a 9E.

vernador. A.s relações com Carvalho Pinto são diferentes. Eu

ê que tive ocasião, algumas vezes, de dar uma modesta colabE,

ração. uJlla assessoria a ele. Quanto i equipe da assessoria •

pouco mais do que na nossa época. Que!" dizer, o Presfdente

Getúlio Vargas era um homem que tinha por principio utilizar

inclusive os serviços do potencial adversário, desde que este

tivesse com que contribuir para seu governo. Hão quero aqui

citar casos da minha convivencia com o Presidente Vargas.

qUI!! seria elucidativo dessa maneira de encarar o problema da

convivência democrãtica sem perder a identidade idéológica.tbõ_

S11 'Issessoria era composta por milll - eu chefiava - por Jesus

SJl);Il'ru Pereira, meu principal colaborador. que' depois foi Ileu

s'Ucessor,l quando, ell 1954, :fui presidir. o Banco do Nordeste,

'e de virios outros co.panheir'os, en'tre eles Tomãs Pompeu A
.c'doBt'. 801'ges, Mirc'io Rangel e o,utros de alta valia. Mio que

r» ftlacionar nDtles, pelo receio de esquecer algum. ~ iote..

J'lH5J,nte notar que nós tiMbé. u,ti1fzãnlllos t~da informação v!

lUla liMe: lIouvesse nl; ild.inistraçio publica. Nesse sentido,

~iiis tt'••IfIOS" por exeaplo, pari espanto de muitos, a co labor,!

funcionad.· para qu'!? Para estudar projetos concretos de fer

rovias, de rodovias, de armazéns, projetos que poderiam ser

candidatos a financiamentos externos, num "pacote 11 'prometitlo

ria era uma assessoria do Presidente Getulio Vargas, no seu

segundo governo, e .destinada a e~aborar a política naciona

lista, isto e, a polltic~ Vargas, enquanto que do outro 'lado

.havia, sob o comando pol;tico do Ministro da Fazenda~ Deputa

do Horicio Lafer, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, cu

ja constitui ção 'fora negociada no Governo Dutra, e o Governo

Vargas achou prudente mantê-la, inclusive por uma necessidade

de cOlllpromisso político, porque não podia romper nem:· com

Washington nem,coJll a maior-ia politica do PDS e da UDN no CO!!

gresso, onde jã tinha minoria •. Aliãs, meu querido amigo e v!:.

lho companheiro de lutas do grupo de Itatiaia, Deputado Cid

Carvalho, conhece muito lllelhor do que eu esta história. ele

que ainda está' jovem. Imaginem c!=lmo eu o conheci precoce. O

Governo Vargu teve o lIesafio de se manter-se fiel ã sua li

nha nacionalista, e, ao Ilesmo tempo. fazer um compromisso. ou

.seja, deixar a Comissio Mista funcionando. Esta

rng1ate.!.luminar~s da economia moderna - era professora na
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gado a V. Sa.

D SR. DEPOENTE (Rômulo de Almeida) - Eu vejo

não de bande i ra, não de lO Tmbo 1os nae i ona i s, não de mi tos de

aos interesees nacionais que foram extorquidas numa fase em

que a opiniã,o pública se achava mais desprevenida, ou em que

havia um complexo de inferioridade mais acentuado em relação

a capitais estrangeiros e potências estrangeiras. Foi a fase

do nacionalismo brasile~ro, que, evidentemen'te, se inspirou

em"uma ideologia, em um conjunto de crença. Claro que, naqu~

Então,rliIS UiII grupo que se aproveita Ja bandeira nacional.

Almeida, e apenas, de uma forma bem sucinta, gostaria de re

tOlur um ponto da sua explanação, altamente elucidativa, que

se referiu exatament'e i parte mais geral, quando V. Sa. falou

na questão da moratória como uma proposta tãtica, que visa a

trazer i mesa de negociações não so os banqueiros, mas tambêm

os SeUS governos e os respectivos bancos centrais. Porque t!!,

dos os defenso~e5 do atual modelo de negociação, todos os que

se sentaram a essa mesa e que depuseram tambêm nesta Comi~

$;ão Parlamentar de Inquérito têm salientado o fato, de que v!

vemos uma situação. um pr~cesso de relacionamento com o sis,t!

ma financeiro que em muito difere de momentos anteriores da

vida brasileira. Alegam esses setores" praticando um terro-

risllo, C~JIl0 diz o D,eputado Fernando Santana, que 'hoje o Br!.

sil tem uma complexid.ade de interlocutores no sistema fina,!!,

ceiro: os mais de mil bancos credores, hoje, da divida exter

na brasileira. Ora, esta COMplexidade de relações que o Br~

sil estabelece nesse sistema finan!=eiro complica, em demasia o

processo de renegociação e o refinanciamento da dívida exter

na. De modo que alegar questões de soberania, segundo dizem

os deiensores dessa posição, não ~ern sentido nesta momento,

uma vez que temos de negociar com mil bancos não e como neg~

ciar de governo para governo, de Estado para Estado. Mas me

parece que a sua colocação, que é mujto mais de ordem poHti

O SR. PRESIDENTE '(Deputado Alencar Furtado) 

Deputado José Fogaça, tem a palavra.

O SR. DEPUTADO Jose Fogaça - Professor Rõmulo

~~do.

res implica uma melhor utilização dos n05SOS recursos, impl.i

ca, portanto, superarmos o sistema tradicional, que hoje tem

novas formas de apropriação, pelos interesses externos de

grande parte das nossas riquezas e do produto da nossa econ§.

mia, como é o caso, por exemplo, dos lucros oligopõlicos do

capital de inversão direta no PaTs. Então, precisamos ser

nacionalistas.' porque essa realização de progresso social

coincidente COIl a.resposta ao desafio da emancipação econômi

ca do. Pals. E é at~aves desse confluente esforço de progres

so social, de luta social e de afi~mação nacional que poder!:.

I'IlOS" por um lado, melhorar as condições do povo, reduzindo,

inclusive, os gastfrs imoderados de consumo da nossa e.1ite a~

sociada aos interesses estrangeiro,s e, por outro lado, red!!.

zindo a apropriação da riqueza nacional pelos grupos intern!

clenais. Então, dessa forma, poderemos realizar as duas coi

~as: o progresso social e a afirmação do Brasil como povo. a

9t:ande afirmação do Brasil no cenário inte~nacional. Porque o

8rasil ell que 5% da população detêm mais de 40% da renda não

é 1m Brasil respeitãvel. Nâo'chega a se~ um Brasil, ê ape-

t:reio que o nacionalismo assim comceb~ido realiza uma grande 1!.
reta e e plenallente atual. (Palmas).

O SR. DEPUTADO Flãvio Bierrembach - Muito obri

grandeza nacional, de segurança nacional, mas sim, de segura.!!.

ça para a vida do povo, segurança econõmica, segurança contra

a necessidade, alem de contra a op'ressão e O medo. Concebido o

nacionalismo como um nacionalismo popular, portanto, um nacionalismo s~

. eial, acho 'que o ~aciona1ismo é inteiramente vãlido. Operigo do naciona~

lislllO é ser presa de ideologias. equlvocas. quando não nefastas, como a i

,deologia da segurança nacional ou da grandeza nacional. E ser e,!!,

tão aproveitada por forças~de direita para escudo dos seus i.!!.

teresses de classe. Exata~ente, o grande desafio, hoje, da I'"!:.

formulação do nacionalismo é r~converter, ou converter, o n!

cionalismo a esse sentido profundamente pessoal que o identifica

com o processo da liberdade e da democraC}a. Acompanho com satisfacão

evolução de algumas figuras muito importantes nesse movimento naci~

nalista, entre elas o General Andrade Serpa. que começou seus

prununcia~entos dentro de uma linha que eu chamaria patri§.

tica, do nacionalismo patriõtico, e hoje estã ccnvertido

a UI1 nacional ismo delllocrãtico e popular, um nacional ismb com

pre.eti~o com a sorte do nosso povo humilde. Nesse sentido,

sou inteitant'ente nacionalista e acho que esse movimento tem

UIl grande papel a exercer no quadro brasileiro. Não vejo, !

Hãs, como realizar uma mudança fundamental no Pais, tendo c~

mo objetivo melhorar as condições de vida,portanto,libertar o

homem comum da miséria, do medo, da opressão, e fazer com que

'ele participe mais plenamente dos frutos do trabalho coletivo

do que o'nacionalismo: Porque essa mudança 'também implica

a autonomia. A conse,:ução desses objetivos sociais e popula-

brasileiro,nali,smo novo é que naçio seja sinõnimo de povo

la época. o Brasil não apresentava nem uma pálida imagem do

impressionante conjunto de problemas sócio-econômicos que h~

je tem. Então, 'a unica pergunta que eu gostaria de formu

lar a Y. Sa. ê no sentido de procurar saber que contribuição,

hoje, diante desse somatõrio de problemas, o movimento nacio

nalista pode d~r ao PaTs. Sabe V. Sa. que aqui n,o Congresso

Nacional, no inicio deste ano, foi reconstituida a Frente Par

lamentar Nacionalista, que enorK1es serviços prestou ao povo

brasileiro na fase anterior lio golpe militar. E ainda na ü!
tillla sexta-feira, em Curitiba, foi :,lançado o Movimento Naci~

nalista que tem n~ nosso Presidente, Deputado Alencar Furtadll

um dos !;:eus Ilafs ativos l'ld.eres ~ idealizadores. E esta a per

gunta que gostaria de fazer a V. Sa., levando em consideração

o seu passado, a sUa lucidez e a contribuição também dada por

V'. Sa. ao Pafs s na fase da nossa polTtica nacionalista.

com ulIla grande esperança a reconstituição da Frente Naciona

lista no Congresso brasileiro e esse movimento nacionalista

lançado ell Curitibi, tendo entre as suas figuras-llderes este

grandê brasileiro que e o Deputado ,Alencar Furtado. Tenho

illlpressio de que D nacionalismo prec'isa cada dia ser rêvisto,

ser a tua li zado, co.o, aHãs. qua i sque r pos i ções i deo 1õgi cas •

Mas O nacionaltsao continua a ser uma idéia-força, uma ins~

piração capaz de realmente conduzir: o paTs a novos rumos.

uma afirmaçio cultural, uma formação polTtica e uma- afirmação

econômica do Brasil no mundo. Mas o que é ess~'ncial no naci~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O Deputado Flávio Bierrembach tEm a palavra.

O SR. DEPUTADO Fl ãvi o Bi errembach - Sr. Pres!

dente, Srs. Deputados, Praf. Rêmulo de Almeida, tive a honra

de conhecê-lo il.inda antes do golpe militi!r de 1964. numa epo

ca s ref,erida aqui dut:ante a palestra que V. Sa. acaba de pr~

ferir, em que havia certa tomada c{e consciência da população

contra uma serie de acordos onerosos e de concessões ruinosas

rie de fatores. uma série de variãveis sobre as quais podemos

fazer hipóteses diferentes, mas precisamos de um computador

para jogar as variãveis diversas e simular cenários muito di

ferentes. De maneira que fico por. ai. Quero dizer que eu

mesllo não fiz isso. Fiz apenas um exerclcio arit!l1ãiico de um

'cãlculo, mas e,um exercicio se," maior responsabilidade.' Por

exemplo, um grupo de eminentes colegas se reuniu no "Forum G!,

'zeta Mercantil" e trabalhou durante cerca de dois meses para

produzir esse docum~nto. Realmente, essa gente, dentro de uma

inspiração nossa. sadia, de uma poHtica diferente, elaborQu

esses números e apresenta aqui algumas hipóteses.

O SR. DEPUTADO Fernando Santana - MUito obri-

independente, mesmo depois de ter enxugado a dívida de todos

os excessos de que ela foi acrescida?

O SR. DEPOENTE (Rômulo de Almeida) - Acho que

devemos partir de principias. O primeiro princípio e honrar'

a dívida que seja justa. O segundo principio e pagar a dlvi

da sem sacrifTcio injustificado e injusto. brutal para·o e,!!!

prego e ate a nutriç~o da populaç'ão, brasileira. Portanto, p!

gar a d'ivida quando e como pudermos. A partir daí, se redu

zimDs o .on,tante da dívida e fixamos os juros no nível razo,[

'Vel. yallOS dizer, o nTvel do juro equivalente das entidades

fin1.nceiras internacionais, poderemos admitir que,havendo uma

retDlllada do crescimento brasileiro e o Brasi.1 tendo o prazo

!le carência de tres a cinco anos, inclusive para os juros, p!!,

de retomar o pagamento da dTviaa n,um prazo de vinte J vinte e

cinco ou trinta anos. tudo isso vai depender muito de quais

sio as possibilidades de retomada do nosso crescimento de pr!!,

dução de e.J:cedentes para exportação sem. sacrificar a produção

al imentar para o brasileiro e das condições de comércio exte

·r'ior. isto e, da capacidade de absorção da economia mundial

de mais exportações, sobretudo industrializados, do Brasil,

dos termos de intercâmbio no comercio internac'ional, uma s.[

o SR. DEPUTADO Fernando Santana - ~ uma trist!,

n, meu Deus! Sem. No que se r~fere ã dívida externa, qual a previsão de

Y.Sa. quanto i nossa possibilidade de pagar, ~esmo com redução de juros,

ESmo COll a discussão de governo a go'verno, mesmo com uma declal"ação de

moratõria unilateral? Em quanto tempo V.Sa. acredita que est.e

9ais poderâ deixar de ser devedor e tornar-se realmente livre,

o SR. DEPUTADO Fernando Santana - A que atri

bui V. Sa. essa exceção feita li Dow Chenlical, no Brasil, para

instalar indiistrias competitivas ao põlo em circuito fechado

de capital eistrangeiro?

. O SR. DEPOENTE (Rômulo de Almeida) - Alem de

pital estrangeiro?

O SR. DEPOENTE (Rômulo de Almeida) - Em nenhum

caso no Pólo Petroquimico, no cOlllplexo petroquTmico. Entreta.!!.

to, recenh,"er.te, o Gover,no Federal aprovou um projeto de i.!!.

düstria anci1ar, da Basf, inteiramente fechado. Por outro l~

do, e preciso não considerar no complexo ~etroqulmico baiano,

elll Cal'uçari, o complexo da Dow Chemical. que também ê um com

plexo fechado .estrangeiro e que foi feito inteiramente con

tra as normas de planejalllento do Põlo Petroquímico da Bahia,

inclusive em grande parte detrimentoso para a expansão desse

complexo, porque competia,.um pouco com ele. Mas essa foi uma

exceião feita ã política rque o próprio Governo Federal tinha

adotado por sugestão nossa; entretanto. ele fez a exceção em

beneficio da Dow. r: preciso lembrar que quando estive na

Iugoslávia, hâ 4,5 Inos, fiquei realmente surpreendido ao ve~

rificar que lã a Dow Chemical, que aqui no Brasil não aceit~

VI associação com a Petroquisa e ~om empresas privadas brasi

leiras. aceitou' fazer um complexo petroquímico mantendo ap!

nas, segundo informações de oficiais do governo iugoslavo,18%

de capital - associados a qui!? }l;s organizações bãsicas do

trabalho associado dosistema iugoslavo, quer dizer, ã organ!

zaçio dos trabalhadores. E: uma ilustração de como o estilo

de política nacional condiciona o comportamento da~ prõprias

multi nacionai s.

ro, não 'é?Mas também suspeito de que os interesses estaduais também parti

cipas~em das vantagens e dos resultados dessa decisão.

ser em circuito fechado de capital estrangeiro , também com o

p~ivi1êgio de ocupar os espaços adjacentes ao projetado porto

ou terminal de granéis sõlidos, líquidos e gasosos de Aratu,

que era o terminal ~o pólo petroquímico. Agora, eu não posso

atribuir, não sei a quem atribuir isso. Sõ posso constarar

coincidências. Por exemplo. a coincidência de que o Superin~

tendente do Centro Industrial de Aratu. que formalizou a con

cessão da área, naturalmente por ordem do Governador Antônio

Carlos Magalhães, sem a qual nada se fazia na Bahia, depois foi Governa

dor do Distrito Federal. Bem. todo o mundo sabe tambem as relações do en

tio Governador da Bahia com UIM. figura eminente da República, o General

Golbery, que foi Presidente da Oow. De mneira que não quero, naturalmen

te. atribuir, porque não quero fazer jUlzo temerãrio, mas apenas aponto

coincidências. O certo e que foi uma decisÃo inteiramente co.!!.

tnditõria àquela que havia sido aSSUMida formalmente pel? G!!,

verno da' República, que era a de adotar o sistema tripartite

nessas industrias básicas" CO!Jl o mãxillO de participação de capital

estrangeiro. Isso e o que pDSSO dizer.

O SR. DEPUTADO Fernando Santana - Como a mim me

parece que o Estado tem pouca influência ~ decisão dessas questões, do

ponto de vista de um pólo, que e uma polTtica nacional, a não ser no caso

de beneficiar ãreas, a conclusão a que se chega e que a decisão de dar i

Dow esse poder que ela não <deveria ter me parece uma decisão de plano fe

deral cUlnprida pelo plano estadual.

O SR. DEPOBtTE (R&oolo de Almeida) - Isso me-parece cl!

pela capacidade téénica da' Petroquisa ou da PETROBRJl:S. Eles

:eram escolhidos sobretudo conforme. a qualidade da tecnologia

que apresentavam, do ponto de vista dos nossos interesses, p!:.

lo preço do Know how que aportavam e a contribuição que PE.

deriall traze:1:" para a tecnologia, no futuro. A associação das

e.presas externas se fez mais ou menos na base de 30% do cap!

tal social, do capital votante, ~endo a maioria, portanto, di

vUlda entre a Petroquisa e os grupos brasileiros associados.

'Este e que foi o esquema da associação. Evidentemente, há e.!!!

presas em que a parti,cipação do capital estrangeiro chega

(,UlI pouquinho mais: hã enlpresas em que essa particiP~ção

I1uitc menor. e ate ausente, como no caso citado, da DETEN.

O SR. DEPUTADO Fernando Santana - Pelo que V.

Sa. acaba de informar. elll nenhUM caso há predominância do c~
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O SR. DEPUTADO Fernando Santana - Dois mil e

quatrocentos.

novos ju,:os. e co. esses novos creditos pagar o principal

05 ju,:os anteriores. ,'" recupe~ação da posição dos bancos

uma posição tambelll delicada, porque, o endividamento dos pai-

O SR. DEPOENTE (Rõmulo de Almeida )-Dois mil e

quatrocentos. COIllO tambêlll esses bancos têm interesse nessa n!

gociação com os governos, porque os bancos náo podem ficar n,!!

ma situaçao de vulnerabilidade perante seus bancos "centrais.

eles não podem ficar numa situação de desequilibrio nas suas

'contas, nos seus balanços, eles não podem ficar numa situação

elitedo inte~,i,or que tinha esse banheiro - era uma pequena

no. Fui conhecê-lo numa cidade vizinha, na casa de urna pes

soa rica - a minha cidade era mais pobre. Esta, era a difere!!

ç.a. Havia um grupo que estava nas capitais - não' era c ric·o

·que' compareci no IPEA, o Sr. N11son de Holandl. disse que, 50!

gundo diodos que colheu, nio sei de que fonte, houve 500 .11

nOlleações püb1icas pre-eleitorais, elll 1982. nos Estados.

O SR. DEPUTADO Fe~nlondo Silntanl. - QUl.renta mil

que se dava o desfrute de ter uma grande vida, inclusive de.

viajar pela Europa, .de estar seMpre em Paris, de fmportar as

coisas melhores que se criavant na :-rança, na Inglaterra etc.

Depois,fomos criando uma classe lIIedia, e os desequilibrios C'!!!.

biais, quer dizer. a incapacidade da formação de cârnbio para

atender .mesmo ao consumo dessa elite .. que era pouco numerosa ..

e da classe Média urbana, que ainda não êra muito numerosa.

Mesmo assim. a nossa p~oduçio de divisas era insDf1'thliu:.: G!

rou-se então, uma substituição de importações, por força des

sa carência cal1bial, substituição essa que foi sendo, aos po.!!,

cos, ti.idalllente e ate envergonhadamente, racionalizada atr!

ves de uma política de proteção ilI.duaneira. Mas quero simple!.

mente Mostrar que esse processo de industrialização resultou

numa lilllitação das importações estrangeiras. Mas Uln pequena

elite tinha sempre a válvula das viagens e das iaporhções

Itravês de viagens. Veio .. então, todo um ideirio, todo UJl

processo ideo1õgico que procurou - vamos dizer - conduzir, de

uma forllla racional, o processo de substituição de itRportaçõe5.

Mas esse capitalismo brasileiro tardio jã encontrou .. ao lido

da sedução dos padrões de cons~l1o internacionais. pelas nos

sas elites, inclusive pela nossa classe Media que tinha con

tato cu1tu~a1 COM o exte~io~, uma tecnologia muito avançada

nos grandes países indust~iais.. que jã entrava no terreno dos

bens duriveis de consullo e era. arê. disso .. uraa tecnologia

muito in~ensivl. de capital. Nós tivemos de depender deu!! te~

nologia, porque, enquanto, nl Europa. o desenvolvi.ento tecn-º.

lôgico foi-se fazendo g~ldualfllente e sendo absorvido pelas e,!

trutu~1S sochis, aqui tivemos de fazer a industrialização,

quando.il tecnologia estava annçada li fora, para uma e ... t~u

tu~a econõ.icl. dife~ente, elll que hav-ia muito capital e os s!.

lãrios eram .uito 111.15 I.ltos. Mas e~a a tecnologia de que PE.

díalllos dispo~. Entio. canndo as caracte~isticas dessa tecno

logia que illpo~tamos COM 15 seduções tradicionais da nOSSa !.

1ite .. pa~a ter padrões de vida internacionais, dese.nvolvell1os,

no Bt:asil um processo que. po_r Ulll lado, era de concentnção

d'e capital, por causa da natureza dessa novl. tecnologia.. e,

por outro lido, de produçio de bens duriveis de consumo para

no Marl.nhio.

u.a elite. Entio, temos dois fatores histõricos para o cons.!!,

.0 sunt'uirio !.tual que caracteriza I nossa sociedade .. e~ que,

enquanto o pobre flagelado rec:ebe Cr$ 15.000,00, uma pessoa

desconhecida do público, cuja fAIlITl1a 110ra numa casa, no ~

ru.bi. tem nove carros, COMO eu conheci hi .eses; eM que um

miserivel ganha Cr$ 15.000,00 nurna frente de trabalho no No!

deste e outros'~ da nossa jeunesse doré dizello ,que

nio podem v;vet: COIll lI1enos de Cr$ 2.000.000,00- por Illês. NestA

sociedAde de tão chocantes desigualdades .. há duas razões para

essa elite que rep~esenta o consumo conspTcuo no &rasil: uma

delas i I. fonte tradicional da. sociedade desigual; e a outra

i I estruturl do p~.ocesso de nova' industrialização des.se cap.'!.

ta1fs.o tardio, que precisava concent~a~ capital .. por causa da

bCDologil 81ais intensiva em capital, e que era voltada, . sE.

bret.do, para a produçio de bens du-:iveh de consumo, que ex.'!.

teta !.ltos padt:ões de vida, altos padrões de demanda. O~a .. no

p,:ocessD da etono.il. nacionl.l l o p~oduto nacional, depois de

coberto o cansa0 dos trabalhadores .. de lIaneira ge~al. deixa

_ excellente que se destina ao consumo da classe capitalista,

Jlil qaal se ·dEve inclui,:" a clas;e lIédia superior associada e!.

plTdtlo ou i.plicita.ente a ela - classe .êdia de que talllbêm

pa~titipuos. i pr:eci~o dizê-lo cll.~ilR1ente. Nõs. que estallos

_lu i: " pa:.ticipl..os tllQbell desse gr:~po do consulllo suntui~io,

,:eliltivo i pobreZA do Brasil., Esse excedente e destinado

~SSI. classe que, hoje, i IRuito nume~osl e tell-se multiplicado

It~avis do fenômeno dils flordo.hs, do pa~asit1s1'll0 e da cor~uE.

çio, sobretudo no setor público. Ai,nd.a .ontem .. nUM debate

• O SR. OEPOE"TE (Rô••lo d. Almeida) - Entio,de!.

se excedente, na ve~dade .. ~estl. muito pouc:o para a acullu1a

. çâo. E note-se que a ~cu.u1l.çío. o capitAl reprodutivo. 'e,e.

DeputadoIlai-s nada. quero agradecer ao meu querido amigo,

sunt"irio. consplcuo. que todo.s condenamos; levando em conta

eSSi!l hrefa excepcional, que ê uma multipl icação em quarenta

i.nD5 do produto industrial, eJII que termos reais o produto

colocado por Y. Sa.?

O SR. DEPOENTE (Rõmulo de Almeida) - Antes de

O SR. DEPUTAOO Josê Fogaça - Muito obrigado a

v. So.

o SR. DEPUTAlJO Fernando Santana - Sr. Preside!!

te, a única maneira, meslIlo selll o quererm05 7 de salvar o sist,!

ma financeiro privado internacional declarar a moratõria.A~

silll. os governos vêm socorrê-los.

gação de todas legislações ~estritivas ã liberdade, ã livre

manifestação, ã livre assoc1ação,.enfim, de todos os empeci

lhos a uma nova ordem econômica e social do Pais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Deputado Virgildãsio de Senna.

O SR. DEPUTADO Virgildãsio,'de Senna - Sr. Pr~

sidente, Srs. Deputados .. Oro Rômulo Almeida, nãs nos acostum,!

mos a conhec!-lo e a respe;iti-lo cora0 o economista de maior i.!.
fluência na reformulação do pensaMento econômico brasileiro,

na medida em que V. Sa ... alêm do, teârico .. alem do professor,

e um homem voltado para a microeconomia, como criador de e!!!.

presas .. como gerador de sistemas de empresas. como o homem

ma i s importante. do poh to de vi s ta da i! tua 1i zação econâmi ca

da Bahia. Este Estado deve. neste seculo, fundamentalmente a

dois universitãrios o avanço que alcançou. Deve, em primeiro

lugar, do ponto de vista temporal .. a Mãrio Leal Ferreira,cuja

visão urbanista, cuja visão de modificação orgânica da cida

dê estã a i nda cem anos na ft'ente de alguns pensadores menores

que pousam neste PaTs; e, eiD segundo, a V. Sa .• que. na Comi~

são de Phnejaaento EconõllicD. deu i Bahia a posição de que

hoje goza e que c~esceri cada vez lIais. a despeito de gove!.

nos e5tilduah pessilllosll< porque a semente que V. Sa. plantou

naquele Estado .. por via de uma visão global de sua economia,

peh capacidade de gerar conhecimentos e criar uma plêiade de

seguidores. de disclpulos que lhe são afeiçoados e permanen

tes, foi a obra lIa,15 ger.inativa, que algum homem publico, pr2,

fessor e empresãrio. jantais realizou neste Pais. Quero,. em

Jaeu nome pessoal e no de alguns companheiros, agrad~cer 11 V.

SI.. essa pa rti ci pação extraordi nãri a na Bah i a. Mas, por i 550

.,esmo .. porque e um empresãrio, um teõrico e um professor. qU!

ró colocar alguns problemas de natureza teõrica. Y. Sol. afi!.

11I0U, por exemplo, que e o consulllo suntuãrio, o consumo cons

pícuo .. um dos fatores indutores do endividamento externo. Eu

gostaria, ~o ponto de vista me~amente teõrico, para uma Ille

1hor cOJapreens~o nossa, e numa posição de aluno, de entender

mais profundamente esSa colocação. Sabe V. Sa., mais do que

nós, que .. a P..a..~~ir do period,b em que as contas nacionais f~

ram montadas, vale dizer, a partir de 1943. o produto indus

trial brasileiro cresceu vinte e !Jma vezes; que. durante es'se

período, uma taxa consistente de poupança foi mantida entre

18 e 19%, o que permitiu ao Pais crescer a uma taxa de 7% ao

ano; e que esse de5"envolvimento não foi tumultuado por: falta

de alocação de recursos internos. E.u gostaria então. para nos

so conhecimento .. para uma visão mais apropriada da questão da

forllação da tua de capita1izaç~o interna do Pais. que V. Sa.

ilcliirlosse co. Maiores detalhes, COntO coloca V. Sol. o consumo

Virgi1dã~io de Senna. a constante generosidade do seu cora cão

a meu respeito. Estou de acordó COTII V. EXil. quanto ã invoca

'ção da figura de Mário leal Ferre'ira. pouco conhecida no Bra

sil. IRas um homem que foi reahente pioneiro, e ainda hoje s!:,

ria um pioneiro no pensamento urbano bras 11 ei ro. Mas quero e.!

clufr o lIeu nome nessa contribuição para o desenvolvimento

baiano e gostaria de lembrar uma figura que teM sido esqueci

da, lIa,s que foi de extraordiniria illlportância, que é Inicio

ToStilFllho. Passando i que~tão forJl1ulada,: vou tentar ser

sintético. Nós tivemos no Brasil uma forlu,ção social baseada

. nUlla estrutura oligárquica, quàndo não plutocritica, uma e!.

trutura tre.endamente concentradora I em que UIU pequena el ite

tinha de tudo e se acostulllou. inclusive, a manter. secularrae.!!.

te .. padrões de consullo internacionais .. porque a grande massà
r

era de escravos, ou de pobre gerrte, de posseiros. de pequen9s

p~oprietirios do interi,o~ que viviam 7' situação de extrema ~

breza. Quero. aqui, trazer Ulla renifiscência da minha infá.!!.

I; cia. Na .inha cida~e.. eu nunca tinha visto Utll banheiro lIode!.

por

pagar

insegurança

jeito co. ~redito" ~apaz de tomar novos creditas e de

dos. se acrescentamos essa instabilidade, essa

ses elllerg~ntes, COKlO o Bruil .. a Argentina e o México,

.uito pouco explicãvel perante os seus acionistas. Eles preci

um -da participação dos seus governos nos riscos que assumi

ra.. Ji ganharam a acuraulaçio dos recurdos dos juros. que i

a negõcio deles. Agora, o de q~e eles precisam e salvar ., o

prrincipal e garantir o minimo de juros. Isso está na linha

do interesse deles. Jalllais eles poderão tOlllar a , iniciativa

disto. SOllente n6s é que podere.os to.ar essa iniciativa. A

posslvel decla~aç:ao de Iloratôrfa •••

O SR. DEPUTADO José Fogaça - Isso porque ja-

111.15 algullI credor tOIlOU a iniciativa de perdoar ou de melhà

rlo~ I.S condições do devedor.

O SR. DEPOENTE (R~.ulo de Almeida) - Os. credo

res inteligentes is vezes fazem is.so. porque e preferível m.!t .

lhorar ilS· condições do devedor a nunca receber a dívida, não

e? E o proble.a do banco não ê receber o principal, porque o

banco precisa e.presta~ sempre. O problel'u do banco 'ê rece

ber o serviço dill. dívida. ê receber o juro e,naturalmente. "r,!!.

lat:" a dividi, lsto e, te~ UII devedor que seja, sempre um ,15!!.

quantp ao horizonte .. nós reahJente tumultuamos todo o sistema

de decisões .. seja do setor püblico, seja do setor privado. re. -
lacionado com os investimentos, com os gastos. com a retomada

do crescimento econõlAico. Por outro lado. exatamente a nego-

ciação p~eciSil ser com os governos. e pode ser .com os gove!.

nos. porque nio srf é muito complicada a negoci~ção com mil

bancos •••

si sã jã representa uma relação muito elevada para o .. capttãl

de.sses bancos credores e ullla pos'ição important'iss,ilfta nos seus

ativos. Entio" e interesse tambem deles. A recolllposição da

posição deles depende de Ulllil atitude nossa. Essa atitude nos

sa não pode ser timida; tem de ser uma atitude firme. no se.!!.

tido de uma renegochçio global. Daí e que vea a idéia da 111.2

ratõria unihteral co.o UJU posição' tãtica para forçar a neg.!!.

ciaçio e induzir .. inclushe .. os outros pa~s~s devedores a 'fo!

.are. conosco alianças .. que .. nesta circunstâncias. podem ser

poderosas, for,çando nio so.ente uma renegociação global das

dTvid.iIS do Terceiro Mundo. lias tallbém a aceleração do pro-

, cesso de gestação de Ulll novo sistelPlil econômico internacional.

E nestlo visio llIilis alapl,a 9ue" creio" deve ser colocada a pos!

,;io titica da 1I0ratõria ~ni1at.eral. E. preciso. entretantoro!!.

servar .. o que eu nio h,avia feito, que esse posiciona.,ento po

1Ttico nio e UMa receita que se' possa dtr a um Governo que jã

neM existe co.o tal·. UM GQverncy que não acredita em si .. uaz ~E.

verno que nio tem o respaldo d~ opinião nacional. que não t~m

c~edibi1ida.de .. que nao te. legitillidade. Esta ê uma rec~ita

pa~a UMa recollposiçio politica, brasileira .. que pode ate ser

feita antes das eleições diretas ~ 'dentro doe certos condici~n!

,_Intos. COIIO o du eleições dir:etas, da const1tu1n,te, da revE.

ca do que de ordem eco~õ1l1ica, a questão da moratória como um.

proposta tãtica, tenta ser uaa resposta a essas posições. Pe!.

Qunto a V. 'Sa.: estou certo nesta minha interpretação?

O SR. DEPOENTE (R~mul,o d,e Almeida) - Bem, estã

certo que ê uu tentativa; não hã a aenor duvida. e agradeço

'I interpelação. Acho que a sua interpelação estã certa: ê uma

proposta, t! UMa ,tentativa de dar resposta a essas objeções. O

que se diz ê que, em prilleiro lugar, hã um grande numero' de

bancos. Mas exatamente o que queremos mostrar e que a negoc!

ação com os bancos não'leva a nada. Mas leva a essa repeti

ção exaustiva, 'penosa e este ....il de negociações trimestrais ou

semestrais. Onde vamos chegar? Qual ê o horizonte de longo

prazo que teMOS para orientar as decisões de investimento, p!

ra orientar a retomada do nosso processo de crescimento? Alem

da instabilidade normal. que e m.aior nos paises subdesenvolvi
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O SR. OEPOE"TE (Rõl\1ulo de Almeida) - Quer di

zer. ê o desafio desse capitalismo tardio que exige. reahlen

te. Ullla estrategia econômica diferente e UIRa base politica P!

ri essa estrategia econôllica.

O SR. DEPUTADO Virgildi.io de Senna - Exata-

lIente nessa linha de racfoclnio. eu gostaria de colocar a so!

gunda questio, que ainda ê de natureza teõl"ica. 'E cla'"ro que

a esta. Comissão interessa examinar se no endividamento exter

no brasileiro foram cometidos ilTcitos. que precisam ser pen!,

11zados, ou se foratA cometidos erros políticos. dos quais

Hação precisa tOlllar conhecimento e a memória nacional deles

Quando discutilllos o problema dOI endividamento. uma das ques

tões que se colocem na minha visão é a polltica de industria

lização que usualJlos.. D Professor: RômuJo fo1 UII doS' Jorllul!

do~es d'es5i. política. de um 1I0do geral. O que se coloca hoje

i se os pa1ses que estio chegando atrasados ao capitalismo e

adota~a. a Unha que tOllOU o nome de sepalina. de substitui

çio das i.partlções. não encontrar:io nessa prõp~ia política a

ger:ld'o~a de c~tscentes endividamentos? A ~igor. a suiJstitui

çio de 1.portl.ções~ ftl prazo que se supunha curto ou medio. m

cujos li.ites ftio fO~i!1Il definidos. teJll iJllportado para esses

países nU1II1 cr:escente necessidade ~ dependencia de importa ...

ções. Alelll desse aspecto. que tem alta significação do ponto

tle vista do o~çaMento cambial desses palses chamadDs em de!e.!!.

yolvimento. out~o p~obleDa - e este .ais grave - i exatall1e!l

te aquele relativo Ias beneflcios que essa industrialização

g~lnde pa~te, desviado pa~a· aplicações que sõ interessam aos

J:1cos, que vêM consolidar esse processo de concentração. e.

po~ outr:o lado. aplicado de uIlla fO~l1la ineficiente. do ponto

de vista da econotnfa nacfonal. Dai a 1mpo~tância desse cansE.

MO conspicuo. fazendo com que haja UMa grande diferença entre

o capital r:epr:odutivo. entr:e a acumulação. e o excedente ger~

do pela economia. o que força a que haja mais entrada de c!,

pital est~angerro. que i" uma Ilaneir:a. inclusive. de alill1~ntar

Q pr:ocesso de concentr:ação da r:enda na bur:guesia nac1onal. ai

s~ciadl aos interesses estrangeir:os. e também dos padrões de

consullo. dessa ~enda. quer: dizer:. na renda do capital e do co.!!.

SUIIO consplcuo. Entio. i um p~oce.sso ci~cU1ar: que. se . nós

nio o ~olllperlQos. levari a uma dependencia crescente do estra.!!,

geiro~ elR termos de capital e,de tecnologia. ! r:ealmente uma

$1tullÇão que, to\niil: imprativãvel resolver os ingentes. os arl!

<. tivos probleMas de melhoria das condições de vida do nosso PE.

ro. Hio sei se expliquei bem.

O SR. DEPUTAOO Vügi1di.io de Senna - V. Sa.

foi muito claro.

.i"capaz de truer - e V. Sa. Ilssinalou a grande distorção qu~

i a eliminação daquela passagem que os economistas chamam de

work soc1ety para a service socfety. em que esti vhendo h~

.fe o mundo subdesenvolvido. ou' o mundo que tenta chegar ao c.!,.

pitllis'lllo recente. Como pode ser adotada uma polltica nacio..

nalista, uma polltica que. no futuro. elimine o endividamento

crescente. que e a constante desses países? Essa politica.p'!

1. visão histórica de hoje. foi correta. conseqtlente e neces ..

sãria. ou algo doferente poderia se~ tentando e feito?

O SR. PRESIDENTE '(Deputado Alencar Furtado)

Antes de Y. Sa. ~esponder i indagação do Deputado Virgildisio

de Senna, queria justificar-lIe por ter de sair deste ancontt'4

por .otivo imperioso,. 1amentando 'n.ão ficar ate o término da

< sessio pl~a ouvit: a -b~ilh~nte e~pos1ção e as respostas ,não m,!

aos brilhante de, Y. Sa. Antes de flzê-;o:- 'po~em. quero di

zer-lhe que, nesta Casa. Y. Sa. !,sti cercado de aJlligos e de

.d.1r:atlo~es. bel! COIlO nesta CPI. E. antes de convidar o Dep!!.

teelo Fe~lIando' Slntanna pa~1 ult1llla~ os t~abalho's na Presidên

cia. que-:o agradecer: a V. SI. a inestimivel colaboração que

t~o.J:e aos nossas t~llb.lhos. enriquecendo-os. como jã previã

_s. CDII seu depoiMento. que foi UMa aula de ensinamento$ v!.

l1flsos. ' Convido o Deputado Fernando Santann.. para presid~ os

trabalho. da CPI.

O SR. PRESIDE"TE (Deputado Fernando Santanna l

.c._ a palavra. o Sr. Depoente.

O SR. OEPOE"TE (Rômulo de Almeida) - Tentando

responder i pergunta do Deputado Virg1ld'ãsio de Senna. que i

'.. p'er,gunta dos Cr$ 500.00 sobre Zl histõria da ginese do todo

~iase processo de crise. eu diria que asubstituição de impor· '.

...,õu não foi u.a po11' ti CI. 1;&$ UI!1I R'CesS idade. E. na .edi·

Meida. em prillleiro lugar. eu gostaria de me congratular, com

esta Comissão de Inqueri'~o pelo gesto da convocação -~e V. Sa ..

que entendo como. p~e1illinarmente!." uma homenagem a Ull1a das fi

guras mais imp.o~tantes dessa País e que tem não, sã uma ime.!!.

sidio dos seus conhecimentos a dar 11 est~a Comissão. e também

a toda esta Casa e a toda esta Nação. Poderfa até dize!'" - e

aqui fazendo uaa cr"itic~ que a fr:aternidade me permite ... · que

V. Saa esti. co.o ua" .t1tor de iaensa potência. acendendo a!

gUMas l~lIpadas,. quando devC:l"ia esta~ lIovendo uma usina. pela

sua responsabilidade e peh. sua capacidade. Não tenho uma

tra.diçio getulista advinda. da juventude, mas hoje. com opa.!

sal" dos ilnos, tenho pensa.elltos IIUitO concretos. decantados

no correr do te.po.. Acho que o segundo Governo de Vargas foi

um marco decisivo na t':,ntattva de formulação de um caminho n~

c10nal e que toda a atual forllulação nacionalista lia po1Ttica

braslleir:a se insere .uito no r:etoMar de um carninho de veado.

'um caminho inter:r:ompido., Disso~. SI. mUi"to bem que, Getulio

'Vargas. pelas suas realidades - eu ate entendo. nobre Profes

sor. que uri! pouco pela neurose do golpe anterior. que o tirou

do poder ,em 1945 - voltou muit.o zeloso em matéria de concil1!

çio; Mas~ em todas as suas conciliações. não perdeu a visão

do seu objetivo central. e. embora fizesse coalizões. embora

fizesse conces~ões - repetindo - tinha um ponto que era a sua

~1avanca pr1ncipal. e essa alavanca princfpal - vamo~ dizer o

seu pUll1ão. através do qual ele respirava para a Nação.. era

I 15!il!ssoria econômica dirigida por' V. Sa. Ali nio havia

t~an51gência. Lembr:o-rlie multo bem. ainda jovem. do trabalho

de V. Sa. nas duas Casas ~o Congreno. conduzindo ti ?rojeto

PETROBRJ.S. lembro-ine do trabalho insano - em terrli~s _. do Pr.!!.

.feto ELETRDBRAS. Eu mesmo tive a hon,r:a de ser um representa.!!,

te do Maranhio no Projeto da SPVEA. que foi elaborado na sua

.SS.eS'sDt:ia., exatamente com a p~eocupação de integrar a Am!

.zonill. ameaçada. O Nordeste teve a preocupação absol uta de,!,

se Govew:no e. basicaMente. da sua assessoria. e dai foi ger!

lia o Banco do Mordeste. como um instroun1ento r:ealmente de din!

.izlção d.e toda aquela ~egião. E como sio saudosos os tell

pos~ Aquele GQver:no. ter:ia CI~O. sob o pretexto de um, lRar

senvolvidos? Porque não dâ vantagens recíprocas, porque as

condições do produtor de equipallentos e do controlador do si,!,

tema financeiro internacional sio diferentes das daquele que

exporta materfa-priru ou produtos, semi-elaborados e dependem

do sfstellla financeiro internacional. e também porque ela não

di segurança. ,Quer dizer. eh i de grande instabilidade: fi
ca-se na posição de não ter suprill1entos essenciais. se há ulIIa

. situação de guerra; fica-se na sitlÍação de depender das vari!,

Ç:ões e~riticas' dos termos de interciJllbio; enfim. nio dã segE.

.rança. Então. temos de partir pa~a a substituição de import,!,

ções. Agora. devemos racionalizar a substituição de iMport!,

Ç:ões. Devemos. por exelllplo. no meu entender. tentar acordos

de ampliação das irl!!as de Mercado,. ou seja. das ãreas de co,!

petição e de divisão internacional de trabalho. r o caso.por

exentplo. da ideia dE:! UMa integ~ação 1a.tino-americana em que

não se caminhou. pelo contrãrio. se voltou para trãs. por ct!l

pa. em g~ande parte. do Br:a.sl1. 110 lado da Argentina. do Mexi

co. isto e. dos países maiores. daqueles que mais poderiam b,!

neficiar-se imediatamente de um me~cado maior. mas qUI! não fE.

toa", capazes polit1caPiente de liderar um processo de ampliaçio

de mer:cado em beneficio recíproco na America Latina.

O SR. DEPUTADO Vi~gi.ldãsio de Senna - Agora.p!

14 "a. Carta de Intenções. estamos proibidos de realizar co.!!,

tratos bilaterais. ou assull1imos este compromisso.

O SR. DEPOENTE (Rõmulo de Almeida) - ! verda:le.

mas c~eio que esta clãusula não nos impede de concluir aco!,

.dos multilaterais. multinacionais. ,que sejam acordos de pr!

fe~ência e de unidade de mercado. quer dizer. de' mercado c.2

mum. e de união aduaneira entre palses subdesenvolvidos. pO!,

que inclusive isto é assegurado pelos instrumentos internac1.2,

nais. inclusive do GATT.

O SR. DEPUTADO Virgi1dãsio de Senna - Muito

obrigado. Prof. RÔlllulo Almeida.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando SantannaJ

Antes de dar a palavra ao último inscrito. eu gostaria de avi

sar aos membros desta Comissão que amanhã. às 9:30 horas. c.!!,

110 habitualllente. vamos ouvir aqui o ex-Ministro k.arlos

Rischbiehr. COll1 a palavra do Deputado Cid Carvalh04

O SR. DEPUTADO Cid Carvalho - Prof. Rômulo Al

oIIa em que fof mais ullla necessidade do que uma po1Ttica. ela

não foi conduzida da forma mais racional e mais capaz de apr~

. veitar as vantagens e reduzir 05 problemas que poderia criar,.

Esse ê um primeiro ponto. 'Por outro lado. queria. observar

tambeM que essa substituição de impor:tações e essa pólítica

industrial brasileira foram condicionadas pela estrutura e p!.

las conjunturas polltico-s'ociâi.s: a estrutura. permanente. c«;lm

aquela velha tradição. que, levava a ullla substituição de impo!.

tações no sentido de produzir bens para as elites; a estrut,!!

ra econômica. que. p.roduzindo uma oferta ilimitada de mão-de

obra,. ou seja. dispondo de um. éxêrcito de trab"à.1ho incomens,!!

rivel pela pobreu rural. permitia que 05 salirios fossem mui

to rebaixados. e. benefTcio dos lucros e dos salãrios dos e!

tr:atos superiores; a estrutura pGlí~ico-~oc.ial. que ~azia com

que o próprio E$tado fosse instrumento dessa desigualdade s~

cia.l. através de certos pr:ivilegios que dava a determinadas

carreh'a,"s e posiçõeh e. sobretudo~ das sinecuras. das pen

sões que dist~ibu"ia sem reto~no de produtividade p'a~a a saci,!

dade; e das conjunturas. Faço. por: exemplo. uma distinção e.!!.

tre o processo de desenvolviMento. com substituição de 1m por

tações. antes' de 1964 e depois de 1964. Qual foi a diferen

ça? Antes de 19154 e sobretudo no modelo Vargas. fazia-se

substituição, de importações COIll um concollitante compromisso de

distribuição social. baseado no s,U,t:to, de s,indicatos. Refir~-

-.me ao Modelo Vargas no segundo Governo. porque. no primeiro.

como terminou em ditadura. as condições de luta social eram

menores. Havia. entretanto. no primeiro governo. uma atitu

de. de cer:a Maneira. paternalista. que representava uma mão

de apoio ao operariado. em face da ganância da burguesia. No

segundo Gover",~" isso muito se caracterizou. quer dizer. o mE.

delo de subst1tuição~ porém. temperado pelo trabalhismo. D!,

pois de 1964. o que vimos foi que a repressão o impediu com.

pletamente. Todo o sistema repressivo foi armado para faci

1itar.pa~a acelerar o processo de acumulação. Ora. disso d!

correm,. então. deformações maio~es. aquelas deformações que

jã raostr:ei. COll"O a propensão desse sistema a produzil" os a!,

tigos pa~a UIU elite. de concentrar a riqueza e a renda. ne!,.

sa elite.. Hi ainda outr:as diferenças. No modelo Vargas. h!.

via a p~eocupação de não esti.ular: li. p~odução de bens de con

sumo; pelo cont~i~io. de estillu1a~ a produção de bens de ~api

tal ou 1nterllediãr:ios,. quer dize,:. equipamentos ou bens inte!,

mediãrios. e. po,:tanto" de I!!stimular a acumulação. mas esta

cOll1binada COIl a luta trabalhista - pelo menos há inspiração

pollt{c... que jã ê importante. Mas .. depois. jã no Governo

Kubitschek. houve uma .udança l porque. embora continuassem as

instituições liv~es. ou pelo menos. aparentemente livtes. ou

livres ~est~itivaJlente nas capitais. o modelo de política ee,!!

nômfc4 se dife~enciou UII pouco. Em p~fmeiro lugar. 4 não havia

muito a conscieneia. do limite dos nossos recursos. Jã se co

Meçou a quere~ fa.zer tudo. inclusive Brasília.' ao mesmo te,!

po em que tocclVI na indústria de base e que se desenvolvia uma

1·ndüstria de bens de consu.o duriveis: o autolllobi 1h'mo pri va

do. ao invês da produção de caminhões e de tratores. ao invés

do equipamento das ferrovias e i:la navegação. Ji hOUVe essa

sensível diferença. MIlS ela se acentuou depois do Movimento

de 1964. porque tudo conduzia i acumulação. ã dfstorção do m~

delo. Então. a. geraçio de crises no processo de substituição

de importações dependeu realmente desses fatores. que são fa

tores p,olTticos sociais. ! claro,. taMbem. que houve contritui

ção de formulações técnicas equivocadas. Em 'fadas as 'épocas

seMpre houve er:r:os. Mas estas fo,:mulaç~es técnicas são menos

importantes~ porque. inclusive. elas taJllbell1 foram condiciona

das pelos fato~e5 sociais e poli,ti,cos. Agata. da ultima par

te da sua questão, não me recordo. Não sei se respondi.

O SR. DEPUTADO Virgildi.io de Senna - Respo!!.

deu sf., esti c1a~o, eu entendi pe~feitamente. A questão que

.se colocava I!Ji .segunda pa~te era: seria recomendãvel. com

visão histõr:icl que te.os hoje. insistirmos nUlla polltica de

substituição de i.por:tações, ou se~ia possível seguir outro

caminho. num processo autõctOllo nacionalista de desenvoTvime!!.

to?

O SR. ,OEPOENTE (Rõ.ulo de Al.eida) - gomo a1

eu diria Q seguinte: li. divisio internacional do trabalho 'é

saudível-. desde que apresente vantagens reclprocas e desde

que dê aos palses subdesenvolYid~s o IIln1A1o de segurança. Ag~

ra. po!' que .1. nio pode operar' ee ben.ficio dos paTses subd!,

selllelhantes.ISsenho~illr-se. pa~1 evitar. no futuro. erros
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Muito bem.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santanna)-

O SR. DEPUTADO Raul· For""z - Perfeito. Minha

tate':"IAçio e .uito ripida. Não vou tecer considerações aqui"

o SR. DEPUTADO Rau~, Fer:r:az - Realmente não me

1A5cr:evi, apenas não queria perder a oportunidade.

O SR. PRE'SIDENT~ (Deputado Fernando Santanna)-

A COKlhsão esti aberta a todos os Deputados. inclusive, V.

Eu ..

D.p""n'e: KARLOS RISCBIETER
Ex-Ministro da.Fazenda

comparecer ao ~eSIllO.

Não há expediente a ser tfdo;

Srs. Deputados, esta· Comissão Parlamentar de Inquêrito tem

. a·honra de rei=eber, C0ll10 seu depoe'nte, o Dr. Karlos Rischbi!..

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

. Havendo numero legal. delcaro abertos os trabalhos da prese!!

te reunião da Comissão Parlamenta.r de rnquérJto destinada a

i·nvestigar a divida externa. Ouviremos hoje o depoimento do

Sr. Kar-los Rischbieter. ex-Ministro da Fazenda. Antes.

Sra. Secretãria procederã ã leitura da ata da reunião ant!,

rior.

(E lida e aprovada..sem restrições.a ata da reunião anterior)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar FUi"tado)

Srs. Deputados, telefonei ã Liderança do PMOB, solicitando

nos inforlllasse da necessidade do nosso comparecimento ao pl~

nãrio agora..na sessão anunciada de ia horas, e solicito,aqui,

tambêl:h ã Secretãria que providencie al.g~em des.ta CPI. para

acompanhar os trabalhQs de plenãrio, a fim de que. possaJllos

30' REUNIÃO, REALIZADA EM '30.11·83

palses produtores. Agora, outro aspecto 'é ,que também não se

.leva em conta aquele efeito de perdas nos termos de intercâm

bio e ~~rdas por remuneração pela compra das cambiais. Não e

o caso. por exemplo. no momento, porque no momento hâ uma s.!!,

peY'valorizaçio do dólar e. portanto. uma subvalorização do

cruzeiro. e os Estados exportadores estão até beneficiados pO'"

um câmbio melhor. Quanto a isto, não. Foi uma situação que

existiu até certo tempo atrãs. No momento - depoi~ da m!

xi, pelo menos - isto não estã ocorrendo, quanto a este as

pecto d~ perda cambial, a não ser que se calcule esta perda

em função do preço do dólar no R1er.cado livre; ai, haverã uma

defasagem grande. Mas a perda elll conseqt1ência dos termos de

intercâlll:bio, esta existe, e existe cada vez mais, quer dizer.

cada medida em que se substitui uma mãquina ou um adubo que

et:a comprado no exterior. se estã pagando mais caro e se estã

desequilibrando a relação entre o preço de suas exportações

totais, exterio~es.e in~er:nas. e o preço de suas iMportações.

Este balanço e difícil" mas que d.e.ve ser tentado. Agora,

que existe i ulla indispos1.ção no Brasil de se fazer esses cil

culos regionais. t preciso dizer que isto ê lRuito antigo, e
inclusive do modelo getul1ano,. porque, no modelo getuliano.h!.

vfa necessidade, a partir de 3D. de acabar COIl os exclusivis

aos regl&J1I.'iSj então, esta atitude de concentração nacional,

de -el1l1iuçio das bandei~as, era uma caiu vil ida. porque

corresp:o~iol também i eliminaçio das barreiras interesta-

duais, -liDo'! havia por m·otÍ'ios fiscais. aas que tinha efeitos !.

ronÕ1llico-s,. -quer dizer, reduzia a ·flexib1ilidade, a plasticid.!

de, o 'rlou'xo 'l1.o mercado interno. Mas, depois, se tornou um vi

c:i.o de-fcl"ma'Rte. po~ que n~o se fazem as contas regi onais? Hi.!!.

JJuEm faz as contas regionais. e todo o Nundo omite os dados

~ seáall r.e!liona1izados, exatalaente pa~a nio ficar claro e!.

soe:: cHes,e-quni6rio e~pacfaT. O racional desta atftude ê que

isto lle'.1P.l1"If" li. reivindicações lo.cais e possivelmente a efei

tos pm11'Tittii.v.os negativos. no sentido de separ:atislllo ou par:as,!

pa~htfgm te tudo isto. Mas e p~ec1so enca~ar a realidade.

Nós precfflallms c,:,i:a,:, a ullidade nacional co. li realidade. s,!

bendo exmti1i1lMnte os efeitos rl'lgionais e estabelecendo. então,

UM esqumnt dle polltica que perJllita concliar os interesses de

UlDe ..ni"dmtIe .acional ~ de Ullla integração plena do mercado na

«:iton'all M ce:mn os interesses de coapensaçio das perdas que as

reni{;e.s rpoerUe~icll.5 sOf~ell com esta integração, ou. em outros

'terl'Oos ...·o,-om -cDndições que perl'Ait.all a essas regiões perifêri cas

~a int"egrr.a,io ao me~cado nacional, não po~ si~ples dependê.!!,

c:i<a. llí";as iPOr verdadeira participação. Este i! que ê o caso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santanna)

Hão havendo mais nenhum orador inscrito para esta sessio, ell

que teve COrno depoente o Sr. Râmulo Alraeida, apenas rei.tero

as palavras ja ditas aqui pelo Presidente Aléncar Furtado elll

relaçio ao agradeciMento ao Professor RÔlIlulo Almeida pela v.!.

110sa contribuição que ele deu a esta Comissão Parlamentar de

Inquérito. Est~o suspensos 05 trabalhos de hO'je, e allanhã,

às 9h30 teremos aqui. COIllO jã anunciado, a presença do famo

.so Karlos R1schbiehr. Estã encerrada a sessão.

sobre a pe!õsoa do Or. Rômu10 Almeida, porque V. Exas. jã o fl

zer2.m até melhor "do que eu faria. Meus: sentimentos são os

.e~lI1os jã externados aqui por todos os que: 5e referi ram ao

Dr:. RÔlIlulo Alllleida. Queria apenas levantar duas questões, não

queria perder a oportunidade da presença do Dl"'. Rômulo aqui

para ouvir!. opinião a ~espeito. A primeira delas ê sobre !.

firmaçies que o Governo faz, ou que seus técnicos fazem a to

do Jlomento, de que transfe~em par:a o No~deste mais recursos

do que ar:~ecadal1. sob a forma, pr:incipalmente, do Fundo de

Participação, que ê produto do IPI e do Imposto de Renda. E!!,

tio, eu queria sabe~, Dl"'. Rômulo. se esse excesso de tram;f!

r:ência em relaçio ã arrecadação e real e se isso leva em con

sider:ação o saldo export~dor. do No,:dest.e. t: a pr.imeira ques-

tio. "'lbu colocar logo a segunda, que o Or. Rômulo responderia

junhllenté com a primeira. Eu ouvi aqui de um professor, numa

palestra., que não adianta Illodificar a sistemática do ICM, no

sentido de, ao invés de ser arrecadado pelo Estado produtor.

ser arrecadado pelo EStado condumidor; que isso talvez ate

beneficiasse os Estados produtores, no caso São Paulo, hoje.

porque a população de São Paulo equivale ã população do Nor

deste. e, tendo uma capacidade aquisitiva muito maior. São

Paulo seria talllbêlD o Ilaior consumidor e Que, entio, estaria

cOl\pensada a pe~da. Eu gostaria de ouvir a opinião do Dr.

Rômulo Almeida sobre isso: se realmente éssa substituição na

sisteJIatica teria ou não vantagens para o Nordeste. São as ml

nhas colocações.

O SP.. DEPOENTE (Rõ.ulo de Almeida) - Eu quero

agradecer as palavras gelle~OSi.S aos Deputados Cid· Carvalho e

Raul Ferr'i.z. que subscreveu as dos outros incautos amigos. Eu

que~b dizer que estou de pleno acordo COIII o que disse o Dêp.!:!.

tado Cid tar:Vit1ho., inclusive CO.II o aspecto politico e a mani

festação de soberania que estaria. contfdos no gesto da' mora

tõria. 'Eu I.penl.S encl.r:ei a .oratória. do ponto de vista oper!,

cional da negociação da divida externa. Mas este aspecto polI

tico i substanciAl. Sobre as questões formuladas pelo meu

querido a.igo Deputado Raul Fe~raz, eu dirh Que ê arftmeticl!.

mente íibvio que, se o Nordeste IUllenta a $ua arrecadação de

IeM em quase 50S - este núllIero talvez se tenha alterãdo ulti

mamente, por c:.ausa do iJllpacto recente do põlo pe'troquimico der

Nordeste, que equil.ibro~ ~r:ovis.o~i.a~en.te O comercio interno

da Bahia, e sõ provisoriametlte - hã UMa vantagem para o N0r.

deste. Agora, para respnder ã segunda pergunta. parece-me que

a resposta jã esti implícita na prilleira. Qual o efeito da

cobrança do IeM no Estado consumidor? r aumen.tar. via Poder

Publico, a capacidade de gasto corrente e também a capacidade

de capitalização desse Estado. Isso. se for feito em prejuí

zo do Esta.do produtor, realMente representa uma transferência

dessa capacidade do Estado produt~r para o Estado consumidor.

Entretanto, o coeficiente de exportação dos Estados produto

res ê pequeno ll por:que a maior parte do consumo e feita no pr~

prio Estado, que ji se beneficia de todas as conseq4encias

da localização 'das ativiaades produtivas nele. inclusive

IeM gerado p~los gutos de consu.~. dos assalariados e do prõ

prio consumo conspícuo dentro do Estado. tle maneira que a per.

da 'ê pequena. A.penl5 o que acontece i que pode ocorrer Ulll

desequilíbrio fiscal. dur:ante certo tel1po, para os Estados e

Municípios. no caso de São 'r;aulo, por: exemplo. e isso não

desejâvel j desejiyel i! que tlI.o se cause t~auma nos aparelhos

fiscais dos Estados e Huniclpios produtores. Então, essa m.!:!.

dança no leM te. de ser: compensada. Agora, se os Estados do

No~deste r:ecebe••Bis do que neles se arrecada, ê outra ques

tão. No trabl.lho que eu citei. do grupo pr:esidido pelo pr:o

fess'or Raimundo Rebouças - aliis, passei trêsi dias no Cearã.

discutindo CO'lll essa equipe, embora isso não esteja referido ai

- se faz um balanço jã· tentado em out~as ocasiões. O que·' !

contece e que esses balanços nio levam em cont~. em primeiro

lugat:, o qut::,~ .a.~r:f!;ca.da.d.o..~o~ .imposto .indi.re.t.o.• nos Est.ados cb

Nordeste, arrecadado por outros Estados, ou arrecadado pela

própria União, e arrecadado indevidamente - o Que ê arrecadA

do na fonte de produÇão e não no Estado consumidor. No casooo

IPI, o Governo Federal diz que arrecildou, no Nordeste t tantc', .

aas ele não diz quanto arrecado~ em São Paulo de produtos que

'fonll consumido.s no Nordeste, por: nordestinos que foram os p.!

gadoru do IPI. E devia fazer esta. conta, nil hora do balan

:'ço, como devia também fazer a conta do teM pago pelos Nordes

tinos, elA conseqftênch. d9 .!eu dlt'icit fi'Ó coaêrc10 interno aos

importantepensou no povo brasileiro ou na clU5e média.

o SR. DEPUTADO Cid Carvalho - V. Sa. fez. na

minha opiniio, uma dtssertação. ou uma fotografia do panora-'

ma da nosn divida interna com clareza, sem "economês", de

'maneira extraordinãria. Cada um de nõs, j~m nossa região, se!!

te como tudo isto ê verdade, como os governos estaduais foram

.incentivados, atê pelo Governo Fede,,:,al, ao endividamento,

como aquilo era ficil •. O.produto desse endividamento foi jo

gado em obras suntuir1i1·s.' ou serviram muito mais como instru

mento para gordas corretagens do que para os servi ços das co

munidades. O meu Estado. que ê o 'Estado do Maranhão. um dos

mais pobres da Feder.ação, teve a capacidade d!! um endividame!!.

to de 200 Jlilhões de dõlares. Fez-se um estidio .. o Govern!

dor ficou IRUito rico. 111S o re~to não se sabe - e falo parti!!

do de uma idéia-menor pap.a algo muito concretizado na lIlinha

mentalidade: e que esta ê a grande p~ojeção. Estou convenci

do" Professor, de que a política do endividamento foi muito

mais pa~a servir aos senhores da divida, do poder, do ·que ao

povo brasileiro. V. Sa. coloca COJll Jluita lI.cuddàde este pro

blema da expansão do suntui~io. e eu não só estou de acordo

co", V. Sa., mas vejo e acrescento que todos estes instrume!!

tos do consumisll\o suntui~io estão ligados às grandes empresas

i nternaci ona15, às grandes eltp~eslS IRU 1ti na c; onais, e s e V.

Sa. vê toda a montagem que se fez par:a alargar este consumo

que foi a própria criaçã~ do lIIercado financeiro, excitando, !.

tr:a.vês do credito,. esta classe media. nós vemos que 'nunca se

de lamil. e - vejÃ V. S,a. - essa equipe que manejava ... ;' ·dentro

do Palácio do Catete, com os grandes instrumentos e projetos

de sua economia .. essa equipe praticamente era de apóstolos,

que entr:aram po!Jres e saTram pobres, como V. Sa •• Jesus Seares

Pereira, Inácio Rangel e tantos outros. Isto nos dá uma sau

dade iJ\lensa. quando vemos que, hoje, as assessorias econômi

cas são instrumentos da pol'ttica de corrupção.

era dar instrUlllentos de expansão desse consumo suntuirio

ati coisas que poderiall1 ser fundallentais ao povo brasileiro.

COIIO I saude, foralll inteiramente deturpadas. V. Sa. sabe que

a indústria farllacêutica foi jogada na consciênch e da ment!,

lfdade do br&~l1e1ro e princfpaT••nte do pobre, que gastou e

que gastA parcos recursos atravês daquele bOMbardeio de pro

pagAndas e deixa de cODler o lI.11Mento, ou a carne. que 'é esse!!

cf,1, pa ~a i r buscar o que ê anunci ado. a través de Ulll i ns tru

menta ignõbn de deturpação o Que o Governo assiste tranqtHl,!

mente, com uma posição absolutaMente criminosa quanto ao pr~

pri0 interesse· nacional. Acho. nobre Professor Rõmulo Almei-

da. que é do ponto c,:l'tico que nós atingimos que poderemos

criar uma grande ~eação nacional. V. Sa., COQ; a responsabi

lidade de econoahta, colocou o problema da moratõria como uma

questão titica. Não quero entrar no lIe~ito dessa formulação.

mas vejo" sob o aspecto político, que a aoratõria significa,

sintetiza todA a condenação a U1na pol"tica em que o endivida

mento ê ua aspecto do todo. r preciso que Se tenha uma ban

deira de ruptur:i.. de nio-aceitação, de condenação. Acho que

ê a par:tir: da consciência da Il.o~atôria. que fatalmente não p~

derã ser decidida por este Governo que ai estã. mUi sim, por

outt:0 que interprete a sober:ania desta Nação. ~ a parti,: de,!.

sa 1II0r:atõria que vamos exercer esta soberania e refo~mu1ar t~

da a polltica SOcial e econô.ica desse Pais. Peço" perdio a.

V. Sa. por não ter praticamente perguntas. Minha intervenção

tetA muito mais o sentid.o de. m_f! s.olida.r.iza.r. com V. Sa. peTa

Ixposição feita e, mais do que isto. pela presença de V. Sll.

~esta Casa. Muito obrigado, Professor.

O SR. PRESIDEN~E (Deputado Fernando Santanna)

Darei a palavra ao Dr. Raul Ferraz, mas antes peço a ele que

assine a inscrição na folha prôpria. Eu tinha anunciado

inscrito. sem ~aber que V. Exa. pretendia interpelar ° Oep.2..

ente.
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portador de altos títulos e qualificações no plano da vida

p~b11ca e privada. ,Em condições, portanto, de nos fornecer

excelentessubsi'dios para a investigação dos trabal'hos desta

CPI. Sr. Depoente, abrimos os nossoS trabalhoJ; Com o 'depoe!l

te. aplicando texto de lei que eX'ige: o comprolllisso oral de

dizer a verdade, sob as penas da lei. r o que peço a V~ Sa.

I que todos os presentes fiquem de pé. a fim de ouvir o seU

comprom; 5S0.

ter, figura de hOJ:ler.J público que o Brasil tem na mais alta

C,onta e nõs, particularmente do Paraná. nos envaidecemos

tambem com a sua presença aqui e a sua colaboração aos no§.

sos trabalhos d!!sta investigação. O Dr. Karlos Rischbieter

e engenheiro civil, formado pela Escola de Engenharia da Uni

versfdade Fede~al do Estado do Paraná, Diretor de Empresa de

Construção Civil, foi Presidente da Companhia do Desenvolvi

menta Econômico do Paraná. de 1962 a 1965; assessor Econôm!

cO do Governo do Estado do Paranã. bem como assessor do Ino!

tituto Brasileiro do. Café. compondo o Conselho Consultivo de

Planejamento e Hembr:o-Chefe do Escritõrio do Instituto- Bras!

leiro do Café em 'Hamburgo. De 1967 a 1972 foi Diretor Gere!!.

te de Parani C·omêrcio e Administração S/A; de "972 a 1974

foi Presidente do Banco do Desenvolvimento do Pal"anã;de 1974

a '1977 foi Presidente da Caixa Econômica Federal i de 1977

a 1979 foi Presidente do Banco do Bras~l S/A; presidenteftal!!.

bem. da Associação latino-Amel"icana de Instituições Finance,i

ras de Desenvolvimento. Lima-Peru; ·de 1979 a 1980 foi Mini,!

tro da Fazenda; GovernadoT.do Banco l-Iundial e do Sanco 1,r}t!:.,

ralKericano de Desenvolvimento. Atu~lmente, Presidente do Co!!,

selho de Administração da Volvo do Brasil S/A, Curitiba; Pr~

s1dente do Conselho de' Administraçio Propaganda S/A do Rio

de Janeiro; Mell1bro do Conselho de Adlllinistraçã~da ARTEC/

ÇCA, Blumenau. Presiaente do Conselho de Administração de

Refrigeração Clímax; presidente do Conselho do Banco do Br,!

o SR. DEPOENTE (Karlos Rischbiete~) - Faço.

sob pal avra de honra e sob llS penas da 1ei. a promessa de di

zer I verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (D'eputado Alencar Furtado)

Esta Presidência vai conceder a palavra a V. Sa. para a sua

exposição primeira, apõs.o que os Srs. Deputados terão opo!:

tunidade de arglHr o Sr. Depoente.

O SR. DEPOENTE .< Karlos Rischbieter) Sr.

presideh~e, Srs. Deputados, ê COTõl grande satisfação que co!!!.

pareço a esta Casa e a esta Comissão. Penso que vivemos, , hE.

je, um dos momentos importantes da história do nosSo Pais.

A meu ver e nesses próximos dois a três anos que definiramos

o nos·so futuro, õ nosso futuro aqui qentro e ~ papel do Bri!.

sil na comunidade das nações. O papel do Congresso Nacional

e, certamente, de suma importância neste momento" não só p!

ra oferecer ã Nação a sua contribuiÇ:ão no debate nacional que

se realiza, mas para tornar-se' o forum legitimo das discU!

sões das grandes linhas de um projeto brasileiro. Est.a Comi!

sio, e~ particular, estã dedicada a um dos temas mais serios

e mais em evidência, o ~a dfvida externa brasileira e que se

insere como um dos fatol"es mais importantes no quadro geral

da crise que atravessamos. Quero reafirmar que procurarei, 0..

, ~elhor do meu conhecimento. contribuir para que se possa 'Ch!

gar a conclusões- vã,1idu e pará definir um caminho que leve

10 objetivo de todos nõs: a de construir um País. socialme.!!.

te mais justo e economicamente mais forte. Permitam-me, Sr.

Presidente, Srs. Deputados, dizer al!Jumas palavras antes de

pa~sar ao debate. Procurarei ser breve. pretendo fazer algE.

,mas considerações sobre a nossa temática e que. nece-ssad.!,

mente •• são de ordem subjetiva. Em seguida, pretendo ~fazer

uma colocação sobre a crise qué envolve não sã o Brasil, mas

o mundo todo e. finalmente, pretendo examinar algumas alte!

nativas para ql,le possamos sair da ·crise. Eu gostaria de afi!.

mar. inicialmente, que a utilização da poupança' externa. eM

condições. adequadas' para contribuir para ~a&é~eração do d!!,

5envol'Jimento de uma pais, ê umu recurso legítimo e desej!.

do. Um ,país subdesenvolvido Se caracteriza. entre outras d!,

ficiências, pela deficiência de capital. Ao que estamos a1

sistindo, nos u1timos quatro anos, e a l;Ima total inadequação

das condições de finAnciamentos internacionais às necessl

dades de países em desenvolvimento. Não cabe, aqui. ·;ntrare. d.~talhe~ sobre os efeitos do choque do petróleo. dos J!. >

tes, se têr.1 os niirneros, se tem a indicação do que o Brasil

fez com esses recursos que recebeu do exterior e forar:J e!!!

pregados. na sua grande maioria. em projetos importantes pa~

ra o desenvolvimento do Pars. A compleXidade do assunto pode

ser exemplificada com um projeto, que talvez seja ate

maior dos pl"ojetos que o Bras·l filll\ndou ne::..3~ pe:rToclo, qu<:.

e o caso da Usina EHtrica de Itaipu. V. Exas. se recordam

que Itaipu foi iniciàda com uma justificativa basicumenta dE.

pla. A p~imeira era a necessidade de se construir a Usina p~

1"21 criar energia de que o Bras;"l precisaria dentro de uma pr.2

jeção de crescimento da demanda, de energia elêtrica e, ,basl

camente, esse crescimento deveria ser na Região Centro-Sul e,

dentro da Região Centro-Sul, são paulo; Segundo, na decisão

de construir Itaipu havia. Uma componente geopolítica impo!.

tante, qlJe era de uma companhia binacfonül com o nosso Pais
vi zinho, o Paraguai. Dessas negoci ações, que foram demoradas.

que levaram tempo. nasceu a Empresa Binaciollal Itaipa, que

foi constituída com Um capital de, ,00 milhões de. dólares.

5l!!lldo qlle o resto das necessidades, para o investiménto. vi

riam de emprestimos externos. Nas negociações, o Brasil se

comprometiata c~mprar - havia. na epoca, uma deci são do Gove!

no brasileiro dentro desse contrato da Binacional - comprar

toda a energia elétrica gerada, e o Paraguai cOlJlpraria ap.,!t

nas a de que necessitasse e a Coopanhia Ener~atica de São

Paulo, a CESP. na época, se comprometia a comprar esta ene!

!Iia gerada por Itaipu .. O que aconteceu desde a decisão e de~

de o inicio da construção de Itaipú? Primeiro, o Brasil pa,!

sou a pagar muito mais pelos jurQ,s do que estava previsto no

projeto. isto ê. a viabi;idade econômico-financeira do proj~

to começou a ser modificada pela modificação das condições

estabelecidas .• Os juros, que eram considerados os juros r~

ais da ordem de U, de repente passaram a ser juros reais de

7.8%. Segundo. o Brasil, pela crise. entrou em recessão. fi! a

demanda de energia pl"evista não se vel"'ificou. Então, c· que

hi h01e é que estamos com Itaipu. como se costuma chamar na

It.ipulinguagem popular, um elefante branco·. Quanto deve

hoje não tenho os números extos. acho que, para efeito da ml

nha argumentação nio e importante. mas digamos que !taipu el

teja, hoje, devendo cerca de 16 a 17 bilhões de dõJares

acumulando juros, porque não há !)eração de energia. Então l .l
taipu nos custa, hoje, qualquer coisa em torno de 2 bilhões

de dõlares anuais em juros. que serão acumulados e integr!,

dos ao investimento, o que torna er energia de ltafpu cada
dia mais cara. Então. e um impasse dentro de uma projeto que

todos nõs .. praticamente, julgamps um projeto bom e_que o era

nas condições da epoca. prevendo a necessidade de, o Brasil

ter ma1s geração de energia elétrica. ~e as condições que

existiam no mercado internacional de dinheiro. O qlJe aconto!

ceu com Itaipu: aconteceú com outros projetos que foram fi

nanciadqs- com recursos externos. As usinas sidcriirgicas, por

exemplo, AçOmNAS, que estão todas incluídas na mesma CO!

plicação de uma decisão' tomada numa época com certas condi

ções, condições essas que se foram modificando e chegaram h'~

je a projetos tipo elefante branco. Há muito tempo. isso ta.!!!,

bêm o DI"'. Olavo disse aqui nesta Comissão, o Brasil não est,!

va usando recursos noyos. Itaipu não recebe recursos novos.

Ele recebe apenas recursos para rolar a dívida, e este pas

sou a ser o problema brasileiro a partir de um~certo ponto,

de a.lguns hã alguns anos. Realmente, não recebemos recursos

novos, apenas recursos para passar de uma conta. de u'm e~

prestimo, para cobrir os juros. Eu gostaria, agora, de dizer

algull.J,s palavras a r~speito da crise. A crise brasileira em

su'a dimensão nãs não conhecenos n~da de parecido na nossa v!

da. A conjunção de prob1 emas externos e i nternos e tão gra!!.

de que se compacarmos a crise de 1930 com a de hoje. o Br,!

s11 era ou.tro, 'o mundo era outro. A crise de 1964, 'que foi

uma crise cambial séria, não havia nada. O mundo estava em

fNnco progresso, elo Brasil tinha' problemas. Uma vez organi

zado, o Brasil pegou, c·omo diz Marcos Sã Correia, "jacaré" na

crista da onda da prosperidade mundial. Hoje não e assim. H.2,

je o mundo está' em crise e o Bra5~1 tambem. Então" esses fi!,

tores de crise conjuntos tornam a nossa crise. no momento.

realmente a mais seria da nossa História. Basta lembrar o a,!

sunto desta Comissão,; da dlvida· externa, e a divida interna

que e tão ou mais seria quanto ã dívida externa. o .desempr!

go que temos neste Pais. um número que me assusta sempre. ~

cho que e muit~ representativo para o.nosso problema e que

ros e as conseqÜências nocivas para países, como o Brasil,que

são importadores de petrõleo e se encontram nUm estãgio de

desenvolvimento que necessita de aporte de capital dentro do

quadro da economia nacional. Sabemos todos o que o.. primeiro

choque do petrõleo nos causou dificuldades enormes; o segu.!!.

do choque do petróleo, que veio slmul tanealllente com o choque

dos juros e que foi Uma decisão tomada pelo Banco Central dos

Estados Unidos ,em setembro de 1979 este, sim, a~ravou a si

tuação enormemente do Brasil e de outros países. Calcula-se

que - os cãlculo's são feitos, nio penas por autoridades ou

estudiosos brasileiros. tive info'rmações ontem qU'e hã um r!,

latôrio feito por um grupo de estudos da Inglaterra - que O

Brasil. partic~larmente.deve ter deixado de ganhar. ou pe,r

dido, ou teve acrescido na sua divida um montante que se p~

de discutir. mas que, certamente. estã em torno de 40 bi

lhões de dõlares. Em outras palavras. se as condições de

1979, antes do segundo choque do petrõleo'e antes do choque

de juros,tiVe$se~ continuado,. o Brasil não teria acumulado

este montante ifa dívida que ele tem hoje, m~s sim um monta!!.

te substancialmente inferior. Hã dados concretos ~obre a d!

terioração de ternios of ti~de. da relação entre o que expo.!

talllos e o que importamos, enfim, esses câlculos podem ser fei

tos. In·felizmente, não adianta discutir o que aconteceu. Eo!

ta1ll0S com o problema. Este problema ê dI! todos nõs, E quando

eu digo todos nõs, eu incluo nisso os outros paises e os cr!,

dores. Tenho insistido em que o problema da divida txterna

brasileira não e um problema do Br.asil. e um problema de di

vedares f! credores. Num mundo em transformação, mundo em que

cada vez mais começa a ser um mundo sõ. os problemas estão de

ambos os lados. Da temática desta Comissão Parlamentar de lI!.

quérito, eu gostaria de fazer observações sobre· três pontos.

O prilleiJ"o ponto, que'e o primeiro da temãtica, ê ã diminui

ção di divida; o segundo ponto ê quanto ã destinação dos r~

cursos. e voltaria a falar ao final do iiltimo citado ponto,

que il Comissão estabeleceu. que são as alternativas ã div!

da. Ent.~o. o.prir.leiro ponto. e muito importante, e a dimen

são da divida externa brasileira. Esteve aqui, nesta Comi,!

são,o Dl". Olavo Setúbal. Não li todos os depoimentos feitos

nesta Comissão. mas pareceu-me' clara e muito esclarecedora a

posição do Dl". Olavo Setubal, quando ele disse que normal

mente se fala apenas da divida a medio e longo prazo. Quer

dizer, são os emprestimos negociados dentro dos prazos est,!

belecidos pelo Banco Central e são repagamentos a partir de

8 anos,esta divida. vamos dizer. a consolidada.• ela atingia

um montante. Alem desta dlv1da, temos a divida comercial e a

divida financeira de curto prazo que, normalmente. não e r.,!t

gistrada no Banco Central corrent~mente.O Dl", 01avo~Setúbãl

estima que a dívida total do Brasil, em 31 de março deste

ano, teria chegado a um montante da ordem de 91 bilhões de

dólares americanos. Acho que e difícil ter a transparência da

informação. ainda mais que esses numeras mudam praticamente

de dia a dia. Recebo, "hâ r.luitos anos, una publicação inglesa

que nalisa problemas de moeda, de câmbio de países. Esta p!!.

blicação, não sei o número. de maio deste ano. estima a div!

da brasileira er.! alguma coisa .:omo 110 bi1hõ~~ de dõ1arcs, e

diz que, realmente,. há uma dTvida consolidada, mas há o cu!:

to prazo comercial e ·ou curto prazo financeiro e que, nesta

epoca, portanto. em torno de março. que e a informação do Dr.

Olavo Setubal, a dTvida brasileir-a teria atingido jã um t~

tal de no bilhões. r d'ificil d,izê-l0, porque não se tem ace!

50 correto aos dados. Alguns desses dados pertencem a empr!,

sas que lidam com esse problema de su.a divida empresarhl.mas

que fazem parte de um conjunto brasileiro. Eu m'e inclino

acreditar que a divida brasileira esteja mais perto de ~1110~

bilhões do que de qualquer outro numero. r~so e importante ~

ber e ter esse controle, porque e eSse montante total da dI

vida que determina o resto; os' juros que vamos pa9ar sobre

isso, as amortizações. Então, é preciso que, realmente. como

sugestão ã Comissão. que se estabeleça um certo critêrio,uma

norma de revelàr ã sociedade brasileira o que ela deve. Acho

que uma das primeiras coisas que se pode exigir é o endivid!

do 'saber quanto deve. ~ muito importante que n.ão apenas se

possa determinar num' momento quanto ê a divida e. sim. o pr2,

Cedimento patoa que a Nação passe a saber. ,.permaMntemente,

icomo ê a composiçio da divida total. a segundo ponto ~ o da

destinição de recursos e este e. certamente, um problema com

que esta Comissão deve preocupar."se e jã ouviu muitos depoe!!.

lima-Peru e, Qnfiflll,sil l! do Conselho Consultivo da ALIO
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o emprego industrial em São Paulo estã, hoje, ao mesmo

vel que estava ~o inicio de 1973. Dez (lnos de .trabalho, e t!,

110S hoje emprego ptra brasileiros no setor industrial, em

o SR. PRESIDErlTE (Deputado Alencar Furtado)

Perlitita-me V. Sa. fazer Ur,tll intervenção? E que também e 0E.

que estã atingindo ·recordes a todo dia. praticamente rt;cordcs

brasileiros, e talVez. consigamos bater o recorde mundial se

continuarmos assim. Se estamos certamente de acordo sobre a

dimensão da crise •••

ter

para

inte1!ros? Há coisas a fazer; hã, certamente, um projeto

brasileiro é capital intensivo, e precisamos mudã-lo

te projeto, na minha visão muito p.essoa1. gostaria de

inc1uido três subproJetos. O primeiro deles 'e.cert'amente

reordenamento da economia - não podemos continuar vivendo

1um Ji,lPS de regras, de resoluções,. como estamos vivendo'" e

mãoNde-obra intensiva, pelo menos, por UM periodo. t'tualquer

projeto que se faça no Brasil tem que começar com a palavra

emprego, emprego. emprego. O segundo, temos que fazer um prB,

jeto social, ror UMa decisão politica da sociedade brasilei

ra de incorporar ã Nação os quarenta. cinqÜenta, sessenta m!

lhões de brasileiros que não estão incorporados i sociedade,

que não estão sõ no Nordeste; que estio na periferia do Rio

de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasl

lh. Essas pes50as, esses brasileiros são nossos irlllâos... e

precisam ser incorporados ã sociedade. Esse projeto, que p!.

rece ser um projeto social. ê o grande projeto econôl;l;co do

futuro, certamente. E, finalmente, gostaria que, no Brasil.

surghse um projeto do Brasil do secu10 XXI. tlão podemos

perder o bonde da ~vo~ução da tecnologia. O Brasil tem que,

pelo ",enos, destacar um pequeno grupo de pessoas, que· fique

a par do que estã acontecendo, pQrque senão não chegaremos

lã. Seremos um pa.ís de quarta classe no secu10 XXI, a menos

que consigamos organizar-nos para ;ão cairmos no caos. E: i!!,

prescindlve1 que o Brasil veja o que· esti acontecendo no t'lU}2

do, para não ser - o que os americanos e certos países qU!

rem H um depositãrio de indústrias obsoletas, produzindo co!

sas do passado. que eles não quereM mais produzir por ~causa

da poluição - veja-se cimento. siderurgia etc - e a preços

que nos exigem UI:1 sacrificio interno. para poder exportar co:n

subsidios. Nesta linha de a1ternat'ivas, volto ao ponto oito

desta Co·nissão. que é alternativas para a dívida. E falo i.qui

da d'lvida externa. r: claro, para- todos os analistas. que

que estamos negociando e o que conseguimos fechar, hã a!

guns dias. e apenas um problema de caixa. O que o Brasil e!

tã negociando ê caixa. Ele não esta negociando a d'lvida. E,!

tamos negociando a rolagelll da divida. para ~que os banqueiros
durmam tranquilos e para que nós, pelo Menos, respiremos.ne.!.

te final de ano e começo do ano que vem, sem colapso total.

~las esta negociação, certamente, n.ão resolve o problema do

Brasil. EStão ai de acordo as pessoas serias com qualquer

ideo1pgia no Brasil e no mundo~ A negociação não ê tecnica,

ela e política·. Devemos partir do seguinte ponto e dizer: o

que podemos pagar sem morrer? Há vãrias propostas no Br.!,

sil. feitas por tecnicos, por pessoas politica - o prõptio

Olavo Setúbal aqui deu as condições minimas de renegociação

- lã fora, há projetôs siri os de banqueiros. estudiosos. fU}2

cionãri05 de organizações mundiais. e e certamente dentro

desse quadro que precisa ser renegociada tambem a dívida br!

sileira. Não podelJ~s esperar que o mundo vire um mundo de

anjos e queira ajudar-nos. O Brasil não pode esperar isso. O

que o Brasil t~m de fazer e que, den.tro dess~ projeto naelE.

nal minimo negociado, a pessoas que vai negociar com nossos

credores, negocie com o respaldo da sociedade brasileira. ou

pelo menos da maioria da sociedade brasileira. Há coisas teE.

nicas a fazer; hã quo:! se discutir financiamento, contra-i!!.

vestimento, transformação de divida em capital. Estamos f!

1ando COIJ banquueiros. Por que não falamos com os donos das

multtnacionais que estão no País e que têm, certamente. mais

interesse em que este Pais não vã ã garra do que os banquei

UMa adaptação do modelo às necessidades do Brasil. O modelo

gente a ser discutido. lia linha do que foi indicado em sete!!

bro do ano passado peld Presidente Figueiredo na ONU, era um

bom começo. Por que esse projeto morreu? Porque não tem re.!,

paldo. Ninguem pode hoje chegar 1~ fora e afirmar: sou bras!

1eiro, faço isso porque não tenho resp~ldo interno do Pals.

Então, neste ponto também, antes de mais nada. hã Ullt projeto

político, antes do projeto tecnico. Ao finalizar, quero agr,!

decer li paciência com que Dle ouviram. fugi um pouco do tema

RIas acho que o problema da divida ê' parte da nossa crise,que

não ê sã econômica e sim, e principalmente, política. Quero

deixar registrado aqui que - e neste ponto estou muito perto

do que disse a Sra. Maria da Conceição Tavares - estaMOS num

ponto muito, 'muito grave da vida da ttação. Acho que a si tu!..

ção ê serflssima.A solução está aqui: e po1itica. Os têcrii

., cos, por melhores que se~am, não têlll solução: sé com UJll .prE..

. jeto mTnimo, no quea1 os brasiTeir~s de todas as facções .!

sol~

aber.

de

rep.[

exigi

chamo

do

beneficio certamente do capital. Não acredito que essa

çâo seja possivel hoje no Pàls. Acho que o processo de

tura avançou alem de um ponto em que haja possibilidade

retorno. A segunda salda extrema seria a que chamo de
dio simples da d'tvida., exte'rna e interna, que também

ria um fechamento do Pais; mas este fechamento. a que

de nasserista - Coronel tlasser· quando assumiu o c.omando

chamou de tercei ra-onda- de um modo mui to rãpi do. Estamos

ho meio de uma crise. Essa terceira onda, es.se próximo pa~

50 do mundo vai ser profundamente r.iarcado pelas modificações·

que vão ocorrer na informãtica. A palavra computador, que

exprime unta das coisas da informãtica, vai causar modifica

ções abo1utamente fantásticas na polltica, na estrutura i.!l

dustria1~ não só dos paises desenvolvirlos, como no nosso ta!!!

bem. Não temos idéia do que vai acontecer; podemos apenas ao!!

vinhar. A segunda grande modificação tecno1õgica vai ser a

da biogenetica. Hoje~ jã se tem. em IilUitas par.tes do mU}2

do, estudos, pesquisas que levario a rsrofundas modificações.

que vão afetar a agricultura de um modo fantástico e podem

afetar inclusive o 'ser humano. Essas duas coisas, a1él1] de

muitas outras, mas elas ~omo· cent~o de modificações, estão

criando uma sociedade do secu10 xxt e da qual o Brasil não

está nem participando. Há um livro reCEl1te,que saiu hã dois

meses, de um americano que escreve "O mundo depois do petrÉ.

1eo", no qual ele prevê que o centro ele decisões. daqui para

frente, sairã' do Atlântico e passarã para o Pacifico; de um

lado, o Japão e, do outro 1ado~ a Costa Ocidental dos Est!

dos Unidos, a Califórnia. Preve também que a Europa passarã

a ser uma potencia de terceira categoria. Para não me a1o}2

gar~ passarei às alternativas para a crise global brasileira.

Nesse pOflto, e preciso fazer uma simplificação, r:dizer preto

e branco. enquanto o mundo não é preto e br~anco. ê tecnic.Q,

lar. fio momento atual, e MUitO mais cinza do que qualquer 0l:!.

tra coisa. Se continuarmos. no Brasil, a ter o não projeto,

porque este País está hoje vivendo uma epoca em que não hã

um projeto - quer di~er, no não projeto, sem decisão algE-

ma - o Brasil virarã uma Argentina. misturada com um pouco
~de Mêxico e com Um pouco de Bolívia. A Argentina, com crises

que levaram anos. chegou a um ponto de destruição do seu pa:

que industrial, de sucateamento' da sua mão-de-obra es,peci

1izada, que imigrou, de uma dilapidação do patrimônio inte.

no. com a reme.ssa de dinheiro para fora do Pats; mas ela nãl

tinha alguns dos problemas que temos. Primeiro a Argentina

era já. há muitos anos, e é, um Pals razoavelmente a1fab!

tizado e, para condições sul-americanas, com uma distribui.

ção de renda que pode ser considerada boa. A Argentina tem

pobres; a Argentina não tem niserã'veis. O Brilsil~ il sofrer

a continuidade desse não projeto, não pode esperar virar uma

Argentina, porque temos miserávei~, temos menores desampar!

dos. que ela não tem. temos bo1sões de miséria neste Pais

que poucos países tem no mundo. Então, se não nos organizar.

mos, caminharemos paraum caos social. Se a sociedade se 0r.

ganizar, se grupos pequenos da sociedade brasileira se org!

nizarem, esses grupos podem tentar saldas, podem tentar i!!.

terromper essa continuidade do não projeto e tal'" !>i'.idas que

chano de extrel:1as. Os dois extreJ;1OS que vejo, que poderiali1 !

contecer um eu chamo de ordem a todo custo. Já vimos esta

1"ill':le. Seria um fechaMento da sociedade brasileira, do CO}2

gresso, ~xigiria este fechar.mnto, para implantar-se ordem a

todo custo, COIJ repressão, com distr1buição autoritãria da

renda nacional, em detrimento certamente dos salãrios e em

Egito - nos levaria a diZer aos nossos parceiros no exteri

OI"': não pa.go. Simplesmente repudiar a divida. E exigiria e~

se fechamento 1:nterno, porque esse "não pago" causaria

transtorno tão grande no Pais, que alguém com mão forte t!,

ria que assumir o controle, pelo menos, da soc::iedade, para

evitar ,UM caos imediato. Hã clima para isso no Bra.sil? Acho

que hão Hã, em todo caso, muito mais clima do que a ordem a

todo custo. Há clima popular, militar e político para.':isso.

Hão oosto também dessa solução. 'Hã inúmeras varianhs entre

o f'echamento pela ordem a todo cu~to, ou pelo repudio ã d!

vida. e que estão sendo discutidas~~amplamente, a nível naciB,

nal. O que desejo e espero que aconteça e que tenhamas o bom

senso. a responsabilidade de termos uma proposta naciona1

.: _ que estã aparecendo, há: propostas - que eh seja negoci!.

da, resultando daí Um projeto minÍIIlo nacional - um projeto,

ôque a concl!ssão chamou de eme"gência de !alv;ção nacional.H~

Pois

intern!

inflação

brasileira.

o SR. DEPOENTE (Kar1os Rischb.eter) -

AllIericanos acabaram. tlão temos, hoje, um ;sistema

São Paulo, que e o mesmo número de há dez anos; a

jetivo da nossa investigaçã'o a divida interna

Era apenas para esclarecer isso.

cional de relacionamento entre paises~ em funcionamento. Não

hã um sistema; há isto sim. uma desordem total. em que cadi:J.

pais procura tirar o melhor proveito. Os Estados Unidos. cE.

mo outros pal'ses, tentam reagir· a isso, o que eu chamo de

voltar para trãs, usar remédios antigos, os remédios ortodE.

xos e monetaristas. por exemplo. Os Estados Unidos têm suce!

so. Eles conseguiram, ,com sua polTtica. combater a inflação,

reduzir a inflação a niveis muito baixos nos Estados J!nidos

is nossas custas, às custas dos paises que perderam receita

pela desvalorização dos seus produtos. Então, os Estados Un.:!.

dos estão, hoje, numa situaçio boa, mas agravaram.. fantasti

camente, a situação dos seus parceiros. sejam eles do mundo

desenvolvido, sejam do mundo em desenvolvimento. política

americana a ser seguida, esta volta que se chama o "big

stick n
, ·esta volta do domínio americano e que pode ser feita

militarmente, mas não e possive1 se fazer econornica.nente, li:,

va~ ao final. a uma decomposição do mundo OCidental certame}2

te. No Brasil, também os instrumentos que criamos para dese!!.

volver o Pais estão obsoletos. Basta lembrarmos do ~istema

Financeiro da Habitação, que' e um~ coisa hoje totalmente OP!

ca. Não se sabe mais como esse sistema funciona. em todas as

pontas, tanto do lado do poupador, quanto do lado do usu!.

rio. do IIIutuãrio do sistema, do BNH, como também dos inter.,

mediirios financeiros e dos outros intermediãrios. sejam e!!!·

presas de construção civil. sejam empresas de materiais de

construção. Esses mecanismos que não funcionam levam evide!!.

temente ã crise. f4as tenho Umu convicção prol'unda de que, !!.

lem da crise estrutural, alem <{.essa crise que e, "'d.igamos,

clãssica. agravada, estamos no meio de uma modificação pro

funda na economia mundial, no convlvio mundial, que sê pode·

ser assemelhada ã Revolução Industrial, sendo que a Revol.!!.

çio Industrial se iniciou de um forma muito lenta. E hoje.

;com a rapidez da informções. com o mundo global que temos,

vamos assistir li uma revolução - o que o Sr. A1vinTofrler

não. A natureza da crise e Uma discussão que estã sendo 1ev!

da a niveis internacionais de llma forma fantãstica. que

e, Por q~e e que a crise surgiu? r apenas uma crise classíca

do capitalismo que inclui, no ~aso, o socialismo. que taE!

bem estã em crise. os~parses socialista estão Qm crises p!

reci das com a de paises chamados capi ta1i s tas ou e uma cri

se mais profunda, diferente? Certamente uma das componentes

desta crise e uma crise de estruturas~ uma cr:ise de mecani,!

~os que não mais funcionam. Rapidamente, para 10caliza.r es

ses pontos de crise no exterior. O mundo terminou, ao final

da Segunda Guerra Mundial, por se organizar numa conferência

eRJ Bretton Woods, nos Estados Unidos, em que se estabeleceu

uma serie de regras básicas de moeda, de comercio exterior.

Crhram-se instrumentos,coJlo o FMI, o Banco Mundial. ·criou

se o GATT posteriormente. Esta série de regras pressupunham,

primeiro~ uJlla liderança total e completa dos Estados Unidos

tanto militar, quanto economicamente e, se9undD~ estabehc!

ria Ulll relacionamento de moedas que permitiriam que o comer.

cio internacional crescesse e se expandhse, transferindo,po.!,

tanto, riqueza para todos os participantes do grupo. . Isto

funcionou. razoavelmente. ate o c~meço dos an6s 70~ Em 1971,

o então Presidente dos Estados Unidos, o Sr. Richí!lrd Nixon.

des~igou o dõlar do padrão-ouro. tloixou flutuar o dõ1ar co}2

tra o padrão-ouro, e deu o golpe mortal no sistema de Bra,!

ton Woods. A partir dai. e mesmo antes do choque do petrÉ.

1eo:o esta regra mundial de funcionamento entrou em colapso

e o sistema morreu, começou a morrer. O choque do petróleo

deu mais um golpe, o segundo c.lloque do petrõieo e dos juros
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Reagan assumir_ o poder, ainda no Governo Carter, sentéHme

no fim do ano, fiz um esboço de um alerta ao Presidente Fi

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Telll a palavra o Sr. Relator, Deputado Sebastião Nery.

certem, e que podeni~s: sair dessa crise. Estou hoje otimista.

Tenho dito isso pelo Pais e lã fora. Sou pessir.lista quanto êD

curto e lIledio prazos de l'ndices econômicos. Sou otimista qua.!!,

to a que a sociedade brasileira ache um caminho que seja bom

para todos os brasileiros. Obrigado. (Palmas)

D SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Sr.

Ministro, algulII tempo depois do famoso relatório que o derr~

bou do fHnistêrio d~ Fazenda, V. Exa. disse que estll:vil COf.1

remorso de ter acertado tanto. Quais foram as razões, alem

do reliitõrio, da sua saída do Ministerio da Fazenda? Como

V. Exa. in~erpreta a sua saída do Minist'ério da Fazenda? Foi

apenas uma colisão, um ·choque com a politica monetarista do

Ministro Simonsen, ou foram razões mais profundas que 'nã,o

sabemos?

fazen-porque, realmente, a explicação fãcil de quem estã

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Ui

nistro, no primeiro choque do petrS1eo, em 1973/74, as Opos.!.

ções, nesta Casa, solicitáram ao Governo que tomasse medi

das, fizesse um projeto, para atender a uma situação inevit.!

vel. como a que se confirmou. Depois, no segundo choque do

petrõle.o, a mesma c.oisa. Uais·,urna vez, o Governo não atendeu

às sugestões, às advertência das 0lJosições, ~a opinião "p.Q.

blica etc. Em 1979, V. EXa. faz O Relatório Rischbieter, que

o Governo. por declaraçõe!: da epoca - lembro-me bem do IHni!

tro Delfim Netto - considerou irreal. pessimista. como di!

se V. Exa. e mais, considerou que era urna visão inteiramente

falsa da realidade brasileira. flo entanto. jã lIm ano depois,

no fHl do ano de 19:;0. confirnava-se inteiranente o R.elat-ª.

rio Rieschbieter. V. Exa. :Jorem. jã estava fora do Governo.

V. Exa. foi ~Jinistro, compôs as forças em choque dentro do

Governo, e, mais ainda, V. EXil. participou longanente, como

assessor, antes da posse do Presidente Fi9ueiredo e, depois.

do Governo. A que V. Exa. atribui esta insistãncia oficial

da política econômico-financeira do Governo em um caminho

que a história provou éstar inteiramente errado? V. Exa. !

tribui isso ãquilo que, ainda ontem, o economista, Professor

Rômulo Almeida, disse: que todo cçonomista tem também a sua
metafisica? Ou V. Exa. atribui a interesses aos quais" esses

..vãrios grupos servem? O erro bãsico do modelo econômico br~

sflei"ro e um erro metafisica, ou e de uma vinculação exp1lc!

ta ou implícita a grupos, interessl3s e visões do mundo? Ai,!!

da para complementar a minha pergunta: o Professor Olavo S,!

tuba1 disse aq~i que o grande problema brasileiro era que a

divida externa era controlada por homens que tinham uma cul

tura de banqueiros, e que também os homens que faziam o m~

d,elo econômico brasi.leiro'tinham uma cultura de banqueiros.

que não era a cultura nacional do Pais devedor, a cultura dos

paises credores. Então, com essas pre1ininares, como V. Exa.

explica que. há ano,s - na verdade, há mais de dez anos - as

pessoas que cOr.landam o modelo econômico - de repente, quem

diverlJe sai. como V. Exa. e otitr.os saíram - o comando do mE,

delo econômico.insiste sistematicamente numa política. a meu

ver, suspeitamente. Essa suspeita 'é metafisica, ou e uma

suspeita de vinculação de interesses de grupos etc?

O SR. DEPOENTE (Karlos Rischbieter) - 'O rrleu

arnigc Rômulo Almeida achou uma-palavra muito boa:oetafísica,

do a politica econômica brasileira, estã a serviço de alguma

potência estrangeira. acho "que ê dificil. Já se teria desc~

berto. Ate o Relatório Saraiva jã apareceu, ou vai aparecer.

Então, não acho que s-eja tão fácil assim. Tenho sempre medo

de soluções fãceis. Lembro-me de que analisamos todo o· epi

sõdio dramãtico de uma "Nação culta, de uma Nação que se si

tuava entre as mais civilizadas da Historia da humanidade, a

Alemanha, que caiu nas mãos de um .aventureiro chamado H."!.
t1er. Por que caiu? Por que aconteceu na Alemanha o que aco,!!

teceu? Ele não estava a serviço de uma potência estrangeira ..

Foi a fragilidade da organização .interna da sociedade alemã

que propiciou o aparecimento de Hitler. Origens: Talvez

Tratado de Versalhes, talvez as dificuldades impos:tas pelas

nações vencedoras em 1918. ~las, fundaJ:1entalme:nte, por que

a sociedade alélliã, que tentou estabelecer um modelo pol1ti

co, que, talvez, como Constituição, como funcfonaJ:1ento, t!

nha sido a coisa mais perfeita jã feita na hTstõria moderna.

que ê a República de Heimar, por que essa sociedade sucumbiu

a um aventurei~o ·que,. no seu liVro, publicado antes de ass,!!

mil" o poder. dizia c1~ramente o que ia fazer? Por que o Br!

si1 não muda? Por que a socielldade brasil~ira não consegue 0L

ganizar-se para fazer este País funcionar? t uma pergunta na

qual realmente concordo com o Sr. Rômulo. Isso e rnetaflsica.

Hão hi mais lógica. Não hi explicação para a coisa. Disse

bem. que a eleição direta, no Brasil~ parece o trem que exi.!

te na terra dele, que se chama diretissimo e para em '·:,:itudo

. quanto e estação. Então", a direta que virão virã por e>:.igã!!.

cia da sociedade bra'sileira, não só do povo, !ornas de todos

os 'segmentos da sociedade. Ela virã com paradas no meio; não

'virã·ar.lanhã .. Virã como esse trem,.que chega a seu déstino!

com paradas, todas posslveis. Qualquer chefe de estãção ma.!!

da parar, sobe mais um passageiro e desce outro. ,nas estou !!.

timista, Deputado. Acho que. se olharmos para b.aixo da super

ficie, temos hoje um quadro de 'pessoas, no País. que podem

chegar ã negociação desse projeto mTnimo.

tentarexplicar as minhas razões para 'ser otimista e para

o SR. DEPOENTE (Karlos Rfechbieter) - O que

ê curto prazo? Não ê esta semana. Acredito no media prazo, a

que chamo de seis meses. Acho que .chegaremos, em meados do

ano que vem, com uma configuração politica do Pais, que nos

permiti rã voltar a ter um mínimo de. organização que dife"re.!!.

eia o caos de um Pais organizado, de um Pais que pode de nE.

vo ir para a frente. I:: preciso muita coisa para isso. Vou

o SR. DEPOENTE (Kar1os Rie.chbieter) - Acredi

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) CE,

to. Deputadó

mo?

o SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Sr.

Ministro, V. Exa. disse que o Brasil não tem um projeto;

Ula não projeto' que estã ai e que o Pais é um caos de resol,!!

ções e regras. Coloca. com muita correção. a meu ver. o prE,

blema fundamental da divida e da crise brasileira. que Ur.l

problema polltico, não .um problema tecnico. Para que não

saiamos daqui mais pessimistas do que entramos. ou do que

estamos. pergunto se V.Exa. acredita numa possibilidade, p!

los dados que estão ai, de chegarmos. a curto prazo, a este

projeto nacional mí~imo negociãvel" que V. Exa. apresentou cE,

mo a saida - e acredito também que 'é a saída. V. Exa. acredi

ta - tendo em vista o jogo de poder que estã ~í. O excessivo

poder do Ministro Delfin Netto, a fraqueza de comando do PrE

sidente Figueiredo, enfim, nesse jogo todo de poder que e!

tã aí ~ que possa sair disso esse projeto mlnimo negociãvel,

para "!nfrcntarmos po'.itica!:lente a crise, jã que el:l.. n~ pa

lavra de V. Exa •• e sobretudo·polttica t:; não têcnJca? V. Exa.

acredita numa saída, a curto ou a medi o prazo?

convencê-los a' sair daqui mais otimistas. Se ol~armos para,

. o dia a dia da polltica brasileira, hoje ê realmente para não

ser otimista. pois principalmente não di!:>tinguinos UMa linha

clara. ~Iesmo o Sr. Presid~nte da Repüblica, nas suas opi

niões sobre a sucessão, tem sido o que se pode chamar de co.!!.

traditôrio. As lideranças, algumas mais claras, outras m!,

nos, também não deixam uma linha clara. Para um cidadão c,!!.

Illum e para uma pessoa não habituada ao)ogo poHtico, o que

se tem, lendo, por exemplo, os jornais todos os dias ê uma

aparente confusão total. sem um rumo. Mas eu distinguo um r.,!!.

mo. Mas eu distinguo um rur.1O, olhando pouco mais abaixo das

manchetes. Hã projetos encaminhados pelo PIIDB. Hã um proj!,

to encaminhado pelo Grupo dos Onze, do PDS, do qual o Dl". F!

rias ·,az parte. Se olharmos bem para esses dois projetos

esquecermos a superficialidade, eles têm muita coisa em c,!!.

mum, e isso jã foi dito po líderes, no plano de economia,ta.!!.

to de um, como de outro partido. Então. hâ pontos negocili

veis. Hâ uma base de negociação. Basta que essa base seja n!,

gociada. Negociação ê ceder lã. ceder cão Vejo também, nos

lideres dos partidos pollticos, essa disposição. que e coisa.

fundamental. Não chegam"os a um il:1passe. Assistimos a dauas ~

gociaçõos, que foram dignas de qualquer Congresso, em qual

quer parte do mundo. em qualquer P.ais.civilizado. A Emenda

Passos Porto foi negociada, pelo que me informaram, num pr!

zo curtíssimo de tempo, e saiu uma solução que e boa. não e
o que os Estados e ~lunicípios. ta1"ez, precisassem, mas est!

be1eceu uma minirreforma. que ê correta na sua direção. E.!!.

tão, isso ê um exemplo de que se pode, de que se tem clima e!

ra negociação. A série de decretos que culminaraM com a apr!?.

vação do 2.. 065 e uma negocição correta, em que o Partido do

Governo foi o líder da negociação .. Nos outros casos, são pa,!

tidos da Oposição que são lideres. Hã coisa~ que são fac~.!.

veis em polltica e há as que não são factiveis. Acho que h!?,

je, nesta Casa. neste Congresso Naçional, estã a força din!

1I1ica que levarã est.a País a ter um projeto. Os executivos e!.

tão, como ° Sr. Reagan, amarrados ao Pts~do e tentando r!.

solver os problemas emergentes, os problemas serios, cor.! r.!

ceitas velhas - no caso brasileiro, com recursos a decr.!

tos-leis. Isso leva tempo, porque tiVemos um período em que

se fazia assim. Eu fazia parte disso. Era muito bom gove,!

nar. nas isto vai acabar. Por isso. Deputado, digo prazo m~

dio. I~credito - e ai pela conjunç~o das datas importantes p~

ra a frente da sucessão qBe se aproxima - que, como na Eme!!.

da Passos Por.to, chegaremos a um ponto em que as coisas se

resolverão muito depressa. Disse, outro dia, a um amigo meu

jornalista, Mino Carta, que e italiano, como V. Exas. 5!.

então.gueiredo, con~ultei os meus colaboradores, e saiu,

o SR. DEPONETE (Karlos Riechbieter) - Acho

que o episõdio da minha saída faz parte de uma evolução ba!

tante complexa do inicio do Go·verno João Fi!lueiredo. Ao se

iniciar o Governo João Figueiredo, o então candidato a Presi

dente apresentou ã Nação as diretrizes deste Governo. Essas

diretrizes eram bastantel·claras com relação ao que se pr.!

tendia fazer. Havia diretrizes econômicas. sociais e po1íti

caso Ao longo do primeiro ano de Governo, houve realmente

choques entre políticas monetarfstas, políticas dos estrut.,!!.

ralistlls. Não sei definir ate hoje o que sou. Acho que a mo,!

da ê uma coisa mui~o importante para qualquer sociedade, l!lilS

mais im~ortante e a sociedade. Uma sociedade conseiue' org!

nizar-se sem uma moeda? t difícil; na sociedade moderna. E.!!.

tão, não sou monetarista, mas acho que a moeda e importante.

Ao longo desse primeiro, ano tivemos alguns choques entre os

ocupantes de cargos na ãrea econômica, entre o fiinistro Del

fim, o IHnistro Simonsen e eu. Com a saída do Ministro Simo.!!.

sen - e os Senhores se lembram de que foi rativado o Cons~

lho de COll1ercio Externo, o COrlCEX; foram incluidas pe!'õsoas da

iniciativa privada - eu dediquei a maior parte do meu tempo

a uma coisa que estava começando a Me preocupar seriamente,a

partir da metade do ano de 1979, que eram as contas externas

braSileiras. Havia viajado muito, jã no tempo do Banco do

Brasil, conhecia muitos banqueir-os lã fora, responsáveis p~

la condição da economia de outros países, e me lenbro de urna

conversa que tiVe, em setembro, outubro de 1979. com o e!!.

tão Secretãrio ~o Tesouro Americano, Sr. IHI11er, e com o jã

então ~residente do Banco Central dos Estados Unidos, que co.!!.

tinua lã ate hoje, Sr. Paulo Forker. Fiz uma colocação tl

e1esZ por ocasião da reunião do Fun~o Monetãr'io daquele ano.

em Be-lgrado, dizendo o seguinte: IlS e vocês insis~irem nessa

pol'ftica de juros altos. vocês vão inviabilizar politicame,!!

te o Brasil: vocês vão criar um problema po1itico que hoje

não existe. Ex'fste um problema ecoômico solúvel, mas isto vai

tornar o Brasil um problema poHtico". Essa conversa tive

com vãrias pessoas, e as perguntas sempre eralil:"I-fas o Or!

si1 então vai virar comunista?" Eu dizia: "Não, não vai v.!.

rar comunista. O Brasil simplesmente vai virar nacionalista.

E isto. vai criar um p,:oblema enorMe para a comunidade lati

no-americana. ocidental etcn• QUakldo vi que realmente a ati

tude americana, principa1emtne, ia continuar sendo esta, que

foi uma decisão tomada - vejam os Sel1hores - antes de o Sr.

um' documento, que foi feito no final do ano de 1979, que hE.

je se· éhama RelAtõri0 Riechbicter. Levei essa Relatõri~ no

inTcio do ano de 1980 ao Presidente da Repüblica, q~e o e.!l

caminhou a outras pessoa's, colaboradores seus, e fui cham~

do pelo entã"O Ministro Chefe da <:,.asa Civil, Golbery do Cou

to e Silva, que estava COM o Relatõrio n'a mão e me disse que

o Governo não aceitava essa posição pessimista. a minha vi

são pessimista das coisas - contei:i:sso jã de publico - ao

que retruquei que não ti.nha, a partir desse momento, mais

~ada a fazer no Governo, pois era evidente que acreditava no

que tinha posto no papel. Ei se o Governo não aceitava essa
Rlinha visão, era preciso queme af~stasse, para que o Gover-~

ao pudesse agir dentro de uma outra ,visão. Acho que e a e..!,

. sênch: da evolução da minha saida.
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in!cujo no~e lIqui nio me recordo, que diz que, o capital

UlIa dechio. reghtre-a no Bl.n~o Centrlll. O que se pode f..!,

lero si•• e ter UJU! posiçio de ca.da UIllJ. dessas cOR1panhiu:

PETftOBRXS, Vah do Rio 'Doc~, SiDERBR~S, ElETROBRJtS, que' pai

auilft. Não se pode exigir que a PETROBR1iS, ant~s de

chlraente proposto, eles apenas trouxerall '1:5'. E toda a cO!.

p1elllentaçio, a realização desse capital foi feita atravis de

recursos nacionais, de lucros e de rei1?vestimentos e que ,nu.

curto período, desses 15': já tinha. sido re.etidos .ais dI!!

2.000: para o exterior él'll for.a de lucros. Esta ê u.a info!.

mação q.ue presto IV. Exa.. e o livro i -QueM .tem ftIedo do n!.

cionali.s.o- .. Y,le ~ pena que todos 0$ brasileiros passe.

vista nesse lirro, porque traz exemplos 'realmente muito ·ed!

ficantes, no sentido do chamado capital estrangeiro e da r,!

mesSl de lucros, que ê feita nio pelo que realllente traz,.as

pelos investillentos que são feitos àepois, e ~1 • cois.:. se

multiplica de maneira extraordiniria~ A segunda pergunta que

gostaria de fazer i. V. En. Por que e tio dificll estimar li

divida real brasileira? Se ê que existe u. Banco Central ,que

substituiu,_ antiga SUNOe, onde todos os ca..pitais, vindôs do

exterior, são reg'lstndos, por que e tiô difícil, como disse

v. EXlI, saber-se o rul valor da dívida externa,. que Y. Exl..

adlllite que ande hoje ell torno de cento e dez bilhões, enio

noventa e UIII? Y. Exa. poderia dar-nos ulla expl icação? Por

que essa dificuldade de apurar..se a real dividi externa bra

sileirl?
D SR. DEPDENTE (K,rlos Rhehbieter) - E ••,

questio de norlllas de alguns papeis, parque o que esti regi!.

tr:ado correta.ente, o que ê obrigatório regi~trar ê I divida

negociada de qulqlllr foraa, essa divida de oito anos, U'M per

fil longo. Agora. quanto I cOlllplexidaéTe .esmo da nossa estr!!,

tura brasileira no e~tef'io ... hoje - a PETRODR)\S talvez seja o

exeiilplo mah flagrante. - como a PETROBR~S, por exe~pl0. qua

tinha linhas de crédito próprias - ltoje estio mais difTceis"

que ela usava dentro de u.a política financeir~ empreurial ..

Então, o respoQsivel na PETROBR~S comprava ~ti"~qJ.eo l! decidia

se lhe convinha pagu' esse petrõleo i vistà: ....ou pedir tri,!!.

ti!\, sess2nta, noventa. dias de prazo ao fornecedor, ou usar

uma linha de credito 11 sua disposição, num banco internllci!?,.

nal. A ,PETROBRXS tinha, 11 cada dia, UMa. posiçio diferente de

divida, digamos assim. ETiI poderia dizer: "Este mes estou d!,

vendo cem nlilhõcs: ago1"1. vou co.prar·petróleo, que vou fina!!.

cfa1" por noventa dias-o [ntio. ela passa a dever duzentos \'!li
lhõt:§. Esse tipo de oper.ção ê gerencial e 't~;: de: co;;~~n;:ar

O SR. OEPO.s.fITE (Karlos Ri echbi eter) - Deput!.

do, não' tenho os números aqui. E' diflcil. A contribuição do

capital estrangeiro é, em termos de produto bruto de investi

menta brasileiro, muito pequena. Tenho a impressão de que

uma Comissão Parlalilentar de InquéritO, COlJ o Deputado AleE.

car Purtado, já inves'ti!Jou iS50. O que hoje perlilan!'ce de c,!

pital estrangeiro no Pals e menos do que entrou, isto agro,!

so modo. ~las ele ê importante ainda, porque, se quisermos f,!

zer cem de investimento e temos noventa e sete,faltam ttês,

esses três podemDs elllitir, se DS gastos puderem ser feitos

em dõlares. O Brasil, embora seja um PaTs continental e ba2.

tante autônomo no quadro interna.cional, necessita de al!Juma

coisa vinda do exterior: tecnologia, miquinas e tudo o mais.

E, para isso, precisa de. moeda estrangeira. Então, esta co.!!

tribuiçio, se quisermos avançar e 'ficar correndo junto com 'o

resto do r:lundo, ê necessiriA. Et~ não i Illuito ~lta. Hão sei

dizer a Y. Exa.' o nUmero hoje; nio sei se alguém sabe; IIIS

ela não e substancial, porê", i iaportl.nte.

O SR. DEPUTADD FERNANDD SANTANA - D ül tI.o I!

vro prublicado pelo físico Cerqueira Lillla, tI! São Paulo, di

alguns exemplos que nos deixillrlll realMente bastante preocup!,

dos. Ura deles i o de ulla subsidiãria da Ponta - no Brasil,

t,:,ês tópicos, se não me falha a memoria: dimensão da dlvida,

crise braSileira e alternativas. Estou certo? Mas,~nic1a~m~.!!.

te, V. Exa. disse - e eu tambem, atê certo ponto, concordõ '

que L(m Pais de subdesenvolvidos necessita de aporte de capi

tal e"strangeiro para auxiliar o se'u desenvolvimento. ;' Gost!,

ria de formular a V. Exa. a seguinte pergunta: qual a perX:eE.

tagem desse capital estrangeiro, qual a sua contribuição na

chamada poupança nacional? Qual a percentagem desse aporte

de capital estrangeiro, nesses ülticos\~nos~ em media, se

possi.vel, ou ano a ano, se possível, para a poupança naci.!!,

na11

qual

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra o Deputado fcr~ando Santana.

O SR. DEPUTADO Jost FOGAÇA - Como o pedido do

Deputado Fernando Silntana para mim ê i rrecusãvel •.•

O SR. PRESIDEflTE (Deputado Alencar. Furtado)

r irrecusãvel. Tem a palavra o !leputado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO FERtlMlOO SAflTM1A - Sr. Presl.

dente. 51"s. Deputados, Sr. Ministro, antes, quero paraboni

zã-10 pelo método, pela didãtica de sua exposir,Eo.Realmente,

V. EXIl. conseguiu, num resumo muito curto, dizer tudo o Que

era suficiente. ·V. Exa. iniciou, colocando, digamos assim.

O SR. PRESIDErlTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra o Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTAOD JOsE' FOGAÇA - Sr. Presidente~

o Deputado Fernando Santana indaga se seria posslvel permE.,

tar ti sua posição com a minha. Eu passaria a ser o segundo

inquiridor.

no cor.:eço de outubro, u;:;a pal ·stra em ~lova I..,rqu~ nai'a

pequeno grupo de pessoas. Havia, porer,l, :'Iessoas do Fundo "'2.

netãrio, do Banco Mundial, banqueiros, e:npresãrios amel·ic~

nDS r 1I1Quns deles eu conhecia,outros não. E. no debate, dei

xei êSca.par a seguinte frase: "r uma pena que não tenhamos

sandinistas no Brasil, porque precisamos de uma alavanca p~

ra que vocês nos ouçao. Vocês não estão olhando para o País,

vocês estão olhando pC1ra os nÚt!leros de uma negociação de dI

vida. Seis bilhões de juros, acresce, põe, passa a conta d!,

vedara, agora se deve mais isso, então pagou-se isso. Isso

tem de ser feito, mas isso é coisa de contador. O problema

do Brasil, o problema da Argentina, do México, da C010lllbia,

da Venezuela não e este. E um pro!>lema muito mais. profundo.

O que telllos de fazer para que vocês abram os olhos e olhem

para nõs? Se vocês são amigos, têm que ajudar., O que está se.!!

do feito não resolve. Vejo essa alternativa: :tas, como disse

quer projetão. Hoje, estal:los pagando, digaT:los. dez, mais os

freta, ~ doze n treze de juros, COl:1 a inflação americana,3,4~.

Estamos pagando realmente 7,8%. A' mudança para dois e meio,

três seria' fundamental.· Terceiro,- e fiz referência i,!

so - 1eobro-me que o r~inistro Delfim Netto, ante de assumir o

Gov·erno, deu uma entrevista, numa revista pnulista, não

recordo qual foi, em que 'disse que a regra brasileira benefi

cia quem toma financiamento e não· quem traz capital. E e ver

dade, porque os juros s'e remetem fãcil. O Ministro ate deu

o exemplo, que vou c"itar aqui, porque ê um exer.lplo claro: se

um investidor estrangeiro quer fazer um investimento no Br.!

sil que custe cem milhões de dõlares. ele tem a alaternativa

de trazer cem milhões de dó1aras C0J:10 capital. Ai ele cai

dentro da regra de remessa de' lucro, precisa pri.meiro gerar

lucro, para ter lucro, para ppdet-·'remeter. Se ele traz cem

milhões de financiamento, passa a remeter, no dia seguinte,

juros. Então, o que faz o investidor? Ele faz uma mistura.Di

gamos, traz 50: como capital e 50% como financiamento. As a.!!,

toridades brasileiras exigem um mínimo de capi.tal. que ê da

ordem de 20, 30%. Esta regra tem que ser examinada. Com ela,

ternos que sentar com os investidores, se quiserMOS contin.!!,

ar dentro do modelo da sociedade ocidental e' mudar essa m~

delo tacbeM flor dentro. Quanto ã alternativa da moratória.O!

putac{o, há querJ diga. que e melhor ped;iorrnos hoje, porque goz,!

riamos pelo menos dos seus bem!fTcios, que hoje não te~os,

porque ternos todos os encargos de uma moratória de fato, er.l

que estaRtos. Eu concordo. Acho que, se não houveralternat!

va dê negociação. serã melhor fazer de ur.Ja vez a moratória. e!

?licitã-la. Mas acho que hâ alternativas de negociação. Fiz,

no final da minha palestra, o negociador brasileiro que for

negociar este tipo de renegociação teT:l que ter o respaldo da

sociedade brasileira, pelo$ seus partidos, pelos seus repr!,

senhntes. Sem isto, ninguém consegue nem abrir a porta.

,O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Uery) - ~lui

to obrigado, Ministro'~ Fico contente .de~ re.e-nçontrã-lo lüc!

do, claro e otir:dsta; apesar de tudo, otlT:lista.

seria a propos.ta, o que modiclificaria complétamente

t'ermfnar esse valor. Segundo, o juro .em si; a taxa de juros.

Historicamente, os raises pagaram - quando o sistema de fi

nanclai'lcnto internacional era basicamente um sistena de fi

nanciamento de governo, isto "é, a·ntes~de 1973 - taxas reais

de juros de 2,3%. Então, deveria estabelecer-se que esses

paises - e ai ~eria uma negociação global - pagariam, sim,t!!,

xas reais de juros de, digamos, dois e meio por cento. Essa

essa

maior?ria é um risco, a não moratõria não será um risco

preocupação, que não s,e tem uma mudança essenGial. E

mudança não é ~penas de circulares, decretos e medidas;

uma substância que exi'ge profunda reformulação do relaciona-

mento de poder no Brasil. Esta abertura a tque estamos assi,!

tindo, que é uma abertura sofrida, reallJle~te, não chegou

decisões no campo econÔMico. Todos sabemos disso, discutimos

issso. Por que não? O que nos falta para chegar lá? Não, - ê

urna decisão que alguém pode tomar. Quem decide sobre os seus

tHnistros é o Presidl!nte da República. Se a sociedade brasi

lciril não consegue convencer o Presidcnt:! da P.cpühlicr. a13.!!

ma coisa estã errada, talvez na nossa argumentação. Então

ua problel'ta metafísico. Acho que não e fácil de resolver.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Sr.

Ministro, veja bem, se só ltaipu deve hoje de dezesseis a d~

zessete bil hões de dõlares, e estã pagando urna medJ a de dois

bilhões de dõlares de juros por ano, em que termos poderia

ser encaminhada il negociação da dTvida externa? Se a moratõ-

O ::oR. DEPOENTE (Karlos Riechbi~ter) - As co.!!

dições bisicas par~ UMa renegociação da dTvida, as técnicas,

em termos ar.Jplos, seriar.! as seguintes: quanto o ~r!1sii pode

pagar: Então, seria. digacos, uma 'par~ela da sua receita de

exportação, um percentual. Quanto? Vinte e cinco, trinta ,qu.!

reAta, quarenta e cinco, cinqUenta por cento? r.las, cer-tame.!!.

te. não pode continuar panando oitenta ou noventa por cento,

C0:'10 estai:los pa~ando hoje. Como os juros estão embutidos na

dTvida a curto prazo, não aparecendo na conta dos juros, o

Brasil esta rã palJando, em 1984, ou mesmo arJora, neste ano

que se está' findando, qualquer coisa entre doze, treze bi

1hões de juros. Se contil rnos com exportações de vi nte e três

bilhões, treze bilhões, mais o serviço da dIvida, sete a oi

to, jã passtlrã de vinte. Quer dizer, estaremos gastando de

novo oitenta c tantos por cento da nossa receita de export~

ção, apenas para pügar o serviço da dlvida: amortização e jE.,

ros, ser;] contar o petróleo, com os outros invisiveis fretes

c tudo o mais, e as importações essenciais que esse PaTs prE

cisa para continuar trabalhando. Entaõ, a primeira coisa s~

ria estabelecer o seguinte - e isto e o mesmo que fazem um

gerente de banco e uma empresa - eu faturo tanto, posso ga.!

tar tanto de juros. O BNH faz ,isso no Brasil hoje com o seu

mutuãrio, que paga uma parcela do que ganha, do seu salário,

e joga o resto para o fim. Há ul:la grande discussão sobre

metodo de se fàzer isso. lIas isso dever ser discutido entre

credor e devedor. r passível. IIcho que esta seria il pt'11:le1ra

cói!i8 a fazer. O Brasil precisa ter uma inportaçno minl"ü,.

que pode ser ne!J0ciada coci empresãrio, privados, estatais,d~

Y.Exa. acredita que hã possibilidade de uma negociação gl.!!,

boll.l da dTvida externa, pela qual o Brasil comece a resolver

os seus problemas de dívida a partir do não que vem? Fechou

1983. tudo bem. mas 1984 estã ar. Vai começar tudo de novo.

Com apenas Itaipu pgando dois bilhões de dólares anuais, com

dez, doz~ bilhões globais dt! juros, que é a perspectiva de

1984, COr.1 o que sabemos que o Brasil irã exportar, V.Exa • .!

credita haver possibilidade de o Brasil negociar, a partir

de 1984, a sua divida externa? Para pagar como e em que te!.

mos nogoci ar?

u,.,a frase que foi muito explorada pelos meus amigos jornali,!

tas: "Uma equipe que 'não dá certo tem de ser T!\udada". ll"'!!!,

bl·o-r.m dê que, ntl Epoctl, fillci em seis r.;a~cs. s~ algu'ê·~, rl..:!.

rante seis r:Jeses, qlJe e um prazo razoãvel, tenta urna politi

ca e não obtêr:1 resultados, c preciso que ele saia. O fato

que não temos resultados, e estou rlUito pessimista quanto a

este novo projeto, que não nos darã resultados. Há pessoas

otimistas com o 2.065. não tenho nenhuma evidência.. de que o

2.065 resolverã algum dos problemas mais sérios da Ilação; e

não irã resolver o da inflação. Por que, Deputado: Não sei.

Realt:1ente, não sei, porque .não estamos, pelo menos, fazendo

o que a mim me parece claro. Senpre fui UT:la pes!;o\l t:fue ten

teu. Uão sou revolucionário de fora. Sempre procurei agir por

dentro. Em qualquer lugar po onde passei, tentei modificar as

coisas dentro do possivel. tias, r,elamente, em 19~9, quando

me convenci de que este caminho que estávamos trilhando lev,!

ria o Brasil ao impasse, usei ~i1lavras muito duras, jã naquE

la época, sobr'e a seriedade da situação. Alertei sobre a m.!!,

ratFoia, que não esta escrita, porque mudei a palavra. Dois

era uma pa lavra feia. Tudo i sso me 1evou a Si1 i r. Es tou fora

do Governo há Quase Quatro anos. Vejo. realmente, com muita
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sio duas: ulla reallftente técnica. devido i operaçio; e. a se..

-gunda, a dificuldade institucional da separação do Executivo

para com o Legislativo. O Legislativo nio descobrirE isso nu!!.

CI. dentro dn regras' atuah. Por isso, a 1lI04ificaçio to!.

nau-se necessiria.

suelll Tinhas de credito própria, consolidá-las num .certo pOE::

to, dar as condições, incluir nl estatfstfca da dTvida. T!

.ho a impressio que isso existe, lUiS não e publicado, ou não

a.i tellpo de se I.Y-aliar corretaMenh i!lI coisa. Alguem hzer d!
vida ••• são eMpresas autônoJllas que operam. Alêli1 do mais, o's'

blncos bruflefros no exterior, nio só o Banco do Bruil,.as

hoje há bancos prhados, bancos estaduais brasileiros no e,!,

tlrior que têm a sua vida prôpl"fa, qUI U$I.., pan operar, no

SIU d'ia a dia, todas a! for.as do Ilercado financeiro intern!.

cional. Entio, realemn~e hi Ulla dificuldade técnica em $~ so!

ber o nu.ero eXlto,' que nio deve preocupar-nos o que se deVI!

~er e UII nú"ero razoavelmente e,. torno disso. Hio se pode f!

lar, como se f.lou ao Brasil: devemos oitenta ,bilhões; de r!

pente, se deve cem. que hoje e o número usado. Mas vinte b!

lhões de dõlares e u.a diferença. Se, no fim do lIês. eu erro

o SR. OEPUTAOC FERNAHOO SANn.~A - Y. EY.. ,q,.!!

do exaDl'h~u a crise brasileira, olhou Ul'R pouca para o fut!!

ro - o que é boCil. I meu ver - e referiu-se duas a duas te.s

nolog1ls de ponta. COIRO sendo 11 in'forllitica e a biogenê't1ca.

SabeMOS que existe, pelo menos, de público. do Gover!W Br!.

sileiro" UIII interesse em hzer .UIIII certa reserva de mercado

para a informática, no setor dos Micro e llinfcDmputldores.

Mas tallbéM. por outro lado. sabeMOS que hi ullla pressio ",uito

forte de interessesinternacionafs para que. neste caSllpo.lle!.

~ restrito de reSlrvas, seja perMitida a penetrlção das ch,!

..das "presas internlcionais. Ora, sabeRlos que o Brasil faz

n,ervlS d•••rcado. por exelllplo. p~ra a industria auto.obi

lJstichSio l.prlSAs Istrangeiras. simplesmente ,sedhdillS no

IrlSft. Entio, qlando o GOYerno fiz reserva de Bercado plra

. ... indústria que interessa às 'Multinacionafs, ess. reserva

41 .ercl40 i bà•• Gostaria de Slber qual a opiniio de V. EXI

I respeito dessa reserva de llIercado plra o setor da fnformi

tlca?

o SR. DEPOENTE Ihr!o. Rlechbleter) - Sou

flYOr. e expl ico. Acho que UIII Pa{s, nessa guerr:a de hoje....!

liãs. vou citar UM a.,igo meu, chamado Coronel Oziris Silva,

Presidente da EMBRAER. Nesse debite que hou:te sobre inform!

tiCl, nesse grupo de etllpresários americano's e brasileiros,ele

citou alguns dados históricos. tnOstrando a reserva de merc!.

do que foi feita pelos Estados Unidos. no {n{cio de seu pr.e,

cesso de desenyol,vimento. E ele foi rebatido, se não.,e en

glno. p.lo Sr. Blumel'ithau, dizendo que o mundo mudou, qUl!!,

Raquel e teIlPO. um navio a ve1a:levava duu semanas para atr!

VI!S.$il.7·-0 Atlântico Harte, c hoje um telex levl2 l:m scg!.!r.do.

Não rlvda nada. Que", te. razio ê o'Coronel Oziris. Nio sal

MOS. dentro das regras que existem hoje do mundo. se não fI

zerllos reserva de lIIercado. Hio hi possibilidade de se criar

nada. Ao SUl' col ocaçio ii cOlllpletallente correta. de uma ellpr!,

sa rlIultinacional que se instala aqui e passl a ser defensora

di reserva: de Mercado. Enqc,anto ela não esti aqui, evidente·

__ente que nio o defende'. Esse problema, porem, e tio seria

tI'ue, apesar de eu te~ respondido logo que sou a favor da r!,

.Irva de mlrcado, gostaria que Ir SI fizesse rellmente con

sideraçõe$ lIuito importantes. Mio sabelROs queM vai sobrar nt!'

sa' briga da info,nnitica; que eKlpresu via sobrar. Houve, nos

Estados Unidos, U1ll plriodo e", que. parecia que as ,pequenas e!

presas ta.aria.. I dfante;\ra. O cI50--.a1l clãssico i comput!.

dor Aptor, Maçã - par~ce"AlI que hi cercl de três lIil cll,!!.

destinaos no PaTs já - que SI supunha que ia l'IIIe'àçar a p~pr§.

pria IBM. Ora, a IBM reagiu, COIlO uma el'llpresa de u.. poder

f~ntístico, e e'sti-jogando no Jlercado microcolllputadores tio

bons quanto os produzidos peles pequenas e medias elllprllSU e

são lIais baratos. Ela está fazendo dulftphlg muito cuidados!.

lIente, porque ~s Estado$~ Unidos têm algu.a~ leis antidumping

lIauo fortes, .u, enfim, a'idéia que s~ te~ hoje i de que

,& IBH vai aClliar com I pequena e lIlêdia 'ellP';esa, pe'lo JlenD$

~ grande luforfa delas no Brasil. Quell vai sobrar? " IBM. rio

Japio, .cer'tulente, vai"se fortalecer, cada vez mah, as e!!

,resu de fnfo'raiticl. A Europa, talvez, juntando u eJ!lpr,!

ftologia; copiaralft tecnologia. E se tornaram os maiores prod!!

tores de autolllõve!s. T,omaram conta de todas as parafernãlias

eletrônicas do lIlundo. por decisão de uma spciedade que não

'tinha recursos. que não tinha minerais. que não tinha petr§.

l.eo, que não tinha energia. que não tinha nada. mas que ti

nha a v.ontade de fazê-lo e a capacidade de organização. E,

com isto, o Japio saiu na frente. (:om um produto bruto ,',:_que

hoje ul trapassou o da Rússiã e que .. hâ pessoas que fazem e!

la estimativa - vai ultrapassar o dos Estados Unidos. Este e
I) eX~tltplo de terceira onda. O Japão vai pauar por grandes

dificuldades; 8 sociedade japonesa vai fazer pressão para Cl:!!.

seguir lIIais consulllo. vai perder aquela coisa fantãstica do

sentido de hierarquia. "as ela e Uni exemplo de que vai poder

acontecer. Nos ficaremos para tris se não forllos intel1ge!l.

tes l!! organizados.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Co.o pro.E.

ti ao llIeu querido amigo f'ogaça. que Ine cedeu o seu tempo po!.

que eu tenho necessidade de sair lIIa1$ cedo. vou resumir Ul'la

serie de perguntas numa só. Nas alternativas. v~ Exa~ 'diss-e

corretamente que o Brasil i um Pai's sem projeto. Hão há dúv,!

da alguma quanto a. isso. Ou é a mentalidade do nio projeto.

isto i, ninguem 'pensa no futuro, todos querem decidir apenas

I questão do dia-a-dia. E disse que nós estávalllos arriscados

a perder o ,bonde da Histõria. Eu o :itenho dtto com outra l!!.!,

pressão: o car~o da História. Reallllente, estamos ameaçados de

perder o carro da Hi,s~õ.rh ou o bonde da Historia, CO'IAO se r!,

feriu Y. EXil. Dentro 'de todas essas pl!!cul1arid~des que o fo!.

liaM. COIll túdo a que V. EXII. se referf:ill e fIIlafs aquela condi

çio objetiva que acrescentei às que V. Exa. tinha enunciado.

que ii I Ltngua, o B-rasil i Ul'll dos raros patses do ,"und.o onde

se pode flhr no Rio Grande jJo sul, e ser e~tendido. na meSKlIl

hora. no A.azonu. o que permite realmente a forJllação de ver

dadeiru lideranças nacionah - o que e. a nossO Ver, uma

questão objetiva di Maior importância - que não tem probl,!

lRilS religiosos que iMpeçam qualquer decisão pj)lítica, como

a Indfa- por exelllplo, que depois, de independente teve de se

dividir elll duas. a bralDânica e a mulçumana. Então, o Brasil

real.ente teilll condições objet1'Jas como ner.hull, pals do Tercei

ro MundD, lias. infelizllente. nio soube atê agora aproveitar

tantas condições favo~ãveis a um pleno e autônofllo desenvolvi

"'ento. Ai,nda nll sua exposiçio, V. EXil. admite dulS possibi1!

dades: a arde!!' a todo custo e o repúdio ã divida. Creio que

I pri.eira hipótese i!i provável. mas li. segunda, não. ~* .por-que

nio estamos repudiando ,I dTvida. A nossa pfJoposta de morati

, ria e apenas Ufla maneira de podermos pagar a dividi. inclusi

ve discutindo politicamente. porque, COMO disle V. Eu. ,a; dI

vida, hoje. i!i unta questão polftica e. 'não. aritMética. Qua!

quer pessoa que souber somar e diminuir. poderá vefificar I'e.!:

feitaMente que nio é posslvel pagar a dívida. BlSta tOMar um

exeMplo claro. V. EXI. diz que '. divida esti a UI;) bilhões de

dólares. COI1 usas novas negDciações, que vio de 9 a 10 b,!

lhões de dólares, somadas aos 110 bilhões, teremos. em 1984.

u.a dlvida de 120 bilhões de dõlares. Se admitirmos uma taxa

Iftidfa de 14%. o que nio é excessivo - V. Eu. mesmo disse que

estã eM torno de 13 ou 14 - terellOS, no primeiro semestre,

UMa dTvida de 128 bilhões e 400 milhões. Como oS juros sio

sOllados. no segundo semestre pagarelllos 8 bilhões e 984 li!
lhões. Entio, a d1'v.ida. no fim do ano de 1984. chegará' a.138

bilhões e 364 milhões de dõlfres.

O SR. DEPOEM'rE (Karlos Rischbieter.> - CuidadCY"

pois V. Exa. es~i' fazendo aqui o Relatório Santana. (risos).

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Estou-me b!,

sendo nos dados de V. Exa.

O SR. 'DEPOEftTE (Karlos Rhchbieter) - Não f!.

rei luis proje(:ões.

O SR. DEPUTADO ~ERIfAflDO S,";t:T/U'A - Estou, tp..:!.

nas calculando urla taxe média de juros. De qualquer maneira.

nenhulll pilís do Illundo 'poderá pagar' essa divida dentro dessas

taxas de juros, meSMO COII!: essa de 14% cobrada semestralmente.

Nio acredito que se possa pa,gã-la. porque não poderemos. por

Mais que façamos esforço nas exportações, ter recursos para

pagar. só de juros. 14 bilhões e 832 milhões. fora as reme!

'sas. os royalties etc. Em verdade. a divida ê illlpagivel. c!!,

.0 disse aqui um economista. Nessa ocasião. aproveitei pl2ra

dizer que ela e impagãvel nos dois sentidos: tanto no sll:nt!.0 hUlI1orfstico. E ullla dTvida que nio pode ser honrada. por

.ais que queiramos fazê-lo ticn1ca e' econollicamente, dentro

o SR. DEPOENTE (,Karlos R1schbieter) - Tofler.

UII futurólogo e sociólogo americano, escreveu. eJll 1970, u•

primeiro livro challlado 110 Choque do Futuro", em que dizh que

essas modificações que estavall acontecendo Illuito rapidanente.

caMO a televisão que pasSiva a ser parte integrante da saci!,

dade, que esse choque de novidades deixava as pessoas tontas.

Este livro .arcou profunda••nte a anilise das pessoas co. r!,

lação I. inovações tecnológicas'. EM 1980 ou 1981, ele lançou

u. livro que intitulou de -Terceira Onda ll
• e explica por quê.

Disse que a Hu.anidade, depois de deixou de ser UNa economia

extrativa. passou ã prillleira onda. que chamou de agricol ••

quando as sociedades cOMeçarall a plantar e a criar anill1ais dE.

lIlisticos. Isso durou milhares de anos. Depois veio a segunda

onda, que ele chaMa de industrial, que surgiu na Inglaterra e

dura hi cerca de trezentos anos. E acrescenta que, dessa s,!

gunda onda. passaremos para li terceira onda, que serã uma AtE.

di fi cação tio profunda COtllO foi a da fase.~agrícola. pa~a a i!!.

dustrial. A indústria nada mais ê' do que uma fase eJll que

ho.e. substitui a sua energia braçal por uma m.quina. desde

a Jlais rudimentar atê a mais complexa. E que hoje se entra

"ti. outro processo. que ii o da cOlllunicaçio, da informãtic~.

quando IS pessoas ficlln 1111 clsa 10 invés de ireM para o trai1

balho. Isso tudo levaria a coisas Quito profundas. Eu "I!ipe.!:

mito acrescentar 2:qui um fate que me pr-eacup':'! muito prl)ftmd!

.ente nesse contexto. Todos nós achatllos que o Brlsil e UIl1

PaIs que Yai dar certo pOl1que teM uma bise territorial de r!,

cursos e de população qye o faz um dos maiores pilhes do MUE.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Y. Eu. ,ai!!

di Cal! referência i crise brasileira - e desculpa-me por e!.

tal' forllulando perguntas, 'mas I sua expos:ição foi Mui to in!

piradorll nesse sentido - diss~ que o nhcl d~ emp~~go n!) !i!

tor industrial de S'O) Paulo,flboje.:i igual ao de ..973. ou $!!.

ja. recuamos dez Anos. Depois, V. EXa. 5e referiu à chaJllada

terceira ondl. da crise. Gostaria que Y. EXII. esclarecesse i!.'

so.

~o.

sas européhs. faça u. terceiro grupo. Podemos, talvez. co,!!

cluir que fiquelll três grandes grupos no mUndo. At o Brasil nio

terã <:ondições de cOtllpetir: nio tem dinheiro. não tem ':lente,

não telll laboratório. nio h", Icessn a nada. O que .pode. e!!,

tio. nos acontecer? Ho ano 2.000. poderelllos estar fabricando

um lI1icroCOTlputidor que esti defasado de dez anos e não é tão

eficiente. Callo evitar isso? Talvez. casando com uma delas .••

B SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Ou de.eovol

vendo ul'lta tecnologia própria.

O SR. DEPOENTE (Karlos Rischbieter) - O gra.'!

de drama da tecn?logia e, que ela é transferlvel ,apenas em

parte. TePil de haver uma base. Não ,se pode transferir uma te.!:,

I'ologia para um grupo de pessoas que não tenha ülJla ba!;e. E,!!.

tio, esta tem de existir. Mas, se nio temos dinheiro nem P!

ra alfllentar o nosso povo. aonde ire",os arranjar dinheiro p!.

ra entrlr numa competiçio que será das mai~ violentas? A S!

nhora Conceiç~o diz claraMente que vamoS assistir a uma gue!

ri. fanbitica nos prõximos anos. Entio, se o Brasil escolhe

uma noiva bonita. casa COIl ela. Por que não'casar com os j!.

poneses. em regime de comunhão de bens? A Minh.a definiçio fi

losõfica e ideológica. no caso. ê a reserva de mercado. "as

vaJlOs ser inteligentes para ver se há utnl boa possibil idade

para o PalS dentro ,,(l1sso. E eu acredito que hi, porque qUlm
! .

e dono de UII ",ercado eM perspectiva teM u~ poder. o poder de

negochção deue mercado. Hõs ji ~samos isso .uito bem no

passado. Hoje, por falta de fôlego, Istalltos negociando IIU!

to ..,.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - E do 11ogu••

O SR. DEPOENTE (hr!os Rlschlbfoter) - de

"lfngull.. Nõs SOrlOS UIII grande PaTs. telllos ulRa grande populaçio

'e. princ~palllllente, recursos hfdricos, minerais; e não temos

tlesgraças. Entio, nõs nos conve,ncelltos de que nio precisamos

trabalhar, de que. Ifinal, Deus e brasileiro e de que o 8r!

s11 Yai chegar li. Isto nio vai Mais acontecer dentro dessa

iouvaçio tecnolõgica. E o exelftplo. flagrante 4essa Mudança ch!

aa..se Japio. que i Ulll pafs que não tem base territorial. que

.~io teM recursos, IftIS t_. siflll. gente. gente que se organizou

l!! deter.,-inou qbe o seu pais seria o ",aior produtor de autollli

veis. do mundo. O Japio nio tinha experiencia autOMobilística.

I. sua experiência era nula nesse setor. Mas eles decidiram f!.
zer autolloveis. e o fizeraM sozinhos.... Eles não implrtaram te!:,

isto não se

Cen,tra1 .nãp

dificuldades

por duzentos Illilhões de dõlares. tudo bell. ~_~

sabe e nio se vai saber. porque tambéM o Bánco

publica. com muitl. rapidez. os números. Mas as
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O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - V. Exa.u50u

do COM V. EXI.

O SR. DEPOENTE (Karlos Rischbieter) .. V. Exil..

não estã entendendo. ,Estou abordando o aspecto engraçado da

a palavra caloteiro. O problellla não é passar o calote, mas

pagar a diVida.

fortal,!.sivel. que tivéssemos um Goyerno delltocraticiunente

seja a solução, qualquer que seja o candidatoEeleJ..to.Esse C8!!.

didato não representará a Nação nesse JIlOmento. Então é prec!,

50 negociar U1fIa soluçio interMediária ou o mandato -tampão.

V. Exa. diz muito claramente que esse mandato-tampão não é .!!.

penas uma solução para se ganharte1l\po - e aI V. Exa. ostá

UII1 governo provisório agora levilntada pelo Ministro lei tio de

Abreu. Este coloca.. na meu das negociações, no ~ebate polI

ttco, a possibilidade do surgimento de UIA governo' provis.§.

rio,' por ldois ou três anos, com o objetivo de convoca; as .!:.

leições di'retas no seu final. Mas o Ministro esti propondó,

de certa forlPila, li. continuidade de uma politica econômica, c,!!

ja orientAçio e relações externl5 são as definidas pelo ,; Hi

nistro Delfill Netto. EIII outras palavras, creio que essa pr~

posta de UM governo transitório, de UM governo prDyisõrio. ê

para ilSst!;gurar mais dois ou três anos a esta equipe de Soye!.

no, para que ela po5S~ recuperar o fõlego e depois, passado

o periodo de reces!;âo, readiquirir o espaço polTtico que a

crise lhe tOMOU. V. EXI. colocou COIllO vital, CaIRo indispe.!!.

cido para negociar, um Governo legitimado peh sustentação

da sociedade. Eu lhe pergunto: seri posshel lewar avante um

processo de negociações que coloque os interesses nacionais

COlPilO prioritírios atraves de Utll Governo provisório, ou seja,

através daquilo que se poderia chamar u. mandato-talltpio ou

UTlla situação transitõr1i? Esta i UMa perguntill politica, tlU

que tem o objetivo de chegar i questão da dhida externa ,que

temos de negociar deste ano para o ano seguinte.

D SR. DEPOENTE (Karlos Rlsehbletnr) - O Dep!!

tido fie colocl nUlna posição Muito del icada, porque vejo este

problema comoo Iftah diflcil que tel'llos de ~l'eso1Yer. Eu cOllleç!

ria pela elefçio de 15 de novell1bro do ano passado, o que t~

nho dito de público. O que surgiu das urnas de 15 de nove!!!

bro dO'ano passado? Surgiu UIII novo Pais. " Oposição brasile!

ra ganhou 70S do Produto Interno Bruto; o partido do Governo

foi derrotado nessa apreciaçio. Mas hnia UIU regra preest!

behcida~ qUI! deu ao Governo derrotado o poder de goyerftlT

este' Pals por filais ofto anos: dois anos e pouco a par.:.ir da

data da eleição e Jnais seis anos, jã que a regra estabeleci

da dava 1.0 perdedor o poder de governar o País por lIais oito

anos. E. COIIO disse vãrias vezes, ·isto nio funciona,porque,

flagrantelllente, nio corresponde ã vontade popular expressa

nu urna5. Entio, parto do principio de que isto não funei,!

nl. H!. que se achar uma outra SOlução. Oque considero que

não se viu COfll suficiente clareza e que as urnlS de 15 de n~

vembro fizerl.DI surgir não só UtU oposiçio brasileira <.forte,

como taJlbem um novo partido do Governo, não UM partido a se!.

viço do Governo, mas um partido que, legitiMarlente,quer part,!

o1par do Governo.E da! surgiu todo problema a que hoje .-t!,
laOS assistindo.Não foram as opollições que criara. o problema

dl\ sucessáo,mas o l"DS,partido que,legitiJMJnente,busca o poder.

e PDS nunca. foi poder no País;não o é hoje.Como resolver este

problema? Polrt:.iCalIlente? Hão sou pol!tico.Tento sê-lo. Tenho

angústia em Gêr polItico.Mas eu acho que ê possIvelaO que é

posslvel hoje? uma eleição direta,clara,já, é.o claJllor da 's,2,

ciedade brasileira,não só popular.Crêio que a maioria da B,2,

cledade brasileira,pelos seus segmentos rf!:presenta~ivos,e5tã

a 'favor de UMa,elf!:lção direta imeãiati!lmente.E~Me pronunciei

claramente a favor dera por uma nece'Bsidade conjuntural e,nia,

porque seja. dogmatici!lJIIente a favor de ell'!ição direta. Creio

que uma eleição pode ser legItima direta ou indiretamente. E

nõs temos exeJlplos disso em vários países democrát.icos do mu:!!,

do. Mas acredito que,nO"lllOl'IM'!nto, ê o pouco que nos resta - de

urna esperança de lInldar o curso deste País; Por isso sou a :f.!.

vor de uma eleição d:Lreta, agora. Ela.~ poss!vel? Não. r.eéi.

Creio que ninguem pode dizer isto hoje. Aparentemente.;. i.mp:::!,.

sIvel; aparentemente se conseguirã' o número de as:!'>inaturas s,!:!.

ficientes para bloquear esse objetivo.Resolve o problema?Nllo.

Porque a sociedade o quer. Se as força" pollticas não atend!!

r@m ao cla1llOr da sociedade, criarão um tmpasBe,qualquer que

sendo muito otitlista, proque o Brasil, 110 cabo de dofs ou

três anos, seria UM Pals UI ordeM e o Governo voltaria I. g!.

nhar unuI eleiçio direta e continua.ria _andando •••

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA. - Essa' ê uma inte!:

pretação dos autores da proposta ••

• O SR. DEPOENTE (Karlos Risehbl.ntnrl - EM -1
nha opiniio pessoal, ê poss;vel, desde que o llIandato-tal1pão

que os seus documentos relatavam. V. EX&a fez aqui, segur~

Mente, o dept?imento mais polltico, embora não o pareça, e!!- .
tre 0& de todas as autoridadêS oú ex-Ministros .que já f'r~

qt\ent.aram esta Comissão ParlaJllen~r de "Inquérito. Va Exa. C2,

locou, co. lIuita incisio e ate COla bastante profundidade, a

questão politicill, a necessidade do fortalecillento do Sove!.

no, da sua credibl1 idade, do seu .respaldo interno para neg~

cllr numa posição de força junto aos credores internacionais.

Y. E.u •. fe%, sem dúvida, o ..is pol;tico dos depoiMentos dos

ex-Ministros ~ue aqui ji estiveraM. Esti !:II jogo, hoje, evi

dentea:ente, todo Unt processo de avanço da sociedade brasile!

ri no sentido de uma ocupaçio do espaço politico e da de!l\.!

cratização, a democratização do aparelho do Estado. E hi UII

clamor, uma exigência nacional por elefções dfretas. O Gove!.

no percebe que seri obrigado a ceder, a !ntregar uma parcela

do poder de: decisio neste Pais. Mas l1e pprece tambéM que há'

Ullll. estratêgia, já em andamento. essencialmente de autopr!.

servação do regille, ou sejft, a busca de uma perJlanência no

poder.' Nessa estrategia de autopreservaçio uti a prop'osta de'

e SR. DEPUTADO JOSe FOGAÇA - o que o Governo

desconhecia fi: que havia uma. dIvida a mais, superior àquela

p~incipios, 'como,' por exelllplo, o da moratõria unllateral.Nõs

precisaIllos demonstrar que essa Moratória fi poss;vel de ser

feita, e ji hi alguns estudos nesse sentido. Precisatllos d!

.onstrar que hi uma polttica salarial, que pode ser outra que

ftio a do Governo, mas nio teMOs ainda um projeto nesse senti.

do. Creio que Ji está na hora de o, PHDB deixar os princI

pios, as alternativas, e apresentar ã Naçio um projeto gl.!!.

bal de desenvolviJlento. Muito obrigado a V. Eu.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

COM a palavra o Deputado Jose Fog~ça.

O SR. DEPUTADO JOSE FOGAÇA - Sr. Karlos Risc,!!.

bieter. elll priMeiro lugar quero cumpriMentar Y. Exa. pela cl!

riYidencia e lucidez com que fez a sua explanaçio nesta C~

llIissio Parh.llentar de Inquerito. A pritlleira pergunta se pre!!,

de a not'íchs recentes, publicadas pelos jornais ell! 'n05SO

Pais, que nos. dio conta de que o Ministro Ernane Galvêas, a'o

chegar a Paris para negociar com o Cl ube ,de Paris o refina!!,

cilmento de uma parte da nossa dívida ~xternll, descobriu,com

perphxidade e surpresa. que o Pals estava devendo Iluito mais

do que aquilo que constava da sua pasta. Como e posslvel que

u. Ministro da Fazenda - e V. Exa. jã ocupou este cargo - t!,

nh desconhecimento de dfvidu que estão rolando fora do Br,!

sil e qu!:, de repente, sio apresentadas pelos credores com

surpresa para a autoridad.e qUI! tell. inclusive, o dever e a

necesl'Ilidade de conhece-las?

o SR. DEPOnETE (Karlos Rischbieter) - Deput.!

do~ creio que esse episódio do Clube de Paris nio foi muito

esclarecido, mas eu não o entendi assim. O Brasil tem div!

das eM paises europeus que formam o Clube de Paris. Essas .!

raM dividas grantidas e dlvidas nio garantidas pelo Governo.

quer dizer, sio dividas que os governos desses palsRS gill"lI.!!,

tfaJl colateraltltente. O que eu entendi e que, afinal, isso foi

bota para o Brasil porque o vllor da d'ívida grantida era m~ior

do que o BrlSil supunha. Nio i que dev;amos mais do que o M!
nistro da Fazenda imaginava.. Não. Vamos supor que o Brasil~

Te 10 bilhÕes. Desses 10 bilhões, 2. e pouco eram garantidos

c:olateralmente pelos qovernos desse. países.Não era apenas tDiIl.

divida de uma mapresa brasileira para 1Dla empresa européia. O

que se revelou foi que esses qóvernos tinham garantido mais

do que isso. F~i o que entendi. Não Sf!i se estou certo ou ~

rado.

o SR. DEPUTADO JOs:e FOGAÇA - A infomação que

se recebe dos jornais. e até de revistas especializadas é de

que havia dívidas que o Brasil desconhecia ,inclusive dIvidas

do setor privado que não estavam l'>ob o controle do Banco Ceti, -
tral e que não eralll do conhecimento do -:Ministé:l:'io da Fazenda.

o SR. DEPOENTE (:Karlos Rischbieter) - Qua!

quer que seja o caso, o episódio revelou que realmente é mu!

to constraJ:19edor pare. alguétrt ir negociar e não saber o núm~

ro exato, Objeto da negociação. Concordo com V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencllr Furtado)

Ilustre Deput.ado, os jornais de hoje trazfUq notl,cias já re!

teraü.dJ sobre a pergunta fonulada por V. Exa. O "Correio Br!!;

sillense", se não me engano,aponta como deiRconhecida pelo Gg,

yerno brasileiro a diferença de cerca de 1,5 bilhão de dól.!

Conclui!!O SR. DEPUTADO FERNANOO SANTANA -

do, Sr. Ministro, V. Exa. falou em projl!to do PMDB. Embora

seja peltllledebista h1stórico. discordo. OeM08,a meu ver, jã. .

iisslS. condições qu~ a1' ~stão. ·Então, a nossa proposta de li.!!.

I".tõrh, que nio ê UI1 repúdio i divida, como disse V. EXil •••

O SR. OEPOENTE (Korlo5 Rischblntnr) - Coneo!.

...estão. I: llIuito dif;cl1, .as i I. únicII saida. A desgraça ê

que o si;teml privado internacional nio esti preparado para

isso, nio tell condições de financiar deficits de balanços de

pagaMento dI! paises COMO o Brasil. E preciso Mudar I coisa.

COMO f~ui-lo? Hio sei. De governo a governo i a línica sol,!

ção, Deputado: Concordo inteiraMente COIll V. EXI.

deveria ter esses projetos. Ele tem propostas, tetit alternat.!

VIS, tem diretrizes. teM sugestões, IIlas ji esti na hora de

ter Ulll proejto glOb,ll de tal modo. que possa ter tambeM uma

poH'tica salarial própria. Nos teIllos rejeitado ate agora as

propostas que o Governo faz, que são terrivelmente ofensivas

e desgastantes para o trabalhador brasileiro. Mas se a soci!,

dade nos perguntar qual é a nosstl proposta de polTtica sal,!

rfal, nós: nio poder'lIIo~ ''''lpônder:''Cre'fo"q&te1:J PHDB está a d,!

cer i Haçio brasileira um projeto global de econOMia, col.!!,

cando fi sua visão hi:.torica, a sua visão de desenVOlvimento,

para ter uma pol'íticI para cada setor, e isto global1zil.do~

sn o qual não podereMOS enfrentar a crise que velll a;, pois

,la vai crescer, e não poderemos responder ã sociedade COll

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - A ~orat§.

rtl: i ilpenu Ulftil discussão que viliser de gove~no para gove!.

no, porque nenhuIII banqueiro, a _eu ver, vai aceitar reduzir

os juros. 59' poderelllos fazer essa socialiuçio de preju;zos,..
se tiverllos capilcid~de politica de r.ell1zã·1a, na discussão

de governo a governo. COMO bem disse Y. EXI., estamos paga.!!,

do o Terceiro Mundo I!! ati algulbas nações importantes. que",

esti pagando a reduçio da inflação dos Estados Unidos

Terc~iro Mundo e ati alguns nações do Primeiro Mundo. Au.e.!!,

tara. os juros de 6 pari 22. porque resolverala reduzir I sua

inflação, e transferira. esses ju~os loucos para o plano i!!.

temacional, onde os juros são de 2,5 a 3%. Finalinndo, qu!.

ria apenas dizer que. tlontõria,! dentro deu" visão, ate do

.eu ponto de vista, é a ünica Ilaneira de se salvar o sistema

ffnancefro prfndo internacfonal, não que seja do meu f,gosto

sahi-lo. Has os palses do Terceiro Mundo não vio poder p!

gi-1e, e a única Mineira que eles têm de não ir .à falênch e
decretar a Jloratória, porque, st7gundo consta, u~sim como no,!

so Banco Central di sustentação a todas essas .. malandragens

que se fazem aqui internaMente .. e essa pr.oposta internaci~

n.al não fi de Malandngell nelll de roubo. IllIS de exaustão da

possiblidade dos palses de pagarem a sua prõpria d'fvida - os

Blncos Centrais de clda pa'ís tê., de dlr sustentação lOS seus

bancos. EI, ai. deiullIos de negociar co. 2.400 bancos pil~a' n,!

gociar co- oito governos, o que i Illuito IlI1s fácil. Então, o

final dessa estõria serÁ, ••eu ver, essa negociação de 9,!

verno a governo. Então, perguntarfa a V. Exa. se e: poss;vel

essa ShlUlaçio' .que estamos fazendo chegar a ser unta realid.!

de concreta, dentro de algutll teMpo.

O SR. DEPOENTE (Klrlos Rlschblntnr) - Coneo!.

do inteiraMente COtll V. Exa. A única solução que se telll ê

negociaçio de governo a governo. Hi viri,as; propostas, , ~tg.!!.

••s ate: tIIuito engra.çadas. O Preside~te da Olivetti italilna

deu noa entrevfstz em que affrmou que a -ünfea soluçio serfa

comprar um foguete da "ASA, pôr a d'fvida dentro dele e ma.!!.

di.. la pari o espaço. E ele calcula quanto isso custaria p!.

ri cada habitante das nações desenvolvidas, chegando i co.!!.

elusio, se fie recordo betll, que custaria 440 dólares, por ano.

per clpita, durante quatro anos, o que e perfeitamente fact!

vel. E claro que podelllos econollizar o foguete; podemos neg,!

chr iS'to j longo prazo. O dh"o é qu~ muito 1iflcil hZet"

UII cartel de caloteiros. O cartel dl OPEP, que e forte, que

i dono de UIII! llI.atérh~prhta vital para a economia mundial,jã

nio está funcionando: COKlO conseguir;allos fazer um cartel de

devedores?



s.'tembro de198S"

ii~a resultado de ullIa negochçio, quer dizer, que l!I figura·

4es-e Gover
1
no provisório, de dois ou três Inos, seja re.1me!!,

te aceita pela maioria .dos rep,resentlntes. Se o PHDB, os o.!!,

tras partidos' ~Il Oposiçio e o PDS conseguireM chegar li um

consenso eln torno de Uni nome confiável t que lidere o Pais

num interrregno, o que ..i! ,lIUito sirio, e que presida depois

~tIla eleição direta de um modo isento, acho que i poss;vel.Se

IIS.SI Ptoposta de Governo prov1sõ,:io nio atender i vontade dos

partidos, seri fada~". ao insucesso, li partiremos para ou~ros

I'IlDIU!ntos de crise. Então, veja bem, sou, elR principio; coE.

trio mandlto"hlltpio .. acho que e um recurso que nio ê co!,

reto. Mas. se for nectlnirio, se nós pudermos, COIllO única f,:!!:

"'. di fazer UM elllpristhlo-ponte p,:ra chegarmos ao outro lido

do rio COIII isso, acho que as Oposições nio develll recusar-se a

negociar. Esta a .inha opinião.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - V. Sa. acredita

que 1 questão centn1 hoje. o problema central hoj.e di eeon~

.ia brasileira e di sua divida externa está' nos reflexos to!

ternos de ullla crise P1undial"',Eu vejo os atuais Ministros da

irei econômica, OI homens que dirigeM a políUca econô"ica ~

t.rn. e externa do Pais, insistindo nUIll discurso permanente

tIe que, ItII pouco tempo, se dara Ulla recuperação, UMa retom!

da de fôlego da ,economia americana e, conseqOentemente, 'da

economia mundial. e que o nosso P,a;s, no momento ,eM que ho,!!

,er o reencetalllento do processo de crescilllento da econoM1I

I ....icanl, o nosso Pais tambem retolllaria I. sua fase de crI!.

cflllento. Esta 'i u•• hlterpretação que me parece estar. per!ll.!

n.ntemente, insistentemente. nos discursos do Mint';tro Del

fht Netto e -dos outros Ministros da irea econômica. '''Coso

V. Sa. vê esta questio, esSl atitude de passividade, de t!!

pectatiYa, quase que i ..espll'ra de um milagre, quase que Utll

engajallento au~of'llá'tico da econo",ia rIlund1al na econolllfa amer!

--cana. ã espera de que ela dê seus sinais de alento e reviYe!

cincia, para que nõs ta~~êlt posStlmos crescer? COIlO V.Sa. vê

esta questão?

D SR. DEPOENTE (I(orl05 Rischbieter). - Nio !

credito que a reto.ada alll:ricAnl, por melhor que seja. reso!

VI algum problema nosso. Pode .Hvil.r, i claro. Mas ~ probl.!

ai brul1eiro nio i de exportar luis hoje, não e a curto pr!

lO. ltio cbegaremos li u:cesmo se tivermos saldos com~rc':Jis - ~

hí projeções feitas por tecnicos no assunto. Rio i rIlais eSse

o problema .. A base do nosso problema e financeiro, não come!.

cial. Se continuanos sujeitos a essas taxas de juros, a e!

SlS condições do siste.a financeiro internacional e do FHI,

os Estados Unidos podeM crescer. 10% ao ano, que.JJ fato não

resolverá o.nosso prob1eRla, Ipenas aliviará: E ai entramos

naquele- processo curioso. nio me leMbro queM disse, em ,l'que

estaMOS com a "ígua ate o nariz, e vamos ficar com ela, nio

teremos' folga. Isso será' a pior 'das desgraç~s. r o não ..pr,2,

.J:.to. Hio Acredito que o Brasil salra da SUl. criso atual,co.!!,

fiando na 'retoatadal'da economia americana. Ela e' necessárh,

.as absolutaMente insuficfent.,. 0.8rasil precfsater UM pr~

"eto e precisa negociar a d;vfda que esti aí. Hão consegui

ralllos, COtll saldos comerciais, resolver nenhum problema do

Pals, ao contririo, suspeito de que ele ficari cada vez pior.

Hio concordo com a colocação, e tenho dito ,isso em público

.uitu vezes, inf~lizmente.

O SR. DEPUTADO JOSr FOGAÇA - Dntem. aqui. ~.!!

.a exposição talllbiln muito elucidativa, o economista Rômu10

4e Almeida se posicionou el!l favor ~llquf1o que chaMOU de mor!,

tõria titica, para ellpur'rar 05 l1àncos privados, credores do

'nosso Pa;s. a UMa s'ituaçi~ àe maior, comtr~metilllento e para

UIII situação de Maior proteção dos seus bancos centrais.

.oratória, de certa forma, co.locaria esses bancos privados d,!.

baixo da asa dos seus 'bancos centrais e dos seus governos, e

forçaria ural n.egociação de governo a governo. V. Sa. acha que

fsso ~ poss'fvel, sou seja, reduzirmos o processo de negocia0.

çio d~'credores~ devedores, como pessou jurTdicas, p!

ri governo!!!..!..!:!!. governo, como ~ntidades políticas? Ou h,!

y.ria UII outro caMinho para isso. que não uma moratõria tãti

ca, de eMpurrar os bancos para. essa situação?
, OS,,!. qEPo,EnTE (Karlos Rischbieter) - Meu a",!

,e Rômulo de Almeida ontem esteve muito inspirado, porque e~*

ji, levantou a Metafísica, com li qual eu concordo. Mas;, pal!.

vra Moratória titica me' assusta UM pouco. Para começar, s.
•• eMpresa ,quer ent'rar ell concorda ta, certamente não avisa·

ri antes os seus baRqueiros e cred.ores. A concordata se faz

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SoçlI.o I) Suplemento

e pronto, C0ll10 aliãs, fez o Mexico. Acho UM pouco cOfllplicado

.'isarll1os: eu vou entrar na 1I0ratória. Isso parece UII pouco

como o CISO daquele português que se identificou ,como meMbro

do servi ço secreto por~uguês. Acho que só podel'llos negociar de

governo a gOY~rDo. Quanto i for!lla pela qual valllOS chamar i,!

so, VUIOS esquecer a palavra lIIoratõria, vamos chamar de ren!.

gOcilçâo, que i ullla palavra que nio Machuca ningUeM. Toda vez

que a palavra .oratória aparece nUIU,a manchete brlSileira" os

banqueiros li fora, que sio , no fundo, empregados - não ex~

te dono de blnco, os bancos sio forMados por acionistas -!ti,!

tem que esti ell jog~ o seu emprego. que estaMOS a1lleaçando o

emprego deles, d,oS diretores dos bancos. Entio,' renegociar a

dfvida? SiPl. Moratória, se ~for necessirio. 5111I. Ji disse há

pouco que prefiro uma moratória explfcitil do que aqueh

que estalllos assistindo hoje. ~cho que podelllos fazer UMa ren,!

gochção de governo a governo, formando' Utll cartel com nO'ssos

aKlfgps - porque nio - latino-americanos. Sei que e muito d!

ficil. Talvez hoje, com a eleição argenti.na, com o Preside.!!.

te A'lfo'nsin eleito. seja posslvel n@gociar, se .do la..:o de

cí t1Yl!MItOS interlocutor. Acho que esta seria Unta possibil!

dade: Argentina-Brasil. O México telJl UM Governo, hoje. razo!

velmente deMocritico, de 1Il0do que talvez haja UII vislumbre de

Ulla negociaçio de gOfernos para governos. Se isto não exi,!.

tir. o Brasil tell qu'e partir para ulta negociação de governo

COlll governos, co. bancos centrais, COM representantes. Não

hã outra. A negochção com os banqueiros não ê possfyel, ·po!.

que é tecnicaTlente 1mposslvel. Os banqueiros não têm capac!

dade de decisio plr. resol,ver os 'nossos problemas.

D SR. DEPUTADD JOS~ FOGAÇA - Encerro a minha

participaçio, e' agradeço a V. Sa. a notive1 cont"ribuiçio que;

deu a esta Comissio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

COII a palavra o Deputado Jacques D' Ornel1as.

O SR. DEPUTADD JACQUES D'DRNELLAS - Sr. Pres!

dente, Sr·. Karl05 R1cchbieter, realtllente a CPI está de par!.

bens COII o seu depoimento de hoje. Ele retrAta UMa realidade

que nós cOlllpartilhamos, talvez não 100%, Mas be1l1 aproximad!.

.ente disso. O fundaMental depois dessas perguntas, dessa e!,

posiçio, seria exatatllente verificar o que se pode fazer - fi

UPil dos objetho~, da CPI .. eB face dos lIIa1es, das dificuld!.

des que acarreta essa pol1tica entregufsta, COIII todas as l,!

trlS, porque assiM ela é, utlla pol;tica de subserviência co,!1

ereta,' real, aos -rupos .onopol fstas financeiros internaci~

nais. Essa polTtica não foi i.posta por acaso, e nada que e,!

ti acontecendo no Bunda - e o Brasil esti no mundo - acont!,

ce por acaso. Essa polftica i fruto de uma estrategh' gl~

balo' E uma estratégia de dOllinação ecônolftica e políti.:..a,

se ni& se conseguir. dOMfnação econôll1ica e política, os gr.!!.

pos monopolistas vão procurar a dominaçio militar. E _~em05

a; 0$ exeMplos de Granada, Nicarãgua, Repübica ,.uDoliinicana

etc. Verifica-se a incursio de órgios de infor.açio. A tel!.

tral de Inteligência ,dos Estados Unidos e llIuito useira erll f,!

zer 15so. São useiros e audazes, dirlaMos ati, terrivellll!,!1

te violentos e ousados. Há o caso de letelier, o seu assass!

nato, o caso do Golpe. de 1964, aqui no Brasil. Imagine que

° Coronel Werner }falter,,} u~a das pessoas ill1pl1clldas no Golpe

•• 1964, estí nl Argant1na hoje., Estí lã, visitando os seus

••igos fascistas, terroristas, assassinos. O General Werner

Walters, era Coronel, adido milita,r aqui no Brasil eJll 64. Ma,!1

dava Ris que lincon Gordon, que era ell1baixador. Esses pr,2,

cessas odient~s, nefastos ao p'ovo brasileiro, às nossas in!

tituições, progridem naturalmente ellt função das diretivas gl,2

bah da geopolítica de dOMinação, principalmente do Governo

Reagan, do Governo Mixon. Y. Sa. diz assim: elll 1971 lIIudou a

politiCl, acabaram com Bretton Woods. Sim • .Mas por que Acab!.

ram com Bretton Woods? Por que Illudara. a pol;tica econômica

global? Por que mudaram a geopolltica? Porque havia intere.!.

ses, porque imagin{lYlm que o o~tro lado, o campo socialista,

estaria lUis forfe, estaria progredindo, e coisa e tal. E.!!.

tio, co.eça aqllllela politica de terrorismo, polftica que V.Sa,

sabe onde deselllboca: na guerra, exatalllente na guerra. E a P,2,

lítica de conquista, d. dominação de Inercados. Estamos ai el!.

fl"entando essa politicl, essa verdadeira brutalidade. ::. .. BrE.

Itsêhb1etlr, para tirar UM pouco o enfoque. vamos apenas r!,

listrar O seguinte: dlfendelnos a .tlIoratória unilateral como

,.to d. soberania, de Ifinnaçio nacional, de brasilidade, de
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patriotismo, de nacionalismo, de democracia, de participaçãc

popula,r, p~rque a Moratória não e posslvel sellJ participaçãe

popular; se não! poss;vel que haja af um reverteria, um a~

rocha maior. Mas também serã tra,!sitõrio. porque ninguem m,!!

da mais o'destino das nações, o seu caminho em busca de uma

soe i edade ma.is jus ta e economi camente ma i s forte, como V. Sa.

coloca. O comercio bilateral será estabel ido depois da mora"

tória - com a mobilização popular·, com o Governo respaldado

lo povo - com os pahes da America Latina. com a Argentina,

"M'ixico. Chile, Bol;v'la, Colômb~a. enfilll. COIll 0$ países da

Africa. Nio para vender armas.' E tremendaMente i,"oral vende!.

lias arlnAS para a "{g'irh, dois bilhões eM armas. A Nigerfa,

cujo povo talltb~llI está morrendo de fome. O êxodo dos nigeri!.

nos i UIII absurdo, estão fttorrendo de fome. E nós vendendo ar

IftIS para a "igeria. Achamos que o problema ê só da Higerfa,

i um problema interno dela. Como dirão os banqueiros ',·aq~t.

Aqui não i problema ',interno do Brasil? E problema interno,dos

brasileiros que morram de fome, que continuem morrendo

vontade, o que nos 'interessa e manter os nossos lucros,

Manter o fluxo do capital, i rece~erf'llos. E a; cabe um rep!.

ro. ltão interessa "muito ao banqueiro, ao dono do banDo, la

dono do complexo industrial militar receber o dinheiro ell

si. Interessa-lhe o lIercado, manter o fluxo de dominaçio, i!!,

teressa-lhe continlJar vendendo a tecnologia de Meio, não

de ponta, corno Y. Sa, coloca !nuito bem. A tecnologia que nos

vem nunca ê de ponta, é de Meio. Isso ê o que importa a el l!S.

Isso ê que e funda'llental para 'eles. Eles nio estão querendo

saber o que ni acontecer com o Terceiro Mundo, COII o Brasil

e os outros palses. O que interess~ i manter o fluxo, o Jnf!!

cado, a dOMinaçio, o processo. E neste processo estã imbut!

da, o que i lIah doloroso, a corrida arMa.entista. O"Y1.os

depoimentos aqui, nesta CPI e fora dela, de que os gastos cc.

armas atingira'll cerca de oitocentos bilhões de dõlares no

ano de 82. O banqueiro nacion.l. Olavo Setübal, colocou aqlli

a questão das verbas que flutulvaM no lIlercado internacional,

dos recursos, do dinheiro flutuante:' dois trilhões e setenta

Ittlhões de dólares. Os recursos for•• colocados, tinhaB qlll

ser colocados, porque nio interessa que oS"reclilrsos fique. p.!

rados, têm que ser colocados, e vio ser seMpre um instrUMento

de dominaçio. Apenas para citar. u. General ontell1, na -Folha

de sio Paulo· - chama..se Leónidas Pires Gonçalves - disse que

a corrida a....~entista e I solução para o Ocidente, !!nq.uanto

nio se encontra um ponto de equf1;brio. Esclareceu que, no c!.

so brasileiro, a preocupaçio bisica deve ser ~irigida is co!!,

quistas internas, entre as quais, a Amazônia etc. Destacou li,!!

di que a Uniio Soviética progrediu Jnu:lto, desenvolveu lIuito,

a ponto de ul trapusar. os Estados Unidos eM poderi o bélico.

E ainda diz ele, esti até ~ntre aspas, que o que (). Presidente

Reagen esti téntando fazer - defendendo o Governo ReagiU, UIR

General do nosso Exercito, iMagine", - é neutralizar u.a aMe!.

ça de fato crescente. E disse que Ic~a pouco provãvel que UIU

confrontaçio atôllica possa vir a acontecer, pois os preju1zDs

seriam Muito grandes para a hUlllanidade. E realmente UMa lo,!!

cura. U. General do Exercito brasileiro, que foi, 'preparado,

que se utilizou de recursos d\"'sta Nação para comandllr o E::c!

cito, co. a responsabilidade que teln, faz ullla afirmaçio de~

sas, defendendo Ull Governo belicista, violento. atrabiliário,

contriri,o aos interesses dos paises do Terceiro Mundo e da

América Latina, porque ji dellonstrou isso na sua pritica de

Governo. O General diz que a êor'rida armamentista é para ma!!.

ter o equiHbrio, e que a ecatombe não vai acontecer porque

v'ai dar prejúizo. E realMente uma loucura. E uma tremenda 1o!!

cura. Entendell10s assim. Entendemos tambeRl, Sr. Kar10s Ri!,

chbieter. que os bancos internacionais, o consórcio de ba,!

c~s, os 'Bah poderosos, criaratll U1ll lIecanisllo de amplicar o n!,

.ero de bancos credores do Brls1.1, coa0 foma de solidificar

noS seus países, na sociedade alllericana, na sociedade eur.!!.

pifa, n. sociedade japonesa, enfiJ'l, consolidar a sua. ·priticI,

criar UIII mecanisMO sólido do ponto de vista da, diversific.!

çio dos intermediirios dos bancos credores, porque se fosse

U. pequeno consórcio, 6, 8, 10 ou 12 bancos, seria ate .a1s

ficil essa proposta, que a Oposição coloca muito bem, de os

bancos centrais comprarem a dívida dos pahes do i~rceiro Mu!

do e, neste CISO, a do Brasil. Mas como o capital credor está

diversificado ~III 2400 ~Incos menoru, torna-se dif;cil, i cl!.

ro. E se torna difTcil porque foi ess~ ~ea1mlf!nte a titica,foi
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a estratigia, 'foi o objetivo~ a.pliar o numero de bancos cr,!

do~es para ser p'ossfv'el tallbélll estabelecer as regras do jogo.

t.OM UlIa certa solidez. A dificuldade do nosso Par! em pagar

essa dfvida estã colocada, e V. SI.. expressa muito bem, não

hí condi ções desse pagalllento nas medi das, COIIIO V. Sa. co loca

Illuito bem, que estio defasadas ~ nos projetos, que estão d,!

fllSlldCls. Então, V. Sa. diz qUê e posslvel apcr.as criar uro r.1!

canismo .:: estamos criando - de rolageRl da dlvida, nio da sua

solução. 1 pergunta que fazelllOs e a seguinte: COIllO o Brasil,

sem Ulll governo d~lIocrãtico, popular, que expresse a vontade

majoritíria da Naçio, como esse Governo terá condições de co!!.

tinuar negociando, tabelando, prorrogando, enfim, ~ nossa d!

villa? Como isso e posslvel acontecer COlft esse Governo que e,!

ti ai, desmoralizado, apodrecido, um responsabilidade, sem

,r.espaldo popular, sem coisa algulRi1? COJ'lO terã esse" Governo

condições de illlpor, sugerir ou' propo.r ull1a lIedida que de fato

venha resolver o probleMa da d!fvida externa erl nosso País?

O SR. DEPOENTE (KArlos Rhchbieter) - Caro D!.

putado D' Ornel1as, a sua pergunta nio te. respos~a. Acho que

nio hi condições, hoje, de se lJegociar correta_ente, porque

real.ente nio vejo C0\10 AS pessoas que estio negociando hi

.ais de .uJII -ano' COJII o Fundo Monetírio Internacional POSUII h.2,

j ••udar de atitude; 15so, na pritica, nio existe. Quer di

zer, ulla pssoa negocia COII Ilguim e de repente JIIuda e vai n!,

gociar diferentemente. Nio acredito que I equipe atual que n,!

gocil. I dfvidl externa brasileirl possa .udar o tipo, il ati ..

tude na negociaçio. Para isso: pre~isanlos de URl projeto poli

tico, de u•• equipe que tenha respaldo e que pOSSl negociar

clarlllente. Nio vejo, COIl1 I. atual equipe, a possibilidade de

se Iludar a atitude brasileira cOIll relaçio ã dfvidl. Esta equ!

pe negociarí I rolagem da dlvida, o que, sabemos, nio leva.,"a

nada. Eu tle perMitiria só fazer ullla pequena obkervação !fobre

suas observações, que sio muito corretas. O colonia11$11lo,

dOlllinação do forte sobre o fracO existe na história da humani

dade l sabemos disso: Grecia, Romn. Ela nio mudar~. Acho qcc

fiZ parte da natureza hu.ana esta'lei da selva. Nio . deveJllos

esquecer que somos um ser animal. SOMOS seres humanos, mas a

nossa estrutura e esta cuja caracterfstica e a do mais forte

que dOllina o IlIIis fraco. Ao civilização apenas pôs um vernh

nessa coisa. Mais recentelnente, e principalmente depois da 11

Guerra Mundial, houve UJII movilllu!:nto mundhl contra o coloni!,

lis.o. E assisti.os ao nascillllento de nações nons, qualquer e1

tatlstica vê 15so. A ONU hoje tell1 180 nações, entre aspas, e

SI instalou simplesmente Uni novo tipo de colonia1isrRo. Não e,
Q de ter. o mando do Pafs co", o Governador geral, com tropas

·para garantir a ordem, e sill1, tlIlvel, os banqueiros sejam os

novos encarregados de dominar 'isso, assim como II tecnologia.

Outro dia Ulll antigo Ateu JIle disse que telll saudade dos marinhe!

ros Itlericanos, os farKOSOS Illarin~rs. Era Slais ficil tratar cem

eles, porque estav:ul localizados fisicalllente 'na praça Mauâ e

se podh tentar conquisti-los, enquanto os novos Illi1l.rinhei ros,

que sio os banqueiros, sio lIIa15 difTce1s de c9nqu1star. Como

rOlllper isso? Todo o nosso problema, que discutimos como bras!

leiros e que discuto hi 25 anos, e como romper isso. COIllO de!

xarell!os de ser UMa, Haçpo expl~rada para fazer parte, prime!

ro, da falll1ia das: outras nações e, segundo, tenta-r modificar

para UIlII sistellla lII1ais justo? Tenho um exellplo que dou. Houve

uma discussão elll Angra dos Reis, numa reunião que foi pratoe!

nada por UM instituto chamado Hildes(?), etlt que havia repr!.

sentantes dos partidos sociais dellllocriticos europeus: .. Alem!

nha, Suicia, França, Espanha. E havia Nui tos I· ·represtntantes

brasileiros, ecoriolJistas ou nio. fernando Henrique estava lã,

por exellplo. Lembrei a eles U-=1 episódio que :acho que tem qüG

ficár Muito vivo na nossa Me.ória, que e o episódio Allende,

no ~hile. Salvador Allende foi eleito nUlla eleição democrit!

cae ~S5ulllliu o poder no Chile. O resultado sabemos que sio dez

ahOç d~ -Governo Pinochet, um' dos mais cruentos da história.

UII:governo que resiste, apesar da oposição da sociedade ch!

)~~a 'e de outras sociedades fora do Chile. COMO foi posslvel

acontecer? O que aconteceu de errado com Allende? Ela- tinha

os propós i tos corret"os, queri á o bem do seu Pals, da sua pOPE..

,laçio, e teve o respaldo popular nas eleições. O q~e. ele fez

de errado? Ele não soube se portar dentro da realidade. Nio

soube analisar o que representava não só a posição do Chile.

coa0 I posição do Chile COIII. relaçio a outras forças. Telll. que

se operar uJlla idéia dentro di realidade, e Allende. talvez S!,
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',fIO exemplo Mais dramãtico. Lellllbro-lIe de que, quando eu te.!,

lIinan essa exposição, esse alerta, havia um representante de

Portugal, e ele pediu a palavra e disse: -EIll P,ortugal aco,!!.

teceu a mesma coisa. Quando nós fizeMOS a revolução, depois de

Salazar, si.plesmente achâYarlos que o que querlalllos era o ce,!:

to, e não tOllaJlO$ em conta a realidade portuguen, e quase vai

tilmos a ter uma ditadut::'1 pior que a de salazar-. E ele entio

fu um apelo aos brasi'1.eiros presentes, para q~e eua lIudança

brasileira que estã ell curso leve em conta a real idade do

Pals. Não pode.os achar que temos razão. Telllos que negociar e!

ra sair disso. E vol taMOs a iuo. Prillleit"o tentos que estar de

acordo sobre o que nós queremo $ deste Paf!. EstalllOlO dispostos

nó!;, que podelllos pagar,a pagar para que os brasileiros ·;,:que

são subhu.anos hoje ven~a_ a ter ull1a vida digna, e nos torn.!.

IllOS uma Nação, e essa Nação indique pessoas que negoc:e em nE,

me dela? ~ssa i a única solução. ( UII trabalho penoso, Iltas,

se insistirmos eM coisas que sio inviãve'is poli ti CUlente ,

Deputado, SOMOS capazes de voltar atris. E o lIeu Iledo. O Dep.!!.

tado SaRlna hi pouco·disse que não acreditava nl minha alter

nativa do repúdio':,''l''l Mu ele acredita na ordem -11. qualquer

custo. Isto i que me apavora. Se nio conseguirmos resolver r!

cionalmente, democrati camente o nosso probleMa, teremos ulna

ordera a qualquer custo e COIll o respaldo popular de novo. Acho

que essa é a preocupação lIl'ator que <ferelll'os ter.

O SR. OEPUTADD JACQUES o'DRHELLAS - Sr. Karlos

Rischbieter, pelas colocações de V., Sa., entio terlallos que

eleger prillleiro UM progralllla de prioridades, de alternativas,

antes do Presidente?

O SR. DEPDEHTE (Karlos Rischbieter) - Si~.Acho

que independe do Presidente. Acho que hi condição, hoje, no

Brasil, de se juntar em pesloas de diversas tendêncill.s, ap!.

rentelllente conflitantes, para chegar a Ulll afnitao de cDnsenso.

Te~ho fi que isso possa acontecer.

O SR. DEPUtAOD JACQUES D'ORHELLAS - Certo.

fato, Sr. Karlos Rischbieter, ê que, apenu para confirmar, o

atual Governo nio tem c,ondiç.ões de levar aboli terlllo a ectm.2.

mia e os destinos deste PaTs. Nisso parece que estamos Ide

acordo. Muito obrigado.

. O SR. PRESIDEHTE (Deputado Alencar Furtado)-D!t

putado Aldo Arantes: ausente. Deputado Luiz Guedes: ausente.

Deputado Suplicy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY - Si!!.

to, S.·. Karlos Risct;~feter, por circunstância de um acidente

não ter podi do estar aqui desde o' começo de hoje, mas venho

acompanhando deseJe o tempo ell que esteve ã frente do Minist2'

rio da Fazenda e Ilesmo antes os seus pronunciamentcs, e pude

perceber nesta argüição que o posicionamento de V. Exa. co!!,

tinua numa linha de coerência com respeito aos problelll3s poli

t1cos e econôAicos brasileiros. Eu gostaria que nos pu4esse

dar Ulll testemunho talvez da sua experiência também. não ap!.

nas COllO homem público, desde que deixou o Ministerio da .P!

zenda, nas tambélll ell1 vista de que ,assumiu urna 'posição de re!

ponsabf1fdade i frente de uma grande ellpresa, a Volvo, e que

Ilantell relações de investiMento co., o Brasil, porque acredito

que alguill COIl1 a sua experiência, e muito tempo d.epois numa

e~presa privada que tem relações COII o exterior, possa dizer

nos da natureza desta nossa dfrida externa. Uma das preocup!

ções que temos' tido nesta Comissão i o de averiguar um pouco

cono i que se dâ este endi.vidamento. Afinal de contas, UIII

paTs relativamente n1ais pobre p~de obvi amente so11 ci tar reeu!.

sos do exterior, uti1ftara poupança externa. Quase todos os

parses relativamente mais pobres fazerll isto COIl1 respeito aos

pafses mais ricos. Mesmo Ulll palS que por lIluito tempo ., deixou

de se endividar e até que conseguiu u. padrio de desenvolvi

_ento e de transfo~lIações notiveis em seu pals, COIIO foi o c!,.

so da,Republica Popular da China, creio que, mesllo antes da

lllorte de MIO Tsê-Tung já' COMeçou tambélll1 a obter empréstiMOS

externos e, ao !'lesma teAlpo, I prõp~ia China tambell1 erlprest!,.

Vi recursos ao exterior, aos palses luis pobres, com Ulla pol.!

tica de taxa de juros mais baixa, por exemplo. Lembro-me de

que, ·tiJ 1976, ainda tra vi\·OMlo Tse-Tung, e ouvi falar dos :!,!!1

préstimos que a China fazia i Tanzãnh, COJll diversos projetos

de investimentos, mas cUIa u~a fil osofia 'JlIui to di ferente daqu!

la que nós, por exemplo, observarias aqui no Brasil. Mas Ullla

111$ coisas que tellos perguntado ê em que .edida instituições

financeiras da Europa, dos_ Estados Unidos e do Japão, ao e!
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'prestar recursos lO Brasil, condicionalll esses recursos, por

exemplo, i compra de equipamentos, de tecnologia e!\trangeJt:"~,

de maneira que Inuitas vezes isto vem ate a inibir, a prejudi

car, , ..não usar o potencial industrial instalado no Br~~i1. E

.u1t1S vezes u. elllprêstino que nos poderia parecer uma contri

buiçio ex~erna pode acabar tendo UIlI custo ll1uito Illais alto e.
vista desta SUl natureza. Então, eu apreciaria se, V. EXil. nos

pddesse dar u. pouco sua visão sobre esses condicionantes do

empristillll~ e. particularmente, se tiver conhechlento, du r!

laçõe~ de empresas, digulos, da Escandini'via, que V. Exa.,ne!

tes últimos anos, tem tido Melhor conhecimento. Como se di e!

te tipo de eJllpresti.o? Esta pressio das elllpresas multinaci.!!,

nais, que acredito que sejam ati lógicas: ObviaMente, as e!,

presas JIlultinacionais desejam realizar investilllentos o Mais

lucrativo possTvel no Brasil. Mas, naturalJllente, cabe a nós

ver a l'Ilelhor maneira de aproveiter a tecnologia, o investillll!!!.

to que possa ser positivo ao Brasil, mas também de defender o

interesse nacional, o nos 50 pr5prio desenvolvimento. Eu agr!

deceria se nos pudesse nos fazer UMa anãl1se deste aspecto.

O SR. DEPOENTE CK'arlos Rhchbfeter) - Per-feft.!

mente, Deputado. Vou perlllitir-me começar pela parte final di

sua pergunta, que ê mais geral, e depois voltar ao caso da

YolvC', A natureza dC''j: elltprêsthlOs que UM paTs ~m desenvolvi

Menta recebe i inichlente, certamente. vinculada i export!

ção de equipamentos. Eu dou o exemplo que o Brasil fu 1550

para o bellll dos seus próprios industriais. Quer dizer, nõs e,!

portamos, sê posslvel, para pafses mais pobres que nós nesta

MUNa linha de atuaçio que eles, palses lUis ricos, tiveram

para conos.co. Tudo isto dentro do quadro da lei do mais fo!.

te. O Brasil procura exportar, e exportou, equipaMentos fi

nanciados, o que nada l'IIIis ê do que o fAmoso credito do forn!.

cedor, o t"suply credito "o Brasil ~ chegaMOS a um certo mOMe.!!,

to da Histõria a UM. situação razoavelmente boa, elll que nós

PISSlJIIOS a decidir o que comprar. Q~er dizer, nõs não prec1s,[

Vil.fII0$ lIlais, a nossa situaçio permita dizer: eu vou escolher o

.elhor equipameno, eu vou escolher uma fonte financeira plra

financiar este equipamento. Nós conseguilllos, dunnte Ulll certo

tempo, escapar' desta coisa, do suply credit que, 5ellllpre, na

aparência, e UIII juro de condições muito boas, de prazo, de C!

rênch, e que, na verdade, são muito mais caros, porque "'o

equipamento .. com seu valor-bãsico, :e acrescido de uma parc.!.

h,'1egitillla ou nio, para que no final a coisa fique lUis ·c.!.

n. Aparentem~nte, é melhor para o Pais, mas de fato mais c!.

ro. A evolução recente, recrm~lssima do Brasil nos transfo!.

1II0U numa coisa mUit~ pior do que era antes. E" ar cu lembro
I

os creditas conseguidos principalJllente na França e vinculad9s

a um credito financeiro, e eu chaMei esta operação, jocosame!!.

te, de "operação ferro-velho", em que se dizia: eu quero 100

milhões de dõlares, e o pais, no caso, a França. dizia: ,está

bem. Você vai ter 100 milhões de dólares, mas você vai co,!!

prtr ':Ia1$ 100 mi1hõc~ de dólares de um equipi".MenM. NoSSi!S

usinas termoeletricas e hidl'oel etricas estão, ai. Então, ind!

pendente de qualquer outra anilise. isto e lIIuito ruim. O Br!

sil fez isto e continuou fazendo, ate o ponto de também essa

possibilidade de rolar a sua dTvida esgotar-se. Mas nós CO!!!

prometemos ilrlportações brasileiras por anos ã frente. Fiz!,

mos o seguinte: os 100 llIilhões de ·credito financeiro você Ile

di jã e o equipamentc. entra daqui a dois anos. Hi casos co,!!.

eretos disto, o que evidentemente es'tragou a nossa conta de

lucros e perdas, embora tivi!sse'lllos, gerado fluxo de caixa. E,!

se sistellla 'ê certanaente o pior que eu ji vi em matéria de ne~

ciação,porque a -negociaçio COM fornecedore:s COM creditas acop1!

dos ainda pode ser negociada, se .nós tiver.os do nosso lado gen.

te competente, e nós tlnhamos ,e temos.Mas ,de um Modo geral ,os

paises elll desenvolvimento,se nio forelll inteligentes,se nio f.2.

rem profiSsion~is,ele$ acaba" caindo elll condições ruins para

eles.Agora,essa ê a realidade lIundial.Isto acontece COII o Br!,

sil,acontece,ell lIIIaior ou .enor grau,com todos os palses em d!,

senvolvimento.O Sr. Deputado citou o caso da China.~ evidente,

lã,também,eu acho que o que houve foi uma pressão da sociedade

para acelerar o desenvolvimento. Os chineses são um povo com

ull1a personalidade muito forte e conseguirall1 fazer ulla pressão

sobre o seu governo para acel,r~r o desenvolvime'nto,que foi,no

ca$O da China, uma operaçiio Jlluito'abordada,porque houve um p!.

"lodo de tosada de credito, e isso hoje ji es-ti' de novo a nI'

veis .uito baix05.Talvez'0 plis que usou u. 1I0delo co~pletHle!!.
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SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZD SUPLICY - Na

te, flUitO lIais que não conseguimos. Como fazer para

terno, .ah graves para o Pars, da. nossa crise. As internills~

renda per ta pi ta ou na •••

O SR. OEPOENTE (K.rlo~ Rfschbfeter) - sio

mais ricos norMalmente do que os _outros.

D SR. DEPUTADD EDUARDD HATARAZZD SUPLICY- ...OS

D SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZD SUPLICY - V.

Eu., na resposta anterior. falou de uma das preocupações que

temos tido aqui. na. CPI, referente - inclusive. questionamos.

'por e-xellplo. o Professor Mãrio Henrique. Sitl\onsen. o Carlos G~

raldo langoni, sobre esta questão - ã lIbertura,de bancos 0!J

de agências para bancos estrangeiros. ma ior abertura. El es não

nostraram uma preocupaçio especial. Ate disseram que não CO!

ria o risco o Brasi·l de dar. assim. uma maior abertura. aos

bancos estrangeiros; de hâ muito havia uma contrapartida ap.!

nas de quando o Brasil tem uma agência de banco aberta no e,!

trangefro. entio. há umll contrapartida ~e lIgêncin abertll: aqui,

ou algo assim. E. por outro lado. apesar de não haver uma !

bertura muito grande de agências de bancos estrangeiros no

Pais. o que se nota e que o MoviMento financeiro dos bancos

estrangeiros no Brasil aumenta extraordinariamente. Os lucros

aUllentam a tal ponto, de eles realizarebl l'tIa"h. lucr-os aQu) ~Cl

que nos seus prõprios pafses de origem. como tem sido assin,!

lado ai pelos balanço's do City Corporation l!: de outros bancos.

nho.

de.

dizer que os dados não sejaM c:orretos. suspeito que nós ai.!!

da tentelllos noS enganar não olhando de frente para a realid!

O SR. DEPOENTE (Karlos Rischbieter) - Não t!

nõs sabemos: sucatea.ento do parque .industrial. SucltuIWcnto

de técnicos, desgraçill, fOlle etc. t dUfci1. e dificil. Ma.S

~u confio. co.o disse. e'lll que nós achamos uma solução pat"ill

,isto, racional e que sirva para nõs.

'D SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZD SUPLICY • Ej!

,quanto Ministro da Fazenda, V. Exa. acabou se incompatibil.!

zando com o Governo pelo fato de apresentar UIII diagnóstico

lIluito franco da realidade e das perspectivas que via. e ta!,

bem pelo fato de apresentar na mesa, para o Governo e para

a opiniio pública. dados rea1s lo embora eles espelhassem ul!\a

situação Illulto dif'icil. Y. Exa. acredita que hoje o Governo

esta apresentando dados reais... que efetivamente espelham a s1

tuação concreta. ou teria elelllentos ou in1l1cios de que o GE.

verno tambelll co.ntinua a apresentar i opiniio pública. dados

que nio sio reais e, possivelmente. fazendo m;l a si próprio.

pelo lIenos foi o que nõs"sentimos da sua atitude quando o GE.

verno se sentiu mal em aceitar o Que colocou para o próprio

Pres:fc'i!nte e para il cpinião pública. E cu faço cstz. pcrgun,

ta porque estou realizando UM esfo'rço'junto ao Banco Central

para examinar se efetivamente. por exe!lplo. as contas de

meios de pagamento em nosso Pais. atualmente divulgadas. são

corretas, porqu'e tenho indicios de que não o são. Mas será

uma averiguação dif'ici1. Naquele 1II0mento. V.Exa. tinha como

saber e talvez ainda tenha •••

O SR. OEPDENTE (Karlns Rfschbfeter) -A falta

de transparência. nós discutimos i,sso anteriorlOente aqui, e
reall'ente UII dos problemas graves para quem não estã dentro

. do Governo. piIl administração do' Governo. ê muito dificil av!

rfguar e o Sr. Deputado vai encontrar dificuldades enorMeS

de saber. Mas eu defendi na época ••• O meu relatôrio era b!,

s1~amente ulla atitude, não ê questão dos numeros - e claro

que eu sabia os númeroS razoavelmente melhor do que eu sei

hoje - mas era uflla atitude de enfrentar a realidade, e eu

acho que isto ai ainda não aconteceu. Enganar os outros

crime, enganar a si ,mesmo e pecado. Nõs ~stamos talvez conti

nuando a nos enganar. tornando a coisa menos grave do que e.

Eu escrevi um artigo. noutro dia. o quê' eu chamei de nêtodo

Coe. Coe(?} foi UM farmacêutico e IRei o psicõlggo francês que

viveu do seculo passado atê o inicio deste século e que iE,

ventou o Illetodo de auto-sug,estão para curar do.enças. Eu era.

garoto. e me caiu Ull 1ivro'sobre o metodo na mão. ll.chei isso

formidivel e resolvi testi-lo. E 9~ando eu estava com umil

dor de cabeça. eu comecei a dizer" o metodo diz assim: HHão

estou com dor de cabeçl.. nio estou com dor de ca.beça. ndo e,!

tou COIft dor de cabeça ••• 1l Ao cabo de cinco minutos, eu est,!

va COIll Uma dor de cabeça muito maior do que antes; O que eu

tinha era insolação. Então eu fui medicado e fiquei sem

dor- de cabeça. Suspeito que o Governo continue usando o Mêt,2,

do Coe. o que não é bOM. O metodo Coe resolve algumas d,!!.

res de cabeça.. mas nio dores de cabeça que tenham causas rs.

a.is. Então. respondendo ã sua pergunta. embora eu não" possa

indicios.

Deputado.com as companhias americanas e mesmo ale~ã$. Mas,

nós estamos operando - é o que eu tentei dizer há pouco - de,!!

tro de um 1Il0delo. Então. a escolha fundamental do Brasil

rolllper esse modelo com a lftura1ha da China. Eu. nas brincade.!

ras Que faço, às vezes.' na minha vida, eu fiz uJlla outro dia"

dizendo que neste Pais. nós êraftlos todos estrangeiros. porque

olhâYlmos em volta e não viamos n~nhu" indio. O Deputado Jur!!.

na nio esti aqui hoje, senão. eu teria que -dizer: há. pelo In,!

nos UII nativo. Este PaTs SI! formou por pessoas fisicas e jur!

dicas que Yieram1iie forl. e se tOl'n~u isso que nós temos aí .Hio

i UIII 'coisa brilhante o nosso Pais hoje. riU também nio pod.!

n10S dizer que nio conseguimos fazer alguma coisa. Nõs con~

truillos, bem ou mil. o nlaior parque industrial ao sul do Equ!

dor. Construimos, e temos hoje um sistellta de telecolll~nicações

de que podeflos nos orgulhar, melhor do que o frances. por

exemplo. Hi algumas coisls que nós conseguimos. Há. infelizlIl;e.!!

O SR. DEPUTADD EDUARDD MATARAZZO SUPLICY - Du

nos indices de bell ..estar. que elll geral são mais altos.

O SR. DEPOENTE (Karlos Rischbieter) - Mas se

eu converso. por exemplo, com industriais na Alemanha. eles

me dizem: ah. os teus Suecos: Um pouco assim de ser a Suécia

consi1erada Ullt pouco difere:ntE:. E ê Muito QOlis fiicil o ~Qlti ..

cionillllento de cOllpanhias suecas -' eu tenho outros exemplos 

COIl1 o capital e com o mercado nacional do que e. por exemplo,

gui-l07 Entio, a dúvida. fundamental: vamos fechar afrontei

ra? Acho que não. N~ minha opiniio, não. A fronteira tem, que

estar abertill para a entrada de pessoas ... que queiram vir aj2,

dar, como forallt os nossos antepassados que vieram para ca,que

buscaram construir um pais. Então, isto em teoria e ficil di

zer. mas a dificuldade prática de estabelecer regi-as, de es<t,!

belecer controles. para que o capital estrangeiro. o investi

mento estrangeiro venha para beneficio do nosso Pal$. acho

que é ésta fi il discussio fundamen~a1, se nós aceitarmos a i
dêia de que nãs devemos continuar abertos e fazendo parte da

comunidade mundial .. Nesta negochção, nôs temos possibilidades

de alianças fantásticas. Eu, por exel1plo. vou morrer tl'iste.

se nôs nio conseguirmos fazer Ulft 1I1nimo de aliança latino-alll..!.

ricana. Este continente é UIII continente - e eu disse isto num

discurso em Lima - em nõs estamos voltados de costas uns para

os outros e olhando para iIl Europa. os Estldos Unidos, o J,!

pio. Hãs não olhamos um para o outro. ! trágico isto. para Ulll

continente qUI:! tem todas as condições. reunindo forças. faze!!,

do negociações bilaterais. estabelecendo. realizando as co!!!,

p1elentaridadesque nós telllOs. Telllos hoje, eu vi no jornal ,um

represent.nte do CELA" aqui, tentando mais 'Ulfta vez reatiYillr

isto. Mas hoje ê mais dificil. Quando as coisas iam razoave!

mente belll. jã era dificil; hoje, claro. lIIais dificil. Agora

eu acho que a coisa fundamental i discutir t.ambém neste pro

jeto de renegociação da divida e não fazer.os ,uma renegod!

ção que sitllp1eslaente ~bra iIlS protas apara 0$ três intens gra.!!

des. E eu disse isto nUII artigo no começo do ano ,Quando eu e!,

tua preocupilldo com a vinda do Presidente Reagan ao Brasi1.Eu

escrevi, na revista "SenhorD
• dizendo: "espero que seja • ap!

nas a visita do tio rico que ve. \\cudir o sobrinho pobre co.

uma 'InJeta cheia de dinbei"o·\. Suspeito que seja Mais do que

tsto. O que que nós podemos perder? A politica de informática

brasile'ira. a entrada de bancos estrangeiros - e isto eu f!

lava desde o teMpo do Banco do Brasil, que er-a a lIIinha pre.!!,

cupiIlção .. se_ regras. E o que vai acontecer? Hós valllOS ~'ter

uma ampliaçÃO dos billncos cOMerciais estrangeiros sem um pr!

ço, pelo menos. Se qualquer UllI de nós quiser abrir um banco.

hoje. ele tem uma carta patente a pagar ao Banco Central. N.!,

da mais justo do que exigir, de quem viesse participar do no,!

so mercado, uma carta patente a ser plga erA dõlares. Talvez

saiR dI! graça. O terceiro e mais importante ponto e que nõs

teMOS U\il:i11 pol1tica externa independente ou não alinhada que

foi uma das grandes coisas que aconteceu neste- País. que

esta poHtica do ItaJllar-at1. Hós pode.os perder esta política

I!' podemos ser obrigados a mandar 0$ nossos marinheiros pilra

•• taribe. Eu acho que essas sio as conseqOências. do lado e,!

var e,te barco. GU Ji1i;.lhoi'". este Cilimfnhão a.o seu destino. Ternos

enfrentado dificuldades enormes. Omercado brasileiro de e.!

lIinhões esti hoje cerca- da metade do que era em 1977. A fi1,!!.

sofia da Volvo. que e1 a defende. que o caminhão. que a fl·ota

br.-sileira ê uma frota não adequada ã realidade nacional. nõs

prec1sariamos ter Ullla participlção ll1aior de calftinhões pesados

e eu lcredito nisso, apesar de ser um comercial. eu acho que

i correto. princfpal~en'te se se compara isso COM outros pai

ses e tom países da dimensão do Brasil. principal.ente, onde

hi grandes distâncias e ,randes cargas têll de ser transport!
.~s por veiculos adequados. De UIll Illodo gerl.1, as companhias

IlteelS .. urla das perguntas que Y. Exa. Me fez .. a5 escillndin!

,.s, elas têm uma atitude um pouc~ diferente, por_que. Esca,!!.

'1nivia to'da e co-nside".d. UIll pouco subdesenvolvida. princi

pallllente pelos europeus do Continente.

• D SR. DEPUTA'DD EDUARDD MATARAZZD SUPlICY - Su,!!.

cfesenvolvidl.7 Apesar de •••
D SR. DEPDENTE (Karlos Rfschbfeter) • Subdesej!

volvida "O sentido de cap1'ta.U,IIo; nio subdesenvolvida •••

te diferente tl!nha sido a Índia que tem uma dívida externa mui

to pequena. que tem uma distribuição de renda muito melhor do

que a' brasihira, embora elll níveis TIIuito mais baixos .. em m!

teria de justiça social,a fndh talvez seja urna coisa melhor

do que o Brasi 1 . Então, na grande 11i1 i ori a dos países em dese nvol

vimento.mais ou JRcnos beTII.usarillm os recursos externos.Eu acr~

dito que a lIelhor forllll.claro.de iljuda,e um credito não vinc!!.

lado a nada e que a escolha do que fazer com esse dinheiro do!

pende do pilts.Hão ê o caso brasileiro;hã MUitO tempo perdemos

de novo a nossa câpi!cidade de escolha.a caso concreto •. que i

s'elllpre bom citar. ê o caso da Volvo. A Volvo ii a co~panhia,do

setor autolloblHstico. que entrou 'por últ1Klo no I:rllsll. A iE.

dustrh automobilística no Brasil cOllleçou a se instlllr ':com

Juscelino - nós todos sabellOs .. e a Hercedes e a mais antiga.

e a Scinh. pari. só citilr a irea ~e cAnlinhões, e as ültimu

que entraratll no Brasil foram a Fiat. que se insta~ou em MinIS

Gef'l.h eM 1972-1973. e a Volvo, que começou seu projeto em

1978~ A Volvo ~epetiu UM pouco a eJl:periêncil que foi feita na

Fht, de UrRa associação de capitli-s brasileiros e estrange!

ros. IIIS COlA a predominância do capital nlciona1. "o CISO de

Minas foi o Governo de Minas que entrou como acionista. e III!

jorftarianente; no CllSO do Pu,ani. 1. 'Ioho do Brasil e fort'il!

di. hoje. .. houve modificações desde o inicio" por duas in!

tituições do Governo do Estado do Paranã. o Fundo de Desenvo!

v1mento EconôlIllco. ~dR'in1stado ~elo Banco de Desenvolvimento

Econômico. e urna das subsidiirias do Banco do Estado do Par!.

ni, pelo Governo; um banco particular paranaense, o t BameriE.

dus. e um empresário, que e um elllp,resario l1der ,~! uma eNpr,!.

SI. transportadora de ônibus. de Londrina. Esse grupo brasile!

ro deterA o controle acionirio da empresa. Ele tem cerca de

53% dus ações com dh-eito a voto., A volvo sueca é sócia do

restante do capital ordinârio e das ações preferenciais, sem

direito a voto. onde há UM outro sõcio. que e o Internacional

financial Corporation. que ê uma subsidiárh do Banco Mundial.

Entio. nós telllos o capital ordinário controla,do por brasile!

ros. Ull capital. as ações selll direito a voto distribuídas e,!!.

tre a Vo 1vo sueca e uml organi zação i nternca i coni1. Há um !:.

cordo de acioniStas reg'istrado. aberto. que di a administra

ç~o técnica desta cOllpillnhia aos suecos, tecnologia e tudo

•• is.~ Os sõdos bl"asiletros nio tinhalft Know-how de

fabricar caMinhões. Então, este 1lI0delo novo. que e diferente,

inclusive, do da Ffat. e uaa experi~nch nova no Brasil. T,!

nho certeza de que, se o Brasil tivesse continuado no seu d.~

senvolvilllento~ ele teria dado completlmente certo. Hoje, d..!,

das as dificuldades de aporte de capital por parte dos grupos

nacione.is, principalmente do Governo do Pa~anã .. o que llcont!

ceu no cua da Fiat: o Governo de Minas se retirou e hoje

lIinor-ltir10 - este Tlode10 e questionável. Eu nio sei se ele

continuará. se daqui a 5 anos nós tereMOS a Mesma configur!

çio. Espero que sim e luto pari isso. D Conselho de Adllinl,!

trlçio da Volvo tem hoje onze "emb~os: cinco são indicados

pelos acionistas brasileiros e cinco pelos _acionist!! ~ueco!:- _

a Banco Mundial nio' tem representillnte, e IlU sou uma especie

de híbrido aceito pelos dois lados. Entio. a minha tarefa na

"olvo nio ê administrativa no sentido de administrar a empr!

SI••as. sim. no sentido de harmonizar os interesses e defen

der essa companhia CaNO empren nacional. r uma tarefa dif!

cil e acho que estou conseguindo, eM discusssões penosas, l!
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que hí, porque hoje nós todos ficaMOS angustiados em saber se

nio há outras CoraIS elRbaixo do tapete. Eu propus, na época.

criar-Ie, na linha de idéias d~ transforlllar.o Banco Central de

nov:o nu" Banco Central clissico, quer dizer, criar no Brasil

~ste Banco cen~ral clissico que cuida essencialmente de moeda,

nós propusemos I criaçio de ulla Superintendência de Fisca.liza-

ços. Certa vez, para compra do Grupo Ipinnga. certa vez, p!

ra a compra da Corretora Laureano. ell 1981. Por sua vez,

Grupo Laureano tinha realizado UrRa Operação 63, no valor de

14 ~i1hões de dõlares junto ao Banco do Brasil para cobrir

UII "bllraco" que não c.onseguiu cobrir e dai foi qUe os Hini!

tros Delfim Neto e Ernane Galveas o chamaram para adquirir

a Corretora Laureano, com a qual ele tinha um crédito de 300

milhões de cruzeiros. Bem, talvez V. Exa. tenha lido esses d!!.

poiklentos todos, o depoimento dele que ê um longo depoimento,

mas que nõs deixa assiM bastante estarrecidos. O Governo não

esclarece o que acontece. Cai o Presidente do Banco Central di

zendo que - e nos diss~ aqui - não foi por causa disso, foi

porque discordou da taxa de inflação prevista na ül tima Carta

de Intenções para o ano. qúe vem e com respeito ao defi ci t p!

blito prev1sto. Misto não podeMOS acreditar. porque já foi

assinada Dutra Carta de Intenções, desde que ele esteve aqui

há dois Ileses. Então, se fosse por. fsso. ele poderia perlllan.!.

cer. Mas sobre o caso ,Coroa-Braste1. ele nada esclareceu. S.l?

funcionírios, um Diretor de Mercado de -Capitais e um Diretor

,de Fiscalizaçio, um chefe de fiscalização, quer dizer Herlllann

"'ey e DeU Borges, seM que haja qualquer esclarecimento COIlO

que verificando SI!: a opiniio pública se satisfaz COI'll a saida

de lIIa; 5 do is, COIlO se ír houvessem bodes expi atôr; os puni dos,

sõ que co. o cuidado, pelo Presidente do Banco Central de di

ler que III/)OS não e~tio punfdos. Estão afastados seM punição,

e ainda ontelll veio urna nota. complementar dizendo que ambos CO!

tinuam sendo relllunerados nlS suas funções que nio luis exe!

ceRto Entio, UM afastamento NUitO estranho. para verificar se

todos nós deixaMOS de perguntar a respeito. Então ê justame.!!,

te a falta de transparência do que acontece no poder pübli

co. com as autoridades que se déverhnt encarregar de f~scali

zar o sistema financeiro. Esta ê a. Minha última pergunta: c,!!.

filO V. Exa. vê este caso do Grupo Coroa-Brastel e a própria

responsabilidade ou falta de responsabilidade dos Ministros

da írea econõWlica neste assunto? E, se por acaso, tiver UM

conhecilllento. ulIa vez que este caso vem de há ~uito te~po,

qU~ possa enriquecer a nossa visão sobre a evolução da hist~

ria do Grupo Coroa-Brastel, taMbem seria illportante que nos

dissesse.

o SR. DEPOENTE (Kar10s Rischbieter) -Eu conh!:.

ti o Dr. Assis Paim Cunha quando ji nio era Governo e o conh!:,

ci porque a empresa deh:, a Oraste1, era grande compradora de

UMa empresa chamada Paraní, da qual eu sou meJllbro do Conselho

_ fibrica de geladeira e congeladores. Entio, 'por força de r,!

hciona~ento cOlllercial, eu conheci o SI". Assis Paflll CUnha em

19BO, provavelmente 19BO, segunda metade do ano, não me 1e!!,

bro a dJtll. Re;i o Sr. Anis Pail1 Cunha~ acho, duas ou u.a

vez. Uma. eu sei, quando ele comprou o Banco de Credito Co.er

cial. que era Ulll banco sediado no Paranã, e quando ele foi

Curitiba para conhecer a ca5l, as instalações e,tudo o luis

e nõs almoçamoS:' juntos. Em nenhuma dessas ocasiões, eu disco!!.

ti nenhum assunto do escândalo. De 1Q0do que não posso dar n!.

da adicional. O que eu sei do assunto eu o sei pelos jornais,

pelos informes e coisas que esta Comissão levantou. O que r!.

a·l.ente me espanta neste caso - e .ai'eu volto ao in1cio da

sua ponderação - é que o roubo de trê5 toneladas de ouro, foi

considerado o maior roubo da história. e nio entendo COMO -ê

que se podem elllitir letras de Cã~biD frias. no montante de

480 milhões. Hão entendo. COIlll a llI~ior das boas vontades, eu

nio entendo. Quer dizer, se o nosso Banco Centrai. se t.~ co.!!,

troles deles não identi1'icall por um sinal vermelho que está'

acon:ecendo algutlla coisa de muito errado no crescimento dessa

empresa ... e eu lIe 1et:libro que fui alertado por uma ami go meu:

Você jã olhou, para os núMeros da Coroa - Coroa Credito Finan

ceiro, 'não da Brastel? Como ê que eh consegue crescer assiri?

E nio estavam r~gistrados todos os valores. Era o Mais grave.

Então fsto nos deve preocupar I!norlllem~f)te.. Hum sisteMa fina.!!

ceiro complexo COtllO fi o nosso, a falta de um departall'lento de

fiscalização do Banco Central ê uma das cohu mais graves

duas observações suas que lU! fazell1 necessarhl'ltentt: fazer duas

perguntas. Uma, qUilndo mencionou que pode haver outras Cor~

ils-Brastel, porque tallbelll III! informaram que isso pode estar

ocorrendo. Então pergunto a Y. Exa. se sabe efetivamente que

isto esteja ocorrendo, se nos poderia dar UNa contribuição ~e.!

SI irea..

segunda observação e de que. segu~do soube. pessoas de UM ni

vel mais ba.ho nio sabialll efetivamente de que essa elllissão

de letras frias estivesse a um ntvel tio alto. Agora. será

que pessoas do nivel intermediário e superior sabiam?

O SR. DEPOE"TE (Karlos Rischbieter) - Não sei

responder. E acho Que nio ficou evidente isso ainda no curso

das averiguações.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HAT~RAZZO SUPLlCY - li

to é o que falta ser revelado ã opinião pública, porque o pr§.

prio relatõrio da Comissão de Sindicância .agora já tinha si

do concluldo sexta-feira e agora pediram tliah .sete dias e .in.

da nio se diz que vai ser revelado ~ opinião publica, tIIas nós

estareWlos exigindo. Eu agndeço a V. Exa. a atenç~o às ftlinhas

respostas •

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alentar Furtado)

A Presidênçia telA duas perguntas a formular a V. Exa., aprovei

tando, evidentelllente o conhecimento e o brilho da sua 1nteli

gência que nos encl.ntou aqui .• AprQveiUpdo o curso das, pergu.!!.

tas do Deputado Sup,lfcy. I!-U qUl!-rh apl!-nas leJlbrar que hi pc,!!

cos dias o' 'Pr.esidente do Banco Central da Argentina foi preso

ao descer no Aeroporto vindo dos E~tados Unidos, sob a acusa"

çio de que estava traindo os interesses nacionl.is, ou prej.!!.

dicando os interesses n'ac!lon~is argentinos. O Ministro TaR!,

ta, no Japio. foi condenado a ·quatro anos de reclusão talRbém

por acusações atentatórias aos interesses nacionais. sobret!!.

do na ãrea de corrupçio.

O SR. RELATOR (Deputado Se:bastião Ne:ry) - Dl!.

teRl, o Ministro de Economia da ATelllanha.

O SR. PRES!OEHTE (Deputado Alenc.r Fu"todo) 

Ontem, o Ministro de Econollfia da ÁlelllJnh.l. como diz o ~nosso

Reli.tor. Deputado Sebastião "ery, também proces~ado, nio sei

se já condenado. lIlas pelo menos ullla acustição fron'ta 1. A Nação

se sente desagravada toda vez que isto acontece. Ma.s o que eu

queria colocar a V. Exa. é o seguinte: eu ente.ndo que nós e!

lias vivendo no Brasil u.a. situaçio pior que a de Granada. ·Gr!

nad~ houve uma ocupação'lIilitar e me parece de cariter transi

O SR. DEPOENTE (Karlos Rischbieter) - Não sei,

se não alertaria oS,meus amigos, ·mas. enfim, o que Me deixa

as-sustado e que isto possa ter ocorrido neste montante. Eu

não sei se a fisclaizaçio hoje estã em condições de detectar

se algUMa coisa estã erradl.. não sõ por não querêr. como por

não poder fiscalizar. E aT fica sério. Mas nio tenho indic,!

çio, absolutamente nenhuma. E só ufla angustia Minha.

O SR. DEPUTADO EDU~RDO HATARAZZD SUPLICY -

ção Banciria, a exeMplo da Superintendência de .contl".~'e de ,S~>

guros .SUSEPE. Para isso foi feito UI1 projeto de 1ei que n'io pã!,.

;ou.Mas\independência do controle,as funções de controle são

diferentes das funções de cuidar de moeda. Eu continuo achando

hoje que se precis6ria de UM õrgão 1 igado diretaMente,ao Mi

nistêrio da Fazenda que fizesse li .fiscalização banciria .. 'li!!.

da Jltais nessa. concepção muito cOlllplexa que é o nosso Banco Cc,!!

tral. que te. funções de fomento agrtcola. funções de bOWlbei

ro para ap~gr incencios. funções que não cabem dentro de u.a

cabeça. dentro de u. ornamento de uma instituição, inféli!

Alente, deu no que deu. E é realmente, eu não tenho, só o to!.

panto ~eu que isto possa' ter acontecido neste montante se1l1

que ••• porque a decisão final de acudir, isso representou mui

to pouco em terJ10s do que tinha acontecido. Quer dizer os tri.!!.

ta bilhões. em 480 de Letras de Câmbio frfas e um percentual

Muito pouco, embora represente absolutamente ma v-alor apreci!

fe1. Mas co.o pôde acontecer que.a coisa chegasse a este pon

t01 t muito diferente das outras coisas. do caso CAPEMI ou

do caso da Delfin. O caso da Delfin ê um caso muito claro que

aconteceu .. fio caso da Coroa-lJrastel realmente ê espantoso que

não tivesse soado o alarrae ante$, mesmo porque nõs. pelo que

eu sei, nell escalões inferiores no Banco Central sabialll di!

so, sabiaM o tUlanho da coisa. Eles sabh. que estava algullla

·eoisa errada, mas não se suspeitava nell de longe que o valor

seria tão grande.

O SR. DEPUT~DO EDUARDO HATAR~ZZO SUPLlCY - Ho

doisbre este caso, nós tentOS aí o Banco Central afastando

bre o JIl'aior roubo da Hhtorh do mundo, em Londres: ,roubara",

ouro nu.a quantidade de 44 bilhões de cruzeiros. Ate fiquei

Ul'lI pouco assustado com este niimero, porque aqui no Brasil nãs

sabelllOs que o rOlllbo da Coroa-Brastel foi dez vezes maior do

que isto, foi 480 bilhões de cruzeiros, el'll letras frias e

Banco Central l!.1scou os olhos sobre isto. ao contrãrio atê

.deixou que ocorresse coniventetllente com a direçio do grupo.

conforlltê depoimento ainda ontem confirtllado pelo Sr. Assim' PaiM

Cunha perante a Justiça no Rio de Janeiro. Esse caso - eu vou

perguntar a respeito dá sua visão~ se conhece do caso - do

Grupo Coroa-Brastel. porque ele vell! de alguns anos atrãs ••• "0

depoimento feito nUr:'a das CPls. aqui •. o Sr. Assim Paim Cunha

revelou que hi muitos anos vem sendo solicitado. vem sendo

chaJllado pelas autoridades governamentais para prestar servi

Entio, ~ sua preocupação contrasta COIll a não preocupaçio de

Si.onsen e de Langoni. Po isso. eu gostaria de :'ouvir o por

quê desta preocupaçio. se pudesse estender um pouco tIIa 15 as

razões que o levam a considerar seria este problema e que m~'

d1das poderlamos aqui na CPl ter para levar em conta esta pr~

éupaçio.

O SR. DEPUT~DO EDUARDO HATAR~ZZO SUPLICY - Ei

ta 5ua reflexio nos leva a UIU outra Questão seria hoje que

ê a do control~ exercido pelo Banco CentNl, pelas autor1d!.

des lIonetárhs. no sistema financeiro nacional. relacionando

isto COII o prõlJrio controle da dtvida externa, ntas das suas r!.

mi fi'éações. conseql1enci as no mercado interno, IIDS ma i s va"'i!.

dos setores. No início desta seman~. houve um noticiãrio s.!!

o SR. DEPOEHTE (Karlos Rlschbleter) - O slst!

•• financeiro brasileiro i essencialtnente nacional e e essen.

chlmente privado, ao contririo do que se diz. E eu acho que'

$1 estí prestando lIIuito pouca atençio aos acontecimentos t",!.

centes, de dois, ou três anos, talvez UM pouco fuis, para cã,

de uma crescente pr\Yatizaçio do credito na área de bancos. O

.8anco do Brasil, po exentplo, tem uma participação hoje sub.!.

tanc1alRlente menor no credito concedido às atividades produti

VlS no Pais do que tinha há dez- naos, mas substancial. Um S~!

tema financeiro COIllO nós o construlMos - e construímos COIll

llIuito sacrifício da Haçio. porqhe esse sistel1a financeiro foi

construído por todos: nós, e ê razoa~ellflente eficiente - pode.

Se ele não servir i Nação. se ele nio servir i sociedade. ao

setor produtivo, ele é colocado e_ questão. e e colocado em

questio hoje lIIuito violentamente por empresário,s COtllO Antônio

ErmTrio de Morais. eMpresários cora0 o próprio Olavo Setúbal,

que ê banqueiro. mas diz frases, muito importantes. Carla i!l qUI!

disse em 1978. que a tarefa tIlais importante de UM Governo era

reorganhar o sistema financeiro n.acional. para que fosse vo!

tado de novo pari a produção. Então. duas coisas pode acont!

cer, se a sociedade, o eMpresariado achar que o sistemll fina!!.

ceiro que nã,s tentos não serve: pode haver uma pressão para que

ele seja estatizado. Isso aconteceu elll outros países, na Fra.!!,

ça que tem um sistema financeiro que funciona muito bem; ele

já era NUitO estatizado antes de Miterrand e agora e bastante

estatizado, creio que a nTvel de 90%. No México. ele foi r!

centelllente estatizado. Eu nio sou a favor desta soluçio. Acho

que se se tem Ulll !llnco Central funcionando. os agentes que

trabalhaM dentro das regras podeM ser cooperativas prfvadas

IJDde~ até ser ate privadas internacionais. A presença de ba.l1

cos fnternacion.is, que. e. tese~ .talllbém não tliuda nada, PO!

que nós temos o controle, o Banco Central controla isso tudo,

tllRbi. não seria indesejível. Por que eu acho que i indesejã--·

veH Eu acho que ê indesejável pela própria força desses ba!!,

coso Se nós olharllos o tamanho de bancos nos Estados Unidos.

na Europa e nõ Japão, e COMpararmos COII os nossos bancos. nós

sõ teltOS Uni no BrasÚ que pode chegar perto da colocaçio de!

ses bancos. que e o Banco do Brasil. Mestllo o JIlaior banco Pl"'!

Vida da America Latina, o BRADESCO. ê muito pequeno em rel!

çio i forç. desses ~ancos. A prestnJ~iI m.ior desses bancos. no

Brasil acabarí, pela força que eles representam, pela cllpaci

dadc de 1Il0bilizaçio de recursos. tomando conta do credito. Eu

acho que nio; o, Brasil. COtllO qualquer pah ell desenvolvimento.

precisa pelo menos ter o eDitando de sua poltticl financeira.

Entio. se essa política financeira. no somento. estã errada,

julgo. não iKlporta. IIIl$: os instrumentos permanecem l!!m nossas

mãos. ;:om eles. nós VJdelllOS fazer as coisas certas ou nb'o.

presença lI1aciça de um grande nÚllero de bancos estrangeiros no

Pais, a meu ver. nio é desejável.
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tório, fias aqui no Brasil a ocupação estã sendo de carãter pe!.

••nente. a meu ver. no que diz res,peito. ao dOAlinio econôm!

que a dívida externa do Brasil. Essa colocação de Y. Exa. ji

que I nosSil investigaçio Se debruça também sobre a dívida i.,!!.

terna e gostarfamos de ouvir a exposi çio de V. Exa. sobre

usunto, UtRl Vet' que envolve aspectos de inflação, aspectos

de desf!Strflulo~ aspectos de especulação desvairada transfo!.

Mando até de cerh forma a poHtica do Governo, ell deterJllin!

du ireiS. nUIl grande 'Cassino que ê para o jogo, Ulll jogo si,!!

plesl!ente ,de jogo. que pode truer UMa sêrie de conseqOências

ali lO nosso desenvolviMento e ao processo de endividaMento

brasileiro. Nós gostarhmos que Y. Exa. encerrando o ~eu d!

pofmento, abordasse- 'este aspecto ~o nosso endivfdalllento.

O SK. DEPDEHTE (K.rlos Rischbieter) - Bem,qu.!!

do eu digo que .. dTvida interna e pelo menos tão grave qua,!!

to a externa e porque o Brasil. adotou um lIétodo clissicl) de

financiar deficits não pela eJl'fssâo pura e simples de moeda,

que' i considendo nI teoria .."etiria COMO inflacionário,· e. o

ê, substituindo esta eMissão por e.issão de papeis. E o GOVf!!r.

.no. com esses plpeh, vai ao ';lercado e se fiílancía, financia

do a economia nas suas ireas "ais nobres. que estio avassala ...

doralllente promovendo a desnacionalização cultural. de forma a

atentar contra a identidade nacional. Enfill1. pma ocupaçio que

se transporta para o plano politico de forllla a influenciar fu!!.

dalllentalmente ~s decisões do Governo. E os ültimos atos prat!

cldos pelos rlpre~entantes do Governo brasileiro. subscreve.!!,

do as cartas de 11'ltençio ao FMI cometerall'l. a Meu v~r, a s!!,

prema injurie i Nação quando pasnram a negocf11r não apenas

a dlvida. nos moldes de atendiaento aos banqueiros, lIlas ta!,

bell1 a soberania nacional. E isto eu reputo. Sr. Depoente, mui

to grave, I'luito seria e l'IIuito raro de acontecer neste Pais ,p!!.

la desenvoltura. pela seJl1-ceriflõnia. pela Maneira assim, of!

elal de se comprometer a soberania do Brasil em negociações.

por escrito. feitas COM OS banqueiros internacionais. E veja

Y. EXI.. que o Brasil abriu mio do seu foro para as questões

ou dúvidas a serem dirimidas e que digal1 respeito ã divida do

Sra51 1 , a divida externa brasileira, elegendo o foro do Nova

Iorque para tais questões. O Brasil abriu ",ão do direi.:.o da

impenhorabilidade dos seus bens, e' está por escrito isto lã

numa das clãusulas, fazendo com que se projetellt mais a fundo

os interesses fot"âneos aqui em busca de tomarem conta da PI

TROBRJlS, da Vale do Rio Doce etc., pelo tlIenos no que diga re.!,

peito ã penhorabilidade de tais, dos bens dessas elftpresas. O

Brasil disse de públ ico e raso. atraves dos seus representa,!!

tes de Governo. nUll'la das cláusulas dessas cartas....:que abria

lItão do dinfto de invocar qualquer aspecto de sobp.rania no que

dissesse respeito ã dívida brasileira. Eu estou cfJlocando

Y. Exa. este problema porque reputo que e de suma gravidade

... comportamento que envolva a própria segurança nacional.po!.

tanto quando afronta a soberanh do Pars, quando se abre lIIão

da soberania do Pais, e a meu ver. com total inco~petência.

caril total ilegitiMidade, COlll despuder inclusivé Mas a verade ê

que esti par escrito lã isso em nome do Governo' . brasileiro.

Ora, isto figura das cartas de intonção, isto figura das no!

godação da dlvida do Brasil, que estão talllbell\ rolando princI.

pios de dignidade, princípios de soberania, principios que

não poderiam ser objeto de transação por parte de ninguém. Que

V. Exa. diz deste eOJllportamento do Governo brasi 1eiT0r.

O SR. DEPOENTE (Ka~los Rischbieter) - Preside!!

te. eu ji dei a R1inha opinião s.obre a negociação que nós est!

MOS procedendo COIII o Fundo Monetário Internacional que é uma

negociação apenas de fluxo de caixa e V. Exa. usou uma e!

pre~são acho que Muito feliz .de que nós nio estamos rolando

apenas.a d1'Y1da. PIas estlMOS rolando a loberania nacional. ~

evidente que é necessário que o Brasil parta para uma negocia",:

çio $obl!;t"~na, uma negochçio 'iue resolva <) p,·uuleroft d~ IIOS:ii.\

dTvida. do ponto de vista financeiro. econõritico e do ponto de

vista como nação, concordo inteirallente que o modo como esti

sendo negocilda esta dlvida não ê adequado ao ~ars. E repito

que realmente só um negociador respaldado pela opinião publica

brasileira poderá vir a mudar o curso dessas negociações.

D SR. PRESIDENTE (Deputado A~encar Furtado) 

U"a última pergunta tendo eM vista uma deClaração feita 'por

I. Exa. no curso do seu depoimento. V. Exa-;' disse que li. d;v,!

d. interna do Brasil traz problemas tio graves ou

Especial!carreira militar:· Curso de Formação, Curso de

Estã satisfeito, Deputado?

O SR. DEPUTADO EDUARDO NATARAZZO SUPLICY

Não sei se o Deputado Fernando Santana tem algu!"a coisa co!!,

tra a 'Que se coloque. simplésmente, em votação e aprova}' d!,

pois e discutirmos depois a questão da data ou o que se..

ja, como tantas vezes jã foi f~it.o. Ao terminar os tra-

balhos deste ano, queria estar certo de que foi aprovada a

sugestão da convocação do ex-Presidente Geisel. Não sei

se haverâ outra reunião antes do inicio do re~esso. Se

houver objeção, então que seja dito que queira discutir em

reunião interna corpores. Se não houver objeçio. por que

não aprovar? r esta a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar rurtado)

Apenas para expungir qualquer dúvida que possa pairar so

bre a solicitação do Deputado Suplicy. Se não houver opo-

zação e Hotomecanização. destacando-se como Adido das
Forças Armadas em Berna, no periodo de 1974-1976. figura de

projeção nacional pelo desempenho que tem exercido na

sua atividade profissional. Com a pahvra. pela ordem.

Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy,.

O SR. DEPUTADO EOUAROD r~ATARAZZD SUPLICY

D SR. DEPUTADO FERIlAIlDO SANTAlIA - Para cnm-

plementar, Sr. Presidente. quero dizer ao Deputado Supl!

cy que na reunião interna corpores da Comissão to~os têm

o direi to de votar, não ê .só aqui.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

31' REUNIÃO, REALIZADA EM 01-12-83

Depoente: L~O ETCHEGOYEN
Ex-Adido Militar da Embaixada..do Brasil na Suíça

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da pr!:,

sente reunião da Comissão Parlamentar de Inquerito dest!

nada a investigar a dTvida externa. Ouviremos hoje o de-

poimento do General Leo Etchegoycn. Antes, a Sra. Secre

tãria procederá ã leitura da ata da reunião anterior.

licitando formalmente apenas seja votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Parece-~e que a questão de ordem de V. Exa. jã foi atendida.

porque foi recolhida sugestão feita ante.riormente, apenas

para ser apreciada interna corpores, quanto aos aspectos

que interessam ã l'Zonvocação. ou seja, motivos, oportunid!,

de etc. E jã consta em Ata, que também jã foi aprovada.

(Fora I do microfone) •.• a oportunidade da convocação. A

outra coisa ê a aprovação do nome da pessoa convidada. En

tão. entendo que esta questão da Ol"ganização ê que se estã

fazendo em reuniões internas. Mas a questão da aprovação

da convocação deve ser feita em reunião onde todos tenham

direito de d'izer "sim u ou "não". Por isso ê que estou so-

Esta CPI tem o prazer de receber hoje como depoente o Gen.

leo Etchcgoycn. que e detentor de vãrios cursos na sua

microfone). Seriam examinadas em reunião interna corpores

da Comissão.

D SR. DEPUTADO FERIlANDO SANTANA - (Fora do

Tem a palavra. pela ordem. o Oeputado Fernando Santana.

O SR. DEPUTADO EDUARDD I~ATARAZZO SUPLICY

Trata-se de uma sugestão que fiz em reunião anterior. que

não pôde ainda ser deliberada, por :alta de quorum na

ep.oca. Gostaria apenas de solicitar a V. Exa .• se fosse

possivel, que colocasse em votação il convocação jã suge-

rida e discutida do Presidente Gei5el, só para efeito de

que o requerimento seja votado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

(leitura da Ata)

O SR. PRESIDEtlTE (Deputado Alencar Furtado)

Em discussão a Ata. Não havendo quem queira discutí-la,pa!

sa-se ã votação. Era votação. (Pausa). Aprovada. Leitu

ra do Expediente pela Sra. Secretãria.

(Leitura do Expediente)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Aienc.r Furtado)-

do Parana. ffcaMos orgulhosos com a sua presença ~qui nos tr!

balhos porque colocou UMa vez Rlais o nosso Paranâ na cunteei

ra dos acontecimentos nacionais de forma a merecer louvor.

o agradecimento que formulo a Y. Sa. em nome' da CPI. Estão e!!

cerrados os nossos trabalhos.instrumentos

praticamente

que. como concepção, e correta e faz parte de

extrelllamente delicada, que está ramificada em

todas as elllpresas e na grande maioria dos poupadores. Por i.!,

so, que me preocupo. nio com o tamanho. Se nós cOll1pararmos o

tamanho da díVida interna brasileira em relação ao produto br,!!

to. o Brasil ilinda tem uma relaçã~ que não ê grave, não ê 5~

ria, hã paises que tem uma divi da i nterna em rel ação a seus:

produtos muito maiores do que o Brasil, só que hi determin!

das regras para esta d'fvida. Os Estados Unidos são exemplo

flagrante disso, mas nós não temos regra, nós estamos inven.

tando a cada Momento papêis novos, ft ORTN com correção cã~

bhl 'é URla das maiores loucuras que se fez em l'IIateria de mo.!:,

da no Mundo inteiro, em que se transformou na moeda interna

hoje no Brasil ê o dólar. Quando se fala em desolarização da

economia este é o probl ema a que faz COIl1 que nenhull1a elltpr!

sa, nenhuma pessoa possa programar alais a sua vida. Então a

dl'vida interna pela sua cOJl'plexidade. pelo seu aspecto canc~

rígeno ela e hoje. talvez. a doença. das ·várias doenças que !.

fetall1 a sociedade brasileirA, a Illáis danosa e que tell que ser

estirpada ou controlada.

'0 SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 
Srs. Deputados. amanhã às 9;30 t1eremos o depoimento do Sr.

lêo Etchegoyen e para encerrar os nosSos trabalhos, esta CPI

agradece a Y. Sa. pelo mui,to que trouxe a ela • Pela lucidez.

pel.a fran,S.ueza. pela didaticidade da exposição, pelos subs!

dias analrticos que fez em todas as respostas que deu e ta,!!

bem na sua exposição geral e partieuhr""~nte nós, que SOIllOS

o seu d~Ficit. Este ê UlU lI1etodo usado em todas as partes que

tenha. UII sistema econômico parecido com .0 nosso. O que aco.!!,

teceu e 9ue nós operamos incorretamente este instrumento d,a

divida interna, do acesso do Governo ao mercado de capitais.

de pol1tica monetária como compulsório, COnto redesconto? ei

te ê um terceiro e JIluito importante instrumento. Seria muito

longo chegar a contar a evolução da divida interna. mas ap,!

nas para dizer porque eu julgo o 'problema da divida interna

tão grlYe quanto o da externa. Nós temoS hoje no mercado. e,!!

tre vários outros papéis, os JIlais eM evid~nch são a LiN e a

ORTH. ambl.S tem l1qu1dez quase qu~ instantânea hoje. Quer di

zer. esses papeis são moeda no Brasil. Já '~m 1978, se file r!,

cordo bem. UM Jurista do Rio de Janeiro fazia deRlonstrações

Alostrando que, na 1 inguagetR técnica. o H-1 que e dinheiro

mais depósito ã vista. isto.e. moeda d,isponivel tinha o dep§.

sito ã vista uma perll1anência no bancQ "aior do que a própria

ORTN que era negociada ell1 1lJ~1s curto prazo. De Modo que ele

dizia que ORTN era tRais l'IIoeda do que 1Il0eda. Nós não prestamos

atenção a isto .. Quer dizer, o Governo não pre~tou atenção. E

continuou finandantdo. E hoje nós temos uma coisa muito curi,2,

sa acontecendo no Brasil. que é a. inflação brasileira não é

mais resultado de expansão de maeda. ela ê resultado de o!!,

tras co'isas~ h grande causa da inflação brasileira este ano

ê a especul ação COM lU ter i as-priMas, o mi 1ho, a soj a. Há co!

sas lRuito maiores que Coroa-Brastel em números neste an.o. I!,

to também eu espero que ciJia no Congres.so. Mas o tamanho da

divida que O Go\'erno e obrigado a rolar também esta divida i,!!

terna está amarrado. eli torna esta divida inadlllinistrãvel.

Então a minha pergunta, no caso. ê a seguinte: o que nós p.!!.

demos fazer com a divida externa? Nós podelllos renegociâ-la~

nós podemos ir para li ..oratória. Nós temos uma série de sol!!,

ções melhores ou piores. Qual e a soluçio que nós 'temos para

essa divida interna? Por que as pessoas que sio credoras do

Governo são pessoas fl'sicas e jurldicas do Pars. que aplic!'

rUl dinlTeiro nisso. O Governo deixou especular, fazer a eira.!!.

da financeira. COntO ê que nós poderíamos parar'? ~~S o se estã

transforllando hoje ell angustia interna de aplicadores pequ!

nos e médios. Isso eu considero grave. Há perguntas que

são feitas. Será que eles vão congel ar a Caderneta de Poupa.!!,

ça1 E eu digo: não. Evidentemente, nio. Isto nio pode. Macs eu

conteço a pensa~ ãs 4 horas da manhi, quando acordo. se de' r!,

pende nio farão isso. Há possibilidade de transforlllar., por

exemplo, URla ORTN nUM papel venclvel daqui a dez anos. uma n,2,

va obrigação do Governo? Hi possibil idades que aconteçalll essas

coisas? Eu sou muito solicitado por amigos que acham que, por

ter sido Ministro, eu sei de tudo. Eu não sei de nada. Real

mente, se alguem quisesse pó.r UI1 paradeiro nisso hoje ê mui

to Mais difícil se çonter a dfvida interna do que a externa.

porque este fi UI1 problema que está de tal modo como um câncer

encrl.vado no organisMO econólJIicQ da Nação que ê uma operação

maiores

estrangeiras que estão Majoritariamente domina.!!,co de for
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

sidente, crêio que seria admiti1'"mos um precedente desn!

. cessâr;o. porque essa resolução ,de 'serem discutidas as co!!, desunto veiculado c conversado nas reuniões do Corpo

Berna~ não so dos meus colegaS Adidos Militares h como ..pe

uma ou outra autori da de mi 1i tar suíça. A i nformação que

ute ~ram em dive1'"sas oportunidade.s, embora não tenha si-

do jamais uma inforMação oficial, mas era produto de as-

Adidos. era que o governo sulço. de: governo para gover.

no, satisfeitas umas condições, as quais não me recordo e

xatamente. mas parece-me que seriam algumas servidões adm!

de

si'''

era

Alguns

República teria, na epoca. dito que o relatório não

qllentes, tomados por esta CPI, na pessoa do Sr. Vilar

to de Andrade Pinto, eles não informaram que teriam

do ouvldos pelo Serviço llacional de Informações.

Queiroz. que era uma das pessoas envolvidas no grupo do

Embaixador Delfim Netto - chamado grupo do Embaixador Del"

fim Netto .. tambem. pelo depoimento do Sr. Carlos A1ber

desse~ depoimentos diziam que o porta-voz da Presidência da

aprovada

delibera-sição dos S1'"5. Deputados, submeto a quc5tão

ção. do Plenãrio.

O SR. DEPUTADO FERtlAIWO sAtlTAtlA - Sr. Pre-

vocações em reuniões privadas da Comissão foi

por todos.

zero

t' verdade.

latõrfo Saraiva. ~las antes de ouvirmos o seu depofmento,V.

Exa. vai p1'"estar o compromisso legal, fato que ocorre com

todos os Depormtes. porque se trata de uma obrigação que

investigação que procede acerca da dívida brasileira, in..

terna e externa, do acordo FMI-Brasil e. evidentemente. 'os

incidentes que têm surgido no curso da investigação. 'quais

ano

aten-

envoTvi-

La.entavel

relatar a V. Exa. que fato era e quais os nomes

dos?

nistrativas .. digamos assim - que teriam de ser

antes do Cal. Saraiva e também dei~ei a Europa um

o SR. DEPOENTE {Leo Etchegoyen) - Perdoell1-

tae se a memória falhar. Mas o fato me foi relatado de

maneira generica. Eu entendi que se tratava de um ato

de corrupção praticado por funcionários da Embaixada. Mas

ainda que falãssemos Português na'Europa. ele não me rev!.

lou detalhes - isso ê natural. fluma conversa tele-

fônica não entramos em detalhes. Fiquei sabendo do fato

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Y. Eu. tem

O SR. DEPOENTE {Leo Etchegoyen} - Por via

telefônica, numa ligação normal e nO meto dela. ele .e

manifestou um estado d'alma de bastante preocupaçio com

um fato que lhe acabrunhava sob todos os aspectos - dizia

ele - agora. perdoeloml! o interlocutor anterio1'", recordo-me

de que dissera que a vergonha por ele sentida se dava

porque o fato era notõrio no meio das autoridades governa

mentais francesas. Ele se sen'tia um' homem acabrunhado

envergonhado com o fato do qual ele tomara ~onhecimento.

O SR. DEPUTADO JOsr FOGAÇA .. Ele chegou

que se tratava.

acompanhado talvez, possivelmente. o andamento dos tra-

balhOS desta comissão e, obviamente, tel! tido conhe-

cimento tambêm das investigações que tiM sido feitas. Os

fatos que. aqui, tem sido t'razido$ a públi.ca de certa for

lU são coerenteS com b que mesmo. genericaMente. lhe dis"

·se o Cel. Sat'aiva?

rlodo o Cel. Saraiva servia •.• ?

O SR. D~POENTE (Lia Etchegoyen) - rlão. Nio

foi no meSlno período. Parece-me que o Cel. Saraiva foi pa-

ra Paris em junho Ou julho de 1975. Houve um ano em que

eu estava em Berna e ele estava em Paris. Eu saí da Eu-

ropa e ele permaneceu cerca de um ano. Houve o recobri

mento d,e um ano. aproximadamente.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA ~ ESse contato foi

feito pessoalmente ou por via telefônica?

viu dut'ante quanto tempo?

O SR. DEPOENTE {lio Etchegoyen} .. Aproximad,!

mente de julho de 1974 a setembro de 1976.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Nesse mesmo pe-

um ano. Suponho que deva ter sido eJA 1976.

mente. não tenho certeza.

a serviço da Embaixada Brasileira em Genebra?

O SR. DEPOENTE (LeoEtchegoyen) - Eu era A

dido das Forças Arllladas em Derna. na sede do governo suíço.

O SR. DEPUTADO JOS< FOGAÇA - Lã Y. Ex•• ser-

didas. e eles dariam a informação. Ouvi isso mais de

Ullla vez. Se V. Exas. me permitem. devo dizer,que. hã pouco

tempo. li nUlll dos jornais de circulação nacional uma de

claração do Embaixador sUlço, dizendo exatamente iS50. Até

entrando em detalhes da maneira como deveria ser soli-

citado.

O SR. DEPUTADO JOS< FOGAÇA - Y. Exa. esteve

antes dele. Tivemos um recobrhlento no teMpO de cerca de

o SR. RElATOR (Deputado Jacques D'Ornel1as)

Muito obrigado. Sr. Depoente. Estou satisfeito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Deputado Jose Fogaça.

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Gen. Etchegoyen.

V. Exa. poderia precisar exatame.nte em que data foi pro-

curado pelo Cel. Sa1'"aiva. COlll ele mantendo eSSas conve!.

saçâes?

O SR. DEPOENTE (lêo Etchegoyen) La'llentavel

mente. não tenho condições de .dar-lhe uma informação prec5-

sa. r um fato preteri to. Suponho que deva ter sido no

ano de 1976. Suponho ~ porque eu fui para a Europa UM ano

do.

O SR. DEPOENTE (leo Etchegoyen) - Confirmo.

Se ':Ie permitem. queria estoriar. rapidamente. a minha par

ticipação neste ill!!!:e. Em determinadO dia. recebi um te"

lefonema do então meu companheiro, Adido do .Exercito em

Paris: Eu exercia a função de Adido das Forças Armadas em

Berna. No meio do telefonema. o Celo Saraiva H;~' manifestou

uma preocupação. O Cel. Saraiva. ~ntão Adido Militar do

Exet'cito em Paris. no meio de uma convet'sa comum entre dois

companheiros, me manifestou uma preocupação que o deixavl:
bastante ner~oso. Ele relatou-me - ·V. Exas. entenderão pe!,

feitamente - por meio do telefone, resumidamente, sobre

que se tratava. Não ouvi nomes de pessoas, so ouvi r"1f.!,

rências de que havia irregularidades praticadas por fun"

cionários brasileir.os que serviam na Embaixada em Paris.

No correr da conversa, disse-lhe aquilo que ouvira mais

de uma vez no Corpo de Adidos Militares creditados elll

expressivo. que não mostrava a ·verdade. portanto não havia

confirmação, e que os õrgãos do GoVerno - no caso seria

Serviço fladonal de rnformações - já teriam feito os seus

levantamentos e constatado que aquilo não teria maior pro"

fundidade e veracidade. ,De modo que encerraram ali. Aco,!!.

tece que nos depoimentos das pessoas perante esta CPI

ve1'"ificou-se que não houve o tal inquirito. ou processo ou

B investigação pelo SHI. A menos que exista. também Ulll

critério segredo. fora disso. realmente. queríamos saber

de V. Exa. - para intciar os nossos trabalhos - se V. Exa .. ,

que foi Adido do E-Kêrcito em Berna. foi ouvido. chamado oU

inquirido em algllllla investigação pelo Serviço ,Nacional de

Informações sobre a questão do Reh,tõrio Saraiva. 1: esta

a pergunta. Sr. General.

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Sr. Pre'i

dente. Srs. 'membros da Comissão. a primeira pergunta é se,

em alguma epoca. eu teria sido ouvido em processamento ad

ministrativo qualquer relativo ã apuração do denominado k!

htõrio Saraiva. Não. Jamais fui interrogado. ou consulta

do ou solicitado a prestar qualquer esclarecimento a :. es

se r.espeito. sobre se tinha ou não participado ou conhe

cfdo o teor dele.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas)

Pelos depoimentos', Sr. General. que' ouvimos aqui tar.tbell}. o

Banco da Suíça. onde estariam depositadas as comissões naS

contas das pessoas que as receberam doS banqueiros, das

empresas, enfim. eSsas contas são nu,,!eradas - mencionam que

as contas não têm cor - uns dizem que a conta fi azul * mas

poderia ser preta, amarela ou vermelha, a questão da cor

não importa muito. Sabemos que a Suíça protege. com muito

zelo. as pessoas detentoras dessas contas. Essa e uma

das razões da solidez do banco suíço. que se fortalece, evi

denteme'nte. com a captação das COmissões roubadas dos pai:-,

ses que, naturalmente, estabelecem as negociações. Pessoas
lutori dades de governo. estabe1 ecem negoci ações. recebem

I:S comissões e as depositam no banco suíço el11 contas nume

radas. que são secretas. Houve, num dos depe)imentos. nes

ta Comissão, a1guem que disso que haveria ulila possibilidade

de se obter uma informação. se a sol1citação partisse de

um governo, oficialmente. 'e o governo sulça teria condi-

ções de dar o nome das autoridades. ou das pessoas deten-

toras dessas contaS. Hum dos depoimentos citam V. Exa. co-

mo tendo dito ou informado, e.m determinada epo.ca, que era

possível uma solicitação. se ela partisse do governo bra-

sileiro. Por exemplo, perguntando se 'o Sr. Vilar de Quei-

)'"oz. ou o Sr. Delfim Uetto teriam depósitos em dõlat'es OU

outra moeda em banco suíço, haver'ia essa possibilidade de

uma resposta? A pergunta não seria essa. Se o governo br.!,.

si1eiro solicitasse do governo suíço a informação precisa

de quais pessoas, quais autoridades brasileiras que têm ou

não depósitos em bancos suíços •. A pergunta seria just!

mente essa, se V. Exa. confirma alguma coisa nesse senti-

na

Re-

nos"

Proce!

beu Ulll ofício desta CPI dando conta do seu interesse

o SR. RELATOR (Deputado Jacque~ Dt Orne1las)

Sr. Presidente. Gen. Leo Etchêgoyen, esta CPI foi criada

para buscar identificar e verificar exatamente as causas do

endividamente externo e as razões que. hoje. nos fazem en"

frentar uma crise sem paralelo na nossa História. A CPI

tem procurado o depoimento de economistas. militares~ autE.,

ridades da Repiíblica. no sentido de encontrar essas ra-

zões. Dentre os fatos verificados se constatou a exis-

tenda do chamado Relatório Saraiva. Um relatório feito

em Paris pelo Adido do Exército, Cel. Raimundo Saraiva Mar

tins e que dava conta de irregular~dades na'captação de

recursos externl)s de financiamento. Nessa captação. prec!

samente. se localizOU uma comissão. por fora, ilicita. que

teria ~ido paga ao grupo do Ministro Antônio Delfim Netto;

no valor de TO milhões de dõlares. correspondentes a 6% de

.,. financiamento para a hidrelétrica de ~gua Vermelha. Houve.

n. oportunidade. a remessa de dois telex do Cel. Raimundo

Saraiva Martins. Adido do Exercit~, para o Estado-Maior. p!.

ra o Ministro do Exê1'"cito. aqui no Brasil. Logo depois.

ele remeteu uma informação. com quatro folhas, jã elabor!,

das. com base nos dois informes, e. posteriormente. mais

um telex. Esse conjunto de dq.cmnentos. de 7 folhas. que

foram numeradas e rubricadas pelo General Ministro do

Exercito. Gen. Silvio frota. foi encaminhado ao Chefe do

SNI. Gen. João Batista de Oliveira Figueiredo. que enc!.

minhou. por sua vez. segundo as informaçQes dos depoimentos

que temos. ao Chefe da seção d,o SNI. em 'Brasíl i a. E. a'1,

plrou. A pasta de documentos que compunham o Relatório S!

rl:iva paralisou no SHr de Brasília. Os depoimentos subsl!

o SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Não~ Sr.

Presidente. Desde jã me ponho a disposição dos S1'"s.Deputa

dos e de~ta Comissão para a i"nquisição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Então. concedo. em primazia. a palavra ao Relator. Deputad.o

Jacques O' Orlle lias.

sejam. o caso específico da sua atividade no chamado

nos cinge a legislação autônoma que discipl ina os

50S trabalhos e a subsidiãria. que ê o Cõdigo de

Pergunto se hi alguMa reunião convocada para o assunto ser

tratado interna corpores?

O SR. PRESIDENTE (Deputada Alencar Furtado)

Acredito que haverã essa reunião no in'leio dos trabalhos da

prõxima sessão legislativa. Agora. vamoS ter' o recesso

os trabalhos desta CPI estarão suspensos ate o reinTcio

dos trabalhos no próximo ano. 'Sr. Depoente. V. Exa. rece"

o SR. PRESIDENTE (De'Putado Alencar furtado)-

Deputado Suplicy. parece-me que não haverá prejuízo para

o pleito de V. Exa.

O SR. DEPUTADO EDUARDO f.IATARAZZO SUPlICY
!

SO Penal Brasileiro. Peço. então.:a V. Exa.. que preste

co~proJ;fssa ~egal e solicito a todos que fiquem de pê.

O SR. DEPOENTE (Lia Etchegoyen) - Faço. sob

palavra de honra. e sob as penas da lei. a promessa de di

zer a verdadt:l do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Pe1'"gunto a V. Exa. se tem .alguma exposição preliminar a f!,

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Então. ag.2-

rI.. se abril"mos uma' exceção já teremos derrubado uma de-

'cisio anterior.
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IIlis.

o SR. DEPUTADO JOS[ FDGAÇA - V: Exa. enten-

de que. pela gravidade dos fatos, esta investigação dev!.

ria ter sido desenvolvida?

O SR. DEPOENTE (Léo Etchegoyen) - Se me

permite, antes de responder objetivamente ã pergunta que

me fez V. Exa •• desejaria dizer quenã<i"-ténnõ· ·~~-n-hecime.!!.

to de que alguma medida admini5tra~iva, ou àlgum pro-

cessamento administrativo tivesse sido tomado. Não impli

(:1 dizer que nada tenha sido feito. Apenas eu não te-

nho conhecimento. E eu não fui convidado nem solidtado a

depor em epoca alguma. sobre qualq~er fato relativo ou

que tivesse conotação com o denominado Relatório Saraiva.

O SR. DEPUTADD JOS~ FOGAÇA - O Ce], :Saraiv.

era reconhecidamente um profissional competente e reiter!,

das testemunhas têm declarado que ele seria: prov'tivelmr:nte

promovido a genera). Mas apesar da sua competência. das

sU,as qualificações., o Coronel Saraiva não conseguiu gal-

gar esta pOSição. V. Sa. vê alguma relação entre este

episódio e as dificuldades que depois se antepuseram

carreif'a do Coronel Saraiva?

O SR. DEPOENTE (leo Etchegoyen) - Eu diria.

Y•.Exa. que ê dtficil de afirmar tendo ~m vista como se

processa, como fi a mecânica de. ascensão /la generalato. Se

me permi te que use uma expressão I ê um funi 1 em cujo· ga!,

galo poucos. muito poucos coroneis. que são cerca de qua-

se quinhentos coroneis., mui,to poucos ascendem ao gene-

ralato. E o processo de seleção ê. um processo clãssico. jã

antigo no exercito. Não sei lhe .dizer., Sei qUI! era ,um br.!

,t-hant,e oficial porque senão o fosse não teria sido nome!,

.. Adido do Exército em Paris. Para ir a Paris ele pas ..

.IU por um exaustlssimo e longo processo de seleçio.

clarações de um individuo desqualificado e desclassificado.

para fazê-lo, com relação ao Cel. S.aniva. Na minha opi

nião pessoal e de muitos companheir"<ls com quem privei

privo. o Cel. Saraiva - peço que V. Exas. creiam - fi um

homem de bem, de familia 'muito bem'constituída. de carâ-

ter retilineo. um homem sério, um homem incapaz de prati

car um ato que fira a sua consciência e de dizer algo

que não seja a verdade. ou pelo menos a verdade como lhe

contaram. Não é um homem sobre o qual se possa pôr nenh!!,.

ma duvida. Ele estã acima de qualquer duvida e de qual-

quer suspeita quanto ã sua integridade moral e dignidade. O

que ocorreu é que. num passado que não é muito remoto. ele

tomou uma posição pessoal. política, de certa forma di ve.!:,

gente, e de lã para cã, ele passou a ser tratado por de-

terminados individuos da maneira como li no jornal. Devo

explicar-lhes que, quando vim da Europa fui a Porto Ale-

gre e. lã. servi durante um ano e pouco. Vim de lã para

Brasilia em final de 1977 ou 1978. Daqui fui promo-

vido. indo para o Nordeste. A minha vida foi muito movi

mentada e não acompanhei nenhuma gestão, nenhum pro-

cesso com relação ao relatório. Tenho lido aquilo que os

jornais têm publicado com ,relação ao denominado Rela

tório Saraiva. Devo reafirmar que não recordo de nomes que

tenham sido citados para mim naquela 'época. mas devo de-

clarar tamb'ém' que não ponho"em duvida il palavra do Cel.

Saraiva. um homem de bem. que. se declarou. deve !Tê';

verdade. ou pelo menos a verdade ·do que lhe foi contado.

SR. DEPUTADD JOst FOGAÇA - V. Exa. não t]l

ve conhecimento. então. também de que alguma investigação

tenha sido hvada a efeito com mais profundidade. uma vez

que Y. Exa. era uma das pessoas. de certa forma. pelo con

tato que havia feito COIll ~ Cel. Saraiva. que talvez ., vies-

se a ser convocada a depor. caso houvesse uma investi-

gação. Aqui nesta CPI, o Gen. Frota - isso foi publica-

do nos jornais depois. inclusive um Deputado fez essa de-

claração publica. sob palavra - o Gen. Frota declarou que

nenhuma investigação foi feita. ou' seja. nenhum procedi-

mento investigatório foi levado a efeito. Y. Exa. fO,i

procurado. recebeu al guma outra informação. um outro con-

tato durante todo esse perfodó a respeito desse inciden

te ocorrido na Embaixada do Brasil na Ff'ança?

D SR. DEPOENTE (Lêo Etchegoyen) - Não. Ja-

missão.

lhe

me

de-

ques-

o SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Não.

não me recordo de citações de nomes. Eu

funcionãrios. altos funcionários brasileiros

vo di zer que

recordo de ele me ter relatado. ate metaforicamente - per

mitam-me a expressão - e que altos funcionãrios da Embai

xada. mas não me recordo de citações de. nomes. ,Posterio!.

mente na imprensa eu li citação deles. mas na época eu não

me recordo. Foi generica a comu~icação. Ele me manifestou

um estado d 'alma. um estado de preocupação. de acabrunhamen.1:

to ele me disse mesmo que ele estava encabulado. envergonh!.

do por s~r brasileiro e ter ouvido de pessoas. ~ue enten

di que ,eram pessoas do Governo ou b·anqueiros. sei lã. que

prati-.'

o SR. DEPUTADO JOS't FOGAÇA - V. Sa. chegou a

conhecer algum dos elementos que tr~balhar.1 junto com o Co

ronel Saraiva na Embaixada da França?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Perdoe-me.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - ... Porque e

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - Os depoimentos

cassem atos de corrupçio.

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA - E ."as pes

soas que fizeram as denúnchs, ele citou nomu. o banqueiro

Jacques Broi$s1a.

seguinte: Mas antes eu apenas gostaria de dizer que o ep.!

sódio relativo· ã sua prisão teve uma enorme repercussão nos

trabalhos desta Comissão, ou seja. esta Comissão também pa,!

sou 11 receber muitas pressões de todos ate inclusive a· nI

vel interno aqui do congresso a partir desse episódio. En

tão ê po'r isso que faço esta pergunta porque acho que ela

tem atinência com o próprio objetivo fundamental desta Co-

~lissão que estã muitas vezes se·ve,ndo tolhida na sua ati

vidade por pressões externas violentas que nós sofremos e e

tambem pressões internas de setores do próprio Congresso que

não estão interessados em que esta CPI leve a cabo 05

seus objetivos. E com isto apenas quero explicar a mi-

nha pergunta. E ela para mim tem pertinência com o que

CPI estã levando adiante. Mas a pergunta ••• então.: agora

eu passaria para um outro tema. E a pergunta ê a seguinte:

V. Sa. teve conhecimento, durante o periodo em que ser-

viu na Sulta. em Berna. por parte de algum outro funcio-

nirio da Embaixada Brasileira dos fatos que lã ocorreram. ou

seja. algum outro funcionário da Embaixada ou um cidadão

sara",.

jã disse certa vez - eu vif!ei a folha. Deixar que o tem-

po. a Histôria e os homens com a cabeça fria julguem mais

adi ante.

que têm sido feitos aqui por pessoas que merecem o maior

credito. pessoas absolutamente fidedignas têm citado per-

manentemente dois nomes col)lo envolvidos juntamente com

Ministro Antônio Delfim Netto na recepção de 10 milhões de

dólares como comissão para o funcionamento da usina de ';gU11

Vermelha. Então a pergunta. explicita que lhe faço e a se-

guinte: quando o Coronel Saraiva lhe telefonou e lhe

falou do fato ele citou estes três nomes, o então Emb!!...

xador Antônió:JDelfim Netto. o Sr. Vilar de Queiroz e o Sr~

Carlos Albertp Andrade Pinto? V•. Sa. recorda de que te-

nham sido citados estes nomes como envolvidos? Porque nos

depoimentos que aqui têm sido dados essas pessoas têm sur

gi do como profundamente impl i cadas nesta questão.

ca ouví qualquer cOllentãrio relativo a este fato. O fa

to durou. ou se esgotou no confa'to telefônico do Coronel Sa

raiva comigo. E eu nunca fiz comentãrio por uma razão eti-

ca. O assunto era do Coronel Saraiva. ele não voltou ao

assunto. voltou uma vez depois. em que tecemos come!!,

târios telefônicos. mas sem maiores esclal·ecimentos e de-

talhes mais importantes. Não me cabh tomar, iniciativa.

não recebi de ninguem. ninguem em B-erna. enquanto estive lã.

funcionãrio da Embaixada. me procurou para fazer alguma re

ferência a este respeito. Se me permitem dizer que eu igno-

rava que tivessem ocorrido pressões internas na Comis-

são Parlamentar de Inquérito. ~Ias a bem da verdade. devo

dizer que não. recebi pressão nenhuma. pelo menos não ou-

. ou qualquer tipo •••• uma pessoa que lã atuasse.

deu alguma outra informação. ou lhe fez algum outro

tionamento. entrou em contacto com V. Sa.?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Hão. nun-

me

Ale-

O SR. DEPOENTE (leo Etchegoyen) - Se

permite V. Exa ••••

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA

no interior, do Rio Grande e quando cheguei a Porto

o fato ocorreu da seguinte maneira. ou pelo menos os ant~

cedentes. Pelo menos três órgãos de comunicação social de

alcance nacional publicaram que após o depoimento, pres-

tado nesta, Comissão por um Coronel do Exerc.ito, o Coronel

Di ckson. que me citara corno tendo declarado algo que jã

fiz referência aqui a respeito das contas numeradas na

Suíça e a possibilidade de o GovernO suíço. de Governo a Go

verno, prestar informações uma vez solicitadas. estes ór

gãos de comunicaçã'o social noticiaralll que os que haviam si

do citados naquela oportunidade vi~iam a ser convocados

para depor. Este era o fato. Eu l:he confesso que em ra

zão do estado de saude de uma pessoa da família, eu estava

Porque estas foram as que os jornais deram.

O SR. DEPOENTE (Léo Etchegoy.en) - Perdoe-me.

O SR. DE'POENTE (Lêo Etchegoyen) - Não. não

sofri pressão nesse sentido~ 'Se me,permite V. Exa. eu pre!

tei um compromisso aqui de filar a verdade e somente

verdade. E ti o que eu sei fazer e o que pretendi fazer

vida inteira. Mas este fato e um fato que não tem rela-

ção. ou pelo menos me parece que não tem relação com

obje!o que estã se'ndo investigado aqui como fato principal •

E um episódio entre mim 'e ele que s.e lIe permitissem - ,eu

gre algu.ns amigos meus me deram o t'ecorte. Este e o fato

que me relaciona naquela epoca. naquele tempo que ante-

cedeu o episódio. do qual decorreu a minha punição. O epi-

sõdio foi um episódio que se limitou. pelo menos na mi-

nha opinião. no âmbito do Exercito. Houve um fato envo!.

vendo o meu filho. o meu filho entendeu que eu. por ser

Oficial-General da reserva e outros oficiais-generais ou

oficiais superiores tinha sido obje;O de críticas. de crit.!

cas contundentes. que aliãs. tinham sido repetidas, aqui

por uma determinada criatura. que eu estava sendo ofendido

e protestou. Este foi o episódio gerador do prote!

to dele. eu fiz declarações pela imprensa que não po-

diam deixar de ser. me solidarizando com meu filho. E em

consequência disso eu vim a ser punido. Não vejo uma re-

lação com o Relatório Saraiva. Quer dizer. não vejo isto

como sendo ••• porque na epoca eu não tinha sido conv2.

cado•.Havia a notícia de que eu viria a ser. Não respondi.

O SR: DEPUTADO JOSt FOGAÇA - r1ão I a pergu!!,.

ta exatamente que fiz é se alem desses c fatos que foram co
-nhecidos pel~ imprensa haveriam outras medidas que dete!.

minariam. por exemplo, uma profunda divergência entre Y.5~~

e o General Newton Cruz e que, por exemplo. poderia ate ge

rar uma pressão para que V. 5a,. não v'j esse depor nesta Co-

O SR. DEPUTADO JOS[ FOGAÇA

Então V. Sa. tambem estranha o fato de que um coronel que

tinha conseguido chegar a esta posição, quer dizer. ã posi

ção de Adido Hilitar na França. não ê uma pbsição que seja

facilmente atingida por um ,profissional que não tenha con

dições de competência ou pelo menoS as melhores condições.E

seria de estranhar que um homem que desenvolveu sua

reira com tanto brilhantismo e chegou a ser Adido Militar

na França. de repente viu truncada sua carreira e com obst.,[

culos que lhe foram antepostos para. a condi~ão de General.

Has gostaria também de questiónar V. Sa. sobre um outro as
pecto. Como todos sabem ê bastante notório p·orque os jor

nais publicaram em primeiríssima pãgina e toda a opinião pQ.

blica nacional tomou c-onhecimento desse fato. V. Sol. foi

recentemente punido COm a prisão., E evidentemente. isto

todos os jornais indicaram. houve uma farta cobertura jo!.

na1ística em, torno desse episódio. todas as indicàções dos

jornais levavam a crer que a sua prisão se efetuava em

função da sua disposição ou da disposição, de outros mili-

tares de,· prestarem depoimento numa Comissão Parlamentar de

Inquérito. Eu pergunto a Y. Sa. se além desse fato, '! da

sua disposição de vir ao Poder Legislativo. ao Congresso N,!

cional, pelo respeito às leis e ã Constituição deste País.

dando demonstração de que V. Sa.e um homem que coloca a ver

dade e os interesses do Pais acima de tudo. Mas.se alem

desta razão haveria outras razões que determinaram a sua

prisão. a sua punição.

Permi

depoi

de-

o SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) 

ta-me V. Exa. que, antes de mais nada. faça um

mento pessoal, jã que. recentemente, na imprensa li
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ate ocorre.

O SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Agradeço a V.

O SR.. DEPOE.HTE (leo Etchegoyen) - Não, não

o SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - O Ministro de esti

1'0Titi.

interna-

O SR. OEPOENTE (Leo Hchegoyen) - En

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY

com .otivos baianos. Muito mo,!imentada?

dar muitas vezes mais atenção aos credores

ral ~ tem-nos preocupado muito os condicionalllentos

Eu quero passar agora para um outro aspecto do que nós te-

mos também nos interessado na CPL Devido ~ sua expe-

riência de vida. a sua carreira como militar. como gene-

ve Sozinho lã. acompanhado do militar que eu substituia.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY

co-econômicos e sociais. que o processo de endividamento ex

terno tem levado ao Brasil. Porque nóS observamos mais
mais que na m,edida el1 que agravou-se este processo de en-

dividamento externo em que mais nos ficamos dependentes da

boa vontade ou má vontade dos credores mais e mais as au

toridades ecollorticas passaram a dialogar com representantes

das instituições financeiras internacionais e passaram

n.

sio

Que

ban-

filar

noSso

te$. depósitos? Por exemplo, foi-nos Illencionado qUI!

cedimento' eS,pec1al a respeito do qual V. Sa. ouviu

e poderia nos esclarecer a respeito.

verifiquei com imensa surpM!sa - mel1embrando do

Era dinheiro q·ue vinha de todas as· partes do mundo

serio. Se lIe permite vou lhe dizer que quando estive

Sulça. UIII fato IRe surpreendeu. e que nos relatórios

feitos e~ contas azuis. numeradas por codigos. Algum pro-

O SR. DEPOENTE (leo Etchegoyen) - Na Sulça.

tia Suíça?.

Pais - que havia naquela epoca lã por 1975 ell depósitos no

sistema bancã'rio suiço duas vezes e meia ou dois ponto ';",54

ve·zes o produto interno bruto. em capital em depósito.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

cârios. relatórios economico-financeiros de fim de ano. eu

• O SR. OEPOENTE (Leo ,Etchegoyen) - E notõrio

que o sigilo da Sulça e um fato real e levado Muito

.eo SR. OEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Não

Finanças.

lembro tu,bim.

'o SR .. DEPOENTE (lio Etchegoyen) - Hão. não

citou nomes. pelo Menos não lIe r·ecordo.

SI. e o cumprimento por este gesto, seu cOlllparecillento

esta Comissão ... Muito obrigado.

O SR. PRESIDEIlTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Hatarazzo Suplicy.

O SR. OEPUTADO' EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

o SR. OEPUTAOO JOSE FOGAÇA - Não estava en-

tre essas pessoas ua Deputado francês chaaado Jacques Broi~

sh? Ou ess:e·nome não lhe ocorre&

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

qUe nio.

Pessoas desta Comissio haviam procurado atingir o Coronel

Raimundo Saraiva Martins de maneira incorreta e em ter-

mos com os quais V. Sa. de maneira alguma está de acordo,

ao contrãrio, reafirmou a respeito do seu conhecimento. da

destes

parl a-

politi-

vendo-se

que virem ao Congresso Nacional conversar com os

mentares ou com os representantes do povo. E para ci

Poder Executivo enviou mensagems. que resultaram

di~logos com referência ã: polltica salarial. ã

procedimento de aprovação destes decretos-leis.

ca tributãria e diver:sos decretos-leiS. E por ocasião do

cionais no PaÍ!> do que ao próprio conjunto da sociedade br,!,

sileira, Este ano mesmo nós observamos que aqui no Bra

sil auditores do Fundo Monetãrio Internacional passaraM

dialogar quase que diariamente junto ao Banco Central. ao

Ministerio da Fazenda, ã: SEPLAN. e: freqOentaram o Palãcio ÓJ

Planalto com um diálogo mais intenso COlll os Ministros da.

P'1anejamento,eõda Fazenda do que q.ualquer parlamentar de.!,

ta Casa. Observamos o Ministro da Fazenda e o Ministro do

Planejamento indo muito mais vezes a l~ova Iorque. a Washin.s.

tono a Londres conversar COIl1 os banqueiros internacionais Ól

os parlamentares do PDS pressionados pela opinião publfca.

por representantes de sindicatos que vieram a· Brasilia exa-

minar como procediam; solicitaram ao Governo Federal ga-

rantias. qUe acabaram resultando, por exemplo. na decr,!i

tação d~ medidas de emergênci~ no Dfs.trito Federal. par-
tir deste fato nós consideramos se. não seria um passo para

medidas de emergência em todo o Território Nacional. ou

nas principais regiões metropolitanas. e daí para um fe-

chamento politico mais intenso. Isso poderia ocorrer e. de

repente, quase que jã não seria mais supresa. embora to ..

dos nós aqui estejamos muito atentos a qualquer· passo MS$i

direção. Em vista, então. 'do conhecimento de V. Exa.

da sua experiência. seria muito importante se pudesse di-

zer-nos camo vê" V. Exa. os condicionantes para a vida po-

lltica do Brasil. deste proces,!;o de endivi~amento que -: faz

com que o Governo, muitas vezes. dê mais atenção aos cre

dores externos do que aos próprios representant.es do povo.

O SR. OEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Em pri:

meiro lugar. permita.-me que. de início. 'eu' declare que. ab

sol utamente. não sou versado no fenômeno econômico. Ente!!,.

do de economia o que um chefe de família entende. Em ter

mos de economia. o que me preocupa é a inflat;ão que. a cada

mês, corroi a. nossa remuneração e nos cri a di fi cul dades de

administrar o lar. E um fato seria que estamos t040s vi

vendo. ê óbvio. a Nação toda conhec!. todos senti.os igul!

mente ou em escalas diferentes. Quanto âs medidas de

exceçio a que V. Exa. se referiu. confesso que Ifte sur-

preendi. assustei-me. fiquei lmaginando o que estaria pa-

ra ocorrer de tão grave. que levasse o Governo a tomar as

medidas que tOI/OU. Não tenho um quadro da situação; es-

tava. humi1del1en~e. no interior do Rio Grande do Sul. a-

companhando um familiar doente e UM. pouco desatualizado dos

fatos p'oliticos. lenda jornais apenas'. E, felizmente. não
vi nada que viesse a ocorrer. posteriormente, nelA J,gora.

quando cheguei a. Brul1ia. que me i.ndicasse que algo grave e

sirio, preocupante. estivesse ocorrendo. r isso qUI

posso dher a V. Exa. Hão sei se esgotei a pergunta .

O SR: OE'PUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

-Esgotou no que diz respeito ã análise ,da inop~rtunidlde dn

medidas de emergência. e esta.mo~ de 'pleno acordo com V~ Ex••

Quer dizer. a Haçio não cOlllpreende por que ainda permaneCI.

estas medidas de emergência. Quero I.provei-tar a pre

.sença de V. Exa. para que conheçaMOS melhor o penU,mento de

IlIa representante tão importante do Exercito. das Forças Ar....

em

nu-

na época. O sigilo e muito seria lã. Eu não conheço

detalhes, Eu sei que havia uma codificação. códigos

O SR. OEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY

V. S·a. conheceu a do Brasil?

O SR. OEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Conheci. E

era COIll motivo baiano a decorAção.

mericos, esta codificação. mas não conheço detalhes, Li

um pouco certa vez num livro ate de autoria de um Deputado

suiço cujo titulo e RA Suiça acima de qualquer suspeitaR.réõ

me lembro do nome do autor. lamentavelmente li no livro

mas não tenho conhecimento pessoal detalhado, Conheço

que a gente sabe por ouvir dizer.

atingia um valor maipr que duas veze!> e meia o produto in

terno bruto sufça e que financiava o crescimento e o de

senvolvimento da sulça. Este é: um dado que me impressionou

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY

co", uma sal~ só para atender o Brasil. cidadãos bri!l.Sileiros?

O SR. OEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Oizem que

haveria UMa sala ou salões para cada Pals. Quando uma per

sonalidade chega lã. ela ê levada para aquela sala. dec,Ç!.

rada com motivos do seu país •

Essa sala a que Y. Sa .. Se refere poderia Y. Sa. citar ea

qual banco, em Ber~a'l lembra-se do nome do banco?
O SR. DEPOEtlTE (leo Etchegoyen) - Em Berna.

Estou em' dUVida porque os dois tinham DOrReS parecidos. Há

dois grandes bancos. Mas e o banco: principal.

O SR. OEPUTAOO EOUARDO MATARAZZO SDPLlCY

O SR. DEPUTADO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

Fora o caso desse diplomata assessor do Embaixador Antônio

Delvim Netto. tomou conhecimento de depósitos efetuados na

Suiça por cidadã~s brasileiros'. Por outros pr0.cedi

mentos efetivos ou durante o tempo em que esteve lã. quer

dizer. que nio fosse de brasileiros morando na Suíça. V. 5a.

mesmo morando na Sulça obviamente usava de bancos na Sulça.

,Este e um prncedimento normal. Eu digo se V. Sa. teve c~

nhetimento de cidadãos brasileiros morando no Brasil que

mantivessem contas na Suíça possivelmente por razões de

negócio. ou de recebimento de comissões durante o período

em que esteve lã.

a SR. DEPOENTE (leo Etchegoyen) - Eu ouvi

vãrios COMentários. mas especificamente muito próximo tal-

vez do que o Sr. me perguntasse. mas devo dizer que nun-

ca ninguém me disse: ou fulano de tal ou sicrano. Houve

um fato interessante. eu estava fazendo um registro de

çonta no banco da Sulça. Porque eu recebia as contas do

escritório do Adido e abria a minha conta e depois de se-

rem processadas todas as medidas administrativas e ence!,

rado aquele formalismo que caracterizava o' sulço. o cid!.

dão que Me atendeu com toda delicadeza - por sinal eles

têm uma sala para cada pais. Ou seja. a do Br.asil ate era

uma sala decorada com assuntos baianos. O cidadão fe

chou~ a pasta com todo formalismo e virou-se para mim

disse: vamos conversar na nossa.
E nessa conversa ele me disse que inumeráveis

cidadãos brasileiros tinham depósitos em col1tas n11 Sulça.

Mas eu lhe confesso que eu tive curiosidade. Mas ele nio

me revelou. Só me disse que havia um montante grande de

depositas de cidadãos brasileir?s.Has não me enumerou. não

me citou ninguem. Fez este comentário e não falou sobre
isso.

Sa.

sua

cami-

de •••

democra-

depoimento do .Diplomata José: Maria

integridade do· Coronel Raimundo Saraiva Martins. V.

ria apoio a alguma candidatura. vamos dizer. ã

tins de alguma maneira ter te prejudicado. talvez em

carreira ou de alguma maneira não teve todos os

estava ,se referindo

feitos estes procedimentos? Ai independentemente

tização do País, seria apoio 11 alguma candidatura. seria •••

se puder especificar. por favor.

O SR. OEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Eu vou

Vilar de Queiroz?

O SR. OEPOENTE (Le~ Etchegoyen) - Estava.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY -V.'

Sa. referiu-se ao fato de o Coronel Raimundo Saraiva, Mar-

1he fazer umit afi rmação que eu nunca conferi com o Coro-

nel Saraiva. Vou lhe fazer um depoimento pessoal. do

lIeu conhecimento. Eu ouvi em vãrias oportunidades enqua!l

to estava no serviço ativo de diversas pessoas. d-fver~

sos militares criticas ao comportamento polltico do Cor.'!,

nel Saraiva porque em determinada época ele teria apofado QI

manifestado o Seu apoio a uma candidatura. E se tratava da

candida~ura do General Euler ã Presidência da. Republica.Por

isso ell ouvi crlti cas ao comportaMento del e. Não jul go

Mérito. não julgo se o comportamento era criticável ou

não. O que lhe afirmo i que se trata. como ,sempre se tr!.

tou de um home,m de bem. de um homem, cuja dignidade não po

de ser posta em duvida. o Coronel Saraiva.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLlCY

Uma das pessoas que prestou depoimento a esta Comissão di!

se que, o Ministro Jose Maria Vila)" de Queiroz. alguma vez

nhos abertos em virtude de- seu posicionamento político em

tempos recentes. Poderia V. Sa. explicar qual foi o posi

cionamento polltico a que V. Sa. estava se referindo? Se-

se dirigia ã ~uiça e voltava rapidalllente. COfRO V. Sa. vi

vfl na Sufça. por acaso teve notfcia de que alguma vez efe~

tivaMente o Ministro Jose Maria Vi1ar de Queiroz ti

ve-SSe- ido ã Suiça e:G viagem rápida ou menos rápida?

O SR'. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Hio. não

a. recordo de algu.a vez ter ouvido- uaa referência ou de

tê-lo visto na Embaixada el'R Berna. tião mer recordo, creio

Y. Sa. viveu dois a nos e pouco na Sutça. Sabe-se que

SutÇil i Ul'll Pais onde 0$ bancos tê., UMa tradição muito fo!,

te e que inclusive costumarll abrigar depositas de pessoas do

.uf;I.do: inteiro COII lIIuita segurança. 'Podendo fazer atê a-

travês de codigo. caso seja interesse da pessoa pro-

curar'evitar que esta sua conta seja divulgada por ai 11-

51u.a mant!ira em seu Pais ou o que seja. Na Sutça pãrece

qCle hi até livros a respeito de como se processam essas

.cont.u.' ou possivelmente as pessoas na Suiça ou algumas P!S

t"SOIS conhecem bastante bem COIQO e feito este procedi

• eRta.' Teve V. Sa. oportunidade de saber Cf: como são

aqueles diplomatas que o Sr. ouviu falar teren depositado.

8as. cuo V. Sa. "tenha tido conhecimento de como ê feito

isto, poderia relatar li esta Comissão,coao s~~ feitos es ..
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Raulo?

didade os fenômenos econômicos. eMbora sinta.' como todos

nós. a inflação. r~as V. Exa. tem um conhecimento mui to a-

o SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Mais pre

cisamente. de julho de 1979 a julho de 1981.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

ipocal Quanto ao trabalhador se a~regiraentar e reivindicar,

legitimamente, lutar pelos seus anseios, nihl1 obstat. AchO

qu~ i Utll direito legititllo. que ele deve propugnar por uma

'que

Coro-

Nesse

provi

preoc,!!

Recor-

lhe pedi~ unta orientação, ou para lhe pedir uma

dência7

bendo informações daquele tipo e que continuava

pado. Mas. detillhadaraente. não sei.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERREMBACH - N. qua'

telefonema. V. Exa. voltou a lIlanter contato COIll o

nel Saraiv,iL,a-.. respeito desse tema?

O SR. DEPOEnTE (Loo Etchegoyen) -

b~ei a e1 e: ·Saraiva. de governo para governo. ao

estou info~llado. a SUlça di informação-.

O SR. DEPUTADO FL~VIO BIERRWBACH -

raiva como UIl1 telef0rtefRil para uma 'troca de idéias. um

telefonema, o Coronel, Saraiva teria dito a V. Exa. que

pretendia mandar um informe ao Brasil. ou jã teria man-

dado esse.. informe?

O SR. DEPOEHTE (Lio Etchegoyen) - Tenho di

ficuldade de dizer a V. Exa. Tenho a impr,essão de que ele

estava p~ocessando. ele esta.va recebendo e de uma mane!

ra ate em cascata. vamos dizer assim. ele ostava preocupado

com o fluxo de informações que estavam sendo levadas a ele

relativas a esse fato que conheci genericamente. Supon'ho.

parecf!-me. que ele não tinha elaborado. ele deveria es

tar elll processo de elaboração.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Quer dizer que V. Exa. interpreta o telefonema do Coro~el~~

O SR. DEPOEHTE (Loo Etchegoyen) -'Ha hip§:

tese que V. Exa. ap~esenta. suponho que a conduta natu-

~al seria; ouvir. ~edigir. fazer: ullla anílise. Porque, COII"

preenda Y. Exa.: no 'exterior. que grau de credibilidade dlr

a u. cidadão que nunca se viu. falindo outra l'fngua, co.

~xp~essões idioIJít1clS próprias, dada a dificuldade que

lente te.? Po~ melhor que se COnSi'ga" dOllinl.~ uma l'fngua ou., .

O SR. DEPOENTE (Loo E.tchogoyen) - E, parti

O SR. DEPOENTE (Lio Etchegoyen) - E nor.al,

quando ,estamos no exterior, nós nos sentirll10s um pouco is,l!

lados em face da llngua. dos costumes. da tr:adição. e.

quando hã uma dificuldade. que recorramos a UM conapa-

nheiro- e troquemos ideias. No siaples fato de trocarMOS i

déias. às vezes. ate llIeSIllO durante'a exposição de um fato,,l!

corre UMa posslvel solução. O Coronel SaraiVa me tele..

fonou. começou a con,ver.sa normal entre companheiros e ao

meio dela lIe manifestou a preocupação. esse senti-

mento que o tomava. No exterior. q~alquer coisa que diga

respeito ao Brasil fica maximizado, e nós temos I im

pressão de que tod,~s na rua olham par:a nós. dizendo: -Este

ti br~sileiro·. E ele estava sentindo. ele estava enver-

gonhado. ele estava encabulado. ele estav~ sofrendo COIll

fatos que lhe estavam tra~endo ao conheci",ento. e as pes"

$Soas que traziam· os fatos diziam que eles eram notõri'os. e

isto o feria. como brasileiro. porque dizia respeito a fui!.

cionirios br:asl1eiros. Mas ele nio llIe pediu provi

dência nenhull1a. Ele trocou idéias comigo e. então. eu 1e1ll-

cular\~ente. e sim.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Foi apenas o Coronel Saraiva que diSse algo a V. Exa.

respeito desse affaire de Paris. dessas cçmissões; ou .1-

guma outra pessoa também teria referido o fato a V. Exa.?

O SR. DEPOENTE (leo Et~chegoyen) - Hunca' ou"

vi de ninguem mais. ,",sã do Coronel Saraiva.

O SR. DEPUTADO FlXVIO BIERREMBACH :. Após

do-me de que. pelo lIlenos uma vez amai s vo1talDos. Nio era

muito frequente. lIlas. digamos assi., para dar ull1a ideia.tal

vez mensalmente eu tomasse a iniciatiVa de um telefoneu,Ullla

vez Ilais. com certezà. falou-se nisso, e ele fez uma ref!

rência muito rápida ao caso. dizendo que continuava rece-

sabafo?

lidade de Adido Militar em Berna. algum outro fato sem!.

1.hante ao que lhe foi relatado pelo Coronel Saraiva, chegou

ao seu conhecimento?

O SR. DEPOENTE (Loo Etchegoyen) - Hão.

O SR. DEPUTADO FLXVIO BI~RREMBACH " So even

tua1mentê. COIllO Adi do Mil i tar em Be~nà, Y. Exa. to_asse co"

nhecimento de outr~ fato semelh.~te. qual teria sido a sua

função: investiga,,:. obter novas inf~rmações. relatar ao Mi

R1stêrio do Exercito ou, eventualll1e~te, uma ou~ra?

d.

PessoalO SR. DEPOENTE (Lio Etchegoyen) -

os seus.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Para que tenhafllos muito maior trans,parência aos olhos

opinião publica de tudo aquilo que se pass~ na a.dm!

nistração pública, para que o próprio Poder lxecutivo ve-

nha a respeitar muito mais a sociedade. os representantes, do

povo e se sinta muito mais legitimado. e tambem para que °
povo reconheça no Poder Executivo muito maior legitim!

dade. não acredita V. Exa. que seja o tempo de termos e

leições livres e diretas para a pr~sidência d,a República?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Em ter-

mos de dívida externa? .••

O SR. DEPUTADO EDUARDO 11ATARAZZO SUPLICY

Para resolver. inclusive, os problemas da administr.~~ÇJ.Q .. da

divida externa.

si dente, s~. General, -disse" Y. EXI.' que o Co~o~el

vai por telefonema•••nifestou-lhe ua estado de .lmil, par:1.

usar: a sua expressão, de gr:l.nde pr:eócupaçio. e que se .os

trava butante acabrunhado COIl os fatos qUI! lhe RI.r:rou ne,!

se telefonema. A pe~gunta que eu faço a V. Exa. i a se-

guinte: qual a r:azio do telefonellla? Foi apenas p1r:a lhe

contilr'os fatos. par:a lhe dizer: que estava pr:eocupado. para

mente - e opinião pessoal· não distingo entr:e Ulla e ou-

tra. Acho que a eleição indireta e iI direta são legíti

llIas. são delQoc~ãticas. Hão i .isso quc"distingue u. Pafs

do outr:o.· Mas: peUoalIllente, sou favor:ãvel i eleição di

reta. opinião pessoal. minha.

O SR. DEPUTADO EOUAR~O MATARAZZO SUPLlCY

Ago~1 IIlesmo? Par:a 'I próxi.a 5ucessio7

O SR. DEPOENTE (Lio Etchegoyen) - Se pos-

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

'Certo. Agr:adeçoas respostas a Y. Eu.

O SR. PRESIOEHT~ (Oep.utado Aloncar Furtadol

COlll iI palavra o Sr:. Deputado Flívio Bier~emb.ch.

Illelhor remuneração. em síntese. por uma melhor remu

neração. em slntese. por uma melhor qualidade de vida. Não

há nenhuma restrição. Naquela época. eu tinha uma res-

ponsabilidade relativamente grande. porque era o Chefe do

Estado Maior do II Exercito. mas não participei de oper!

ções. eu ficava no meu gabinete. no meu PC e para ali flu

fam as informações relativas ~ como as coisas ocorriam

São Paulo. A nossa grande preocupação. e o foi durante to

do o tempo. e que não houvesse um cadãver, ou cadáveres,que

uma explosão ate justa de reivindicações nã-o fosse desvi.!.

tuada no senti do de provocar choques ou acont~cimentos. que

pudessem gerar mortes de um lado e do outro. Esta foi

nossa grande preocupação, quando digo nossa. quero dizer QJe

e~a mais daquele que era o meu Chefe. e parece que ul

trapassamos aquela fase sem que isso ocorresse. Havia uma

preocupação muito grande com iSso. porque havia - como in-

felizmente há na história de todas as Nações. em todas as

epocas. às vezes - criaturas. ou grupos. ou grupelhos que

pretendem tumultuar um processo mais legít·imo. justo e le-

gal, e há pessoas que pretendem apoderar-se dele' ou, pelo

menos, do comando dele. Felizment~ estas coisas fica-

ram dentro de limites, não houve· isso. ·Houve ate o cele

bre episódio do E:stãdio de Vila Euclides. em que eu jã fui

cri ti cado. e o meu Chefe. o meu Comandante, na época. por

que liberamos Vila Euclides. quando era julgado não in

teressante que Vi 1a Eucl ides ••• E argumentávamos que não..

que Vila Euclides era um recinto fechado. um local apro

priado para isso. era preferível qu~ todas as manifestações

e todos os fatos ocorressem em Vila Euclides do que fossem

eles vitimas de provocações ~ de incidentes nas r~as e de

depredações etc •• conforme V. Exa. s~ recorda de que em

alguma escala houve. Chegamos ate a liberar Vila Eucli-

des. a abertura dos portões de Vil a Eucl ides, e recordo-me

de que. ate recen~emente. fui objeto de critica por isso.

E legítimo. e natural. e normal. ê aceitável, e dese-

jãvel que o trabalhador se organize e que 'reivindique jus

tamente. legalmente. pela via normal. os seus interesses,

que lute por uma melhor qualidade de vida para ele e para

slvel.

O SR. DEPUTADO FlXVIO BIERREHBACH - Sr. Pro!

omi-

pro-

dian-

traba-

impor

tes-

profun-

me pe~mite. eu vou por partes e possivelmente vou

til" algum aspecto que esteja embutido na pergunta de V. Exa.

Mas. por favor. me alert~. Eu estive em são Paulo de julho

de 1979. apr~xillladamente a julho de 1981 - não digo que

e absolutnente. mas em torno disso. Recordo-me perfei-

tamente do celebre 'episódio relativo ao he1i~õptero que

~obrevoou o estádio. Eu nio' estava nele. embora, eM opor

tunidade anterior e posterior. eu tivesse sobrevoado sio

Paulo. para ter a certeza de que as coisas, graças a Deus,

tOMavam um rUrAO que não aqu~l e que nos preocupava na

Estãdio de Vila Euclides, numa das assembléias' de

sentar ã mesa com os empresãrios para discutirem os

b1eMas específicos da suac categoria 'e assim por

lhadores. Recordo-me deste fato. porque são questões im-

portantes referentes a esta questão toda. a esta pres-

são de condi ci onantes externos neste processo de democr,!

tização do Pais. que não ij,penas passa pela eleição dire-

ta da Presidência da República. que hoje i uma aspiração ni

cional. mas tambem pe;a democratização da vida dos ;trabalh,!

dores. o direi~o deles de se organizarem efll sindicatos. de

realizarem assembléias. Então, eu pediria a V. Exa. que fi

zesse uma anãlise dos fatos tais como V. Exa; experimentou,

te. Numa daquelas ocasiões. lemos na illlprensa que.. V. Exa.

estava junto .ao comando de operações do Exercito que acom

panhou as medidas para preservar a ordem. digamos assim. e

que V. EXil. teria. po'r exemplo. comandado ou ate par.ticipa

do das operações. voando num hel i cõptero que sobrevoou

temunho, COM respeito. por exemplo. ao conceito de se-
gurança ou da preservação da ordem. V. Exil.. m.esmo aca-

ba de nos dizer. por suas palavras., que a interpretação que

o General 'Newton Cruz ou o próprio Presidente da Repú-

blica tem sobre o que seja Segurança Nacional ou dos ci-

dadãos em Brasllia, ti muito diferente do que pensamos. Es"

tou de acordo com V. Exa. que não há necessidade alguma de

medidas de emergencia. Outra coisa.·i a questão que hou

ve. por exemPl~. no ABC. Serã ~ue tambem essas ~edidas que

procuraram pressionar os trabalhadores. para Que eles não

desenvolvessem UIIl poder de barganha maior ã intervenção

em seus sindicatos, a recusa por parte do' Ministério do

Trabalho, do Ministro do Planeja.ento, dos empresários,' na

época. em dialogar com os traba1h~dores. a detençio des

ses trabalhadores, na 'época. por 40 dias na prisão no DEOPS.

tudo isso nio se relaciona também? Como vê V. Exa. a difi

culdade de os trabalhadores fazerem a democracia se tor

nar relevante para eles próprios tambeM?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Se Y. Exa.

prtfundaç~ de certts aspectos que ,seri am llIui to

ta'ntes que nós so'ubessemo,s, ou que ouvlssellos o seu

Pela illlprensa. acredito ter lido. embora possa estar engo!

nado. que V. Exa. acompanhou de perto. na ocasião. os lAO-

vimentos de trabalhadores no ABC. na oportunidade em que

eles procuraram desenvolver UMa organização:',llIaior. jus-

talllente para reivindicar melhores sal irias. a representação

de um delegado sind;'ca·l. para reivindicar o direito de ','se

.adas. Todo este processo de en'dividamento. que fez com

que. nos últimos anos, tivéssemos tido uma recessão IMior.

tivessemos tido até um murchar do bolo da economia brasi-

leira, tivesseRlos observado que uma parcela crescente dos

rendimentos estão sendo pagos ao exterior. ao lIIesmo tem-

po em que se limitam ,os ajustes de s~lirios dos trabalhado

res. faz com que. obviamente. os trabalhadores procurem or

ganizar-se para reivindicar sa1ãrios lJlais- justos. para ~er

maior voz nas decisões que afetam a sua prõpria vida. Posso

estar enganado. mas ·até havia perguntado se V. Exa. havia

entregue aqui ufllcu~rlculo. mas acho que não chegou a en-

tregar. nio e? V. Eu •• nos anos 78 a 80. estava em São

porque V. Exa. di z que não conhece com tanta
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pel.o menos, a l1',ngua 90 pals onde se esti, sempre hâ dif!

culdade. Dois anos ê ura parlodo curto para dar aquele tr!,.

quejo. aquela flexibilidade. Eu procuraria analisar

pessoa que me estaria trazendo a informação. a fim de bu!,

car algo de credibilidade. Mas cotQo o Adido, seja ele Adi

do do Exercito, seja ele Adido das Forças Armadas. não tem

mes ou informações, de duas. uma: ou eu aceitari a o que

cidadão disse como possivelmente verdadeiro e encaminharia

ao Governo, porque cabia a ele processar. fazer uma inve!,

tigaçio a posteriori, com outros meios que o Adido não

.tem, pois nio e função delei ou. se achasse que não era cr!,

drvel, não encami nharh.

O SR. OEPUTAOO FL~VIO BIERREHBACH - Quer di

zer que V. Exa.: levando em co~sideração as aprec1a~ões que·

fez a respei to do ca ri ter. da reti dão do Coro'ne1 Sara i va •r!,.

puta correto o procedimento do~ Coronel Saraiva. ullta vez que

ele lhe l1anifestou que estava preocupado com esses

inforlles? Essa preocupação possivelmente decorrerh, se

não de uma certeza. pelo menos de u.ma razoivel dose de

confiança nos informantes que ele tinha. v. ~xa. reputa

correto o procedimento do Coronel Saraiva de ter en-

callinhado ao,s seus superiores hierãrquicos esse conju!!

to de informes ao qual, posteriormente. se deu o nome ~'2' de

"Relatório Saraiva"?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Se o Cor!!,

nel Saraiva fez o documento. tenha ele o nome que tiv~r. e

o encaminhou. não tenho duvida de que ele foi absolutamente

O SR. DEPUTADO FLÃVIO, BIERREHBACH Gost,!

ria tambem de saber qual a opinião pessoal de V. Exa.

respeito desses fatos que lhe foram relatados pelo CorQ.

neT Saraiva. levando em consideração 05 pressupostos de

personalidade que V. Exa. atribui ao então Adido Militar do

Exercito na França. como um homem correto. como um homem a-

ciJl\~ de qualquer suspeita, conforme V. Exa. ~eve oport,!!.

nidade de reiterar aqui por mais de uma vez. Na hipóte-

se de se confirmarem esses dados apurados pelo Coronel Sa

raiva. relatados ii'l V. Exa. e transmitidos ao Ministerio do

Exercito, qual seria o seu jUlzo de valor? O Coronel Sa

raiva declarou a V. Exa. e declarou aqui. perante esta Co-

.issio Parlamentar de Inquê~ito, que se sentia muito en-

vergonhado todas as vezes que ouvia alguém dizer, que es-

cutava alguma insinuaçio a respeito da Embaixada do ;; ... Bra

sil era Paris ser conhecida como a Embaixada dez por cen

to. Qual o jUlzo de valor de V. ·Exa.? Sentir-se-ia V.Exa.

também envergonhado e acabrunhado?

O SR. DEPOENTE (Lio Etchegoyen) - Permita"'me

um pressuposto. Estou absolutamente convencido de que

Coronel Saraiva, pela retidão de cariter, de compostura. pe

la sua dignidade pessoal, e um' homem que está aciMa de qual

que~ dúvida de que possa praticar Ulll ato leviano. Este

o primeiro i tem~ Item segundo. As pessoas ou pessoa

·s~ponho que pessoas - levaram informações ao Coronel Sara!

va;, que, quando falou ao telefone comigo, estava enver

gonhadõ. Ele usou até de uma expressio chi para mani-

festar o seu estado de esplrito: lIvergonha de andar na rua.

de ser olhado como Honsieur le Colonel Brezi1ien". Este e
um f,ato. Infelizmente, a vida, a carreira me jogou Sem-

pre por lugares outros. Conheço o Saraiva, temos reTa-

çj5e!t n~rmais, mas cheguei da Europa e fui para Porto Ale-

gre, de Põrto Alegre passei por Brasilia e fui para o Nor-

• deste, do ,Nordeste pa~a São Paulo, quer dizer, pelo tipo

dê'·ocirculaç"ão. digamos assim. a que a carreira me obri-

'9b~:. não convivi com ele para trocarmos ideia's a respei

to do episódio. Faltou-me essa experiência de convivência

COM ele para trocar ideiasi afinal de contas, como isso

ocorreu.? Não houve. Mesmo p.orque te,nho mui to respeito por

ele. Se ele tomou a iniciativa de fa~ê-lo, ele tem as ra
ZõeS dele e estã com a consciê'ncia dele. Pediu-me V. Exa.

um jUlZO de valor?

O SR. DEPUTADO FL~V10 BIERREMBACH - ~. Per

afta-me V. Exa. Talvez eu pos~a explicar melhor.
O SR. DEPOENTE (Lêo Etchegoyen) - Pois não.

O SR. DEPUTADO FL~VID BIERREMBACH - Gost,!

ria de saber se V. Exa. co",pa~ti1hiria desse sentfmento.Qul!t"

identi-

de

ao

de

Presi-O SR. DEPUTADO JOS~ LOUREHÇO - Sr.

depoentes que aqui vieram. sempre chegaMOS ã concl usão

que as informações transmitidas pelo Coronel Saraiva

Chefe do Estado Maior das Forças Armadas teriam sido

banquei ro de Broi ss ia1

O SR. DEPOENTE (Lia EtchegoYe~) - Permita-lIle,

ap~nas para esclarecer V. Eu.

O SR. DEPUTADO JDS~ LOURENÇO - Pois nãn.

O SR. DEPOENTE (Lêo Etchegoyen) - Não fo-

ram só essas duas fontes. Os tamb~m citados, diplomatas Guy

Vasconcelos e Fernando Fontoura. Só para um esclarecime!!

O SR. DEPUTADO JOsE: LOURENÇO - Mas me pare

ce que o .Sr. Guy Vasconcelos e o Fernando Fontoura tam

bem tiveram como fonte de informação a mesma. que foi o Sr.

Broissia. Pelo menos foi o que ouvi aqui.. O Sr. Broissia

ê a unica, exclusiva fonte de denuncia do fato. Bom, diz

que foi ele que pagou. Eu vi uma carta ji aqui. endereçada

ao atual Presidente do Banco. que foi entregu~ ao Sr. Pre

si dente desta Comissão. Deputado Al encar Furtado; carta es-

ta em que um dos acusados pede ~o Pr:esidente do Banco que

indique se. em qual que; tempo e a qualquer "titUlO. esse

Banco transferiu qualquer importância para o seu nome em

to.

mítico. Te~os um Embaixador em B~rna. Caberia ã Ellba!

xada fazi-lo. não a lnilll. que era um Illero Adi~t? das Força-s

Arma,das. Se lle peraite. repito. quando indagado pelo Sr.

Deputado Eduardo Suplicy. disse j\.5a. Exa., ate contei UIll

fato engraçado. jocoso. relativo a um banqueiro suíço

que fez o registro da .inha k.oMbi i ele fez o comen-

tãrio, e ai. sim. eu tive a curiosidade de saber quem.

ele saiu pelas gl!neralldades, como nessa materia saem os

banquei ros suiços.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

comentário do banqueiro foi qual?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - De que

haveria inúmeras contas de brasileiros na Suiça. Generico.

O SR. PRESIDENTE (De~utado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Deputado Jose Lourenço.

dente, Srs. Deputados. Sr. General, ninguem pôs em duvida

nesta Casa ~ comportamento. a dignidade e a honra de Y.

EXil. E jamais o farTamos. em função mes~o do compor.

tamento de Y. Exa. perante o seu passado, a sua presença nas

Forças Armadas. O que pretendemos e chegar a alguma co.!!,

clusão. positiva ou negativa. Tellos algUM dado que nos

permite avaliar o comportamento de determinadas autoridades

do nosso PaTs no exterior. E, dentro do qUQ .foi dito por

duas fontes: do banqueiro Jacques de Broissia. se não me

engano, e da Sra. ou Srta. Marisa Tupinambã. tlão conheço.

não conhecemos, na sua inteireza. as informações que o Co

ronel Saraiva prestou ou transmitiu a quem de' direito. Mas

eu indagaria a V. Exa:: Se e que essas informações fora.

conclusivas, acusando. porque o que nós sabem.os aqui e que

nessas inforllações do Coronel Saraiva. eTe afirllla que ~. !.
.f. e .º- receberam comissões na SUlçaio ou que foram creditadiS'

nas suas contas na Suiça. em contas 'azuis. etc •• em fun-

ção de uma negociação, de produto de uma negociação do

financiament;o para a Barragem de ~gua Vermelha, se não es

tou em erro. no Estado de são Paulo. E esta barragem tam

bem - hoje sabemos - pertence às Centrais Elétricas do Es-·

tado de São Pauloi portanto, não é do Governo Federal.

Essas negociações foram feitas em 1972/73. levadas, con-

duzidas pelo então Presidente das Centrais Eletricas de

São Paulo. homem que todos sabemos da maior seriedade

que Deus jã levou, o Dr. Lucas Nogueira Garcez. que foi

inclusive quem assinou o contrato en.tre o Banco Francês

a CESP~ havendo' interveniência apenas do Governo Federal~ 1!.

traves do Procurador da Fazenda Nacional, ~om o aval do' T~

souro da Repúplica. Portanto. a nossa duvida - e eu farei

uma indagação a V. Exa.:'"Se estivesse V. Exa. - sei que

difícil responder sobre hipótese - em Paris. ou se os fa

tos ti vessem ocorri do em Berna. como aqui iã foi ci tado. e

não havendo uma prova evidente. cab~l. concreta dos fa

tos. V. Exa. tambem transmitiria para os seus superiores hi

erãrquicos ou para quem de direito as mesmas informações que

o Coronel Saraiva transmitiu. tendo como fonte parece-me que

exclusiva - não sei se a D. Marisa 'foi citada como fonte

verno sulço. no sentido de tomo proceder-se para

fi caç'iío dessas' contas.

O SR. DEPDEHTE (Lêo Etchegoyen) - ~ão. Sr.

Presidente. mesmo porque não me caberia uma iniciativa de!.

sa natureza. l~to deveria ser feito pelo meio diplQ.

portamento que insinuasse, ou que pudesse admitir ou le

vi-lo a crer que eu me estivesse i~iscuindo em Ilatéria que

era dele. Lamentavelmente, fiquei com essa visão do fato,

só.

O SR.' PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

A segunda indagação. permita, ainda do tempo de Y. Exa., ê

a seguinte: Temos hoje jornalistas °na cadeia. aqui no Br.!

sil, porque denunciarall a existi;ncia de contas na Suiça

não puderam comprovar a sua denuncia - matéria de alta re-

levância polltfca. porque envolve o suposto delito de op!

niio e a responsabilidade inclusive da Justiça deste Pals.

O seu depoimento, para nõs, tem, o valor talllbêm poHtico. de

alta ~elevincia neste ponto. E V. Exa. deu notrcia de

que existeM contas - e vãrias contas - de brasileiros em

ban~os SUlÇOS. Primeiro ponto. Aliãs, a afirmaçio de V.

Exa •• com a autoridade de Adido das Forças Armadas em Be!

na, pl"opiciarã. inclusive. aos advogados desses presos po

lfticos uma revfsão criminal. Mas eu per9untaria, para me

lhor esch~ecer: o fato. de alta importância, se V. Exa. na

qualidade de Adido das Forças Armadas, no seu ~d'· desemp.!:.

nho normal. alem do que colheu por ouvir dizer, por no-

ticia!> recolhidas do seu trabalho, gestionou junto ao Go-

impressão de que nio houve clareza quanto a esses fatos,que

precisaI! ser .elhor identificados para esta COMissão. Quais

forall os fatos que trouxeram esse êlcabrunhamento ao Coro

nel Saraiva. manifestado nesSe telefonema. que chegaram

deixar alquebrados o ânimo e a disposição do Coronel Sarai

va?

O SR. PRESIOE~TE (Deputado Alencar Furtado)-

Antes de V. Exa. terminar a sua argüição. gostaria de em-

butir nas suas perguntas uma outra. para efeito de escl.!

recimento. O Depoent"e declarou que os fatos que acabr.!!,

nharam o· Coronel Saraiva eram lamentãveis. Mas me ficou a

ço a V. Exa.

dizer, na hipõtese de a sua Embaixada em Be~na - estou le

vantando a hipótese apenas para efeito de argumentação -ser

apontada po~ pessoas influentes na sociedade sulça. ctncomo

sendo uma Elllbaixada dez po~ cento, Y. Exa. também se sen

ti~ia envergonhado?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Seria te!,

~ivel. seria uma experiencia horrorosa. Felizmente. não.

Felizmente isso nunca ocorreu. e o lIeu Embaixador era uma

figura de tradição do Itamaraty. de uma cultura extr.!.

ordinãria. uma. criatura de alto padrão. Felizmente. tive

privilegio de servir nUlla Embaixadoa sobre a qual, graças

a Deus nunca ouvi a ma i s 1eve i nsi nuação. Mas, se ocorres~.

seri.c.eria terrivel.

D SR. OEPUTAOO FL~V10 BIERREMBACH - Agrad.!!

O SR. DEPOENTE (Gen. Lêo Etchegoycn) - Sr.

Presidente. dizia eu anteriorme.nte que a circunstância de

estar o Coronel Saraiva em Paris e eu em Berna. ambos no

exterior, e pelo fato de ter sido uma ligação telefônica,

quando. por um zelo natural. se procurou falar, diga-

liaS, ate usei a expressão, uma linguagem meta.fórica, ele

não foi, como não deveria ser nu·ma oportunidade dessas;,pre-

cf 50 dizer: "Antônio, Manoel, Pedro. ~osê praticaram esse

ou aquele ato". O que ele IRe ~evelou fi que se tratava de

denuncias graves de autoridades - tenho certeza de que Ull

banqueiro foi citado, mas não l1e recordo quem seja - que

estaria. fazendo denuncias ou revelações a ele de atitudes

de co~rupção de funcionãrios da ElRbaixada. Foi nesses

termos, nio passou disso, e e natural que eu não insistisse

atais em quem. porque. pelas funções que ambos exer

clamas - estávamos no exterior. e ele foi muito discreto -

não me cabia tentar' aguçar a curiosidade para tirar mais

dados. E. em segundo lugar, voltamos a trat~r deste as-

sunto uma segunda vez com certeza. Não estou certo de que

tenha havi do uma tercei ra i acho que não. Has eu não pro

curei maiores detalhes por uma questão de zelo pessoal. de

ética. Se o assunto estava afeto a ele, e lé..ele é que CO!!

duzia o processo, eu não quis manifestar qualquer COIll-

ho-

infor-meios, ele nio é urna agência de processamento de

correto. porque sempre foi, e um homem correto, e um

mem de carãter.
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Paris. Portanto, a nossa duvida e a seguinte - e esta pe!,

gunta faço a V. Exa. com todo o respei to que V. Exa. me r!!.

ce, pelo seu passado, pela sua conduta como homem. como mi

mações. diretamente ao Presidente do Banco. ou atravês da

nossa representação diplomãtica. em Paris. Mas esta

uma carta que pede informações sobre se existiu qual-

mente. Sei que existe uma coisa que se chama sigilo ban

cãrio. em que num extremo estã o sigilo bancãrio suíço. Mas

todas as instituições bancãrias, pelo menos. que conheci.

litar, sob todos os aspectos: V. Exa. transmitiria essa quer transferência para a Suiça de funcionários brasi- guardam sigilo. E fica muito difícil dizer a V. Exa. se

mesma informação, tendo como única fonte .,. Como única f~l('J

cedor de toda essa credibilidade, mas que para nós estã se!!

do o único personagem. motivo de tantas e tantas horas aqui.

em que procuramos, atraves de depoimentos das mais variadas

personalidades da vida brasileira, encontrar a realida

de dos fatos. Minha indagação era esta: Se, atraves de

uma informação, sem uma prova concreta, V. Exa. transmi

tiria ao Governo brasileiro um dado, uma informação con-

leiros; no ClllSD. de um cidadão brasileiro, que e o signa

tãrio da carta. Esta carta. foi entregue hã poucos dias ao

ris; lã. à nossa Embaixada. Perguntaria a V. Exa. se

resposta do atual Presidente do Banco, qualquer que seja 

V. Eu .• que vi veu no exteri ar - deve ser tomada como um

documento bãsico e definitivo para UII1 julgamen.to do que tem

sido motivo de debates. de acusações, de def~~as nesta Co

missão. Gostaria de saber de V. Ex·a... se a re5:posta des-

c.umpribro desta Comissão. no caso. da. Liderança do PDS.

menta r V. Exa. e ag radecer-l he po r ter vi ndo pa rti ci pa r de!

ta Comi ssão.

gado, Sr. General. Estou satisfeito. E quero, como me!!!,

um presidente de uma instituição bancária hoje, a.inda que

desvinculado de um passado reçente - primeiro. não sei que

informação ele deu - confirmou. se deixou de confirmar, se

a sua declaração fo.i explicita, se foi vaga. Não sei di

zer a V. Exa. Fica dificil. avaliar, muito dificil.

O SR. DEPUTADO JOSé LOURENÇO - Huito obri

do

Pa-

ta carta - apenas pela sua exp·eriência no exterior -

Presidente desta Comissão. Deve ter sido remetida a

mere-

ereta.

te, um cidadão estrangeiro, banqueiro, não sei se

tese e de que se, diante de uma unica informação. provenie!!

te de uma unica fonte, denunciando fatos similares, seme

lhantes, eu. Adido Militar em Berna, no caso que se ~:: estã

consi derando. encami nhari a ao Brasi L

O SR. DEPUTADO JOS~ LOURENÇO - Como Um fato

concreto, porque o que nós sabemos aqui - e foi dito nes'"

ta Comissão -"e que foi paga comis·são a Fulano. a Bel-

trano. Não existe documento, não existe nenhum fato con-

O SR. DEPUTADO FLAVIO BIERRENDACH - Sr. Pre-

atual Presidente do Banco; que tem os documentos para uma .!

sidente, permite-me V. Exa. complementar a pergunta do Dep.!!

tado Jose Lourenço?

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado}-

Presi

opini

concei -

porque,

Raimun-

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FARIA - Sr.

com as palavras do nobre Deputado Jose Lourenço.

há poucos dias, aqui. nesta CPI. fo"rilm emitidas

ões altamente desabonadoras ã pessoa integra.

tua da dentro das Forças Armadas que, ê o Coronel

dente. Sr. General Leo Etchegoyen. fiquei muito satisfeito

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Deputado Jose Ulisses estã presente? (Pausa) • O Deputado

Gustavo Faria tem a palavra.

pe-

que

dos

nã1ise'perfeita do que ocorreu" dentro do ·Banco neste

rrodo todo, servi ri a como documento defi ni ti vo, pa ra

levãssemos à Nação tarnbem em definitivo a verdade

fatos.

hipõ-o SR. DEPOWTE (Léo Etchegoyen) - A

ban-

fun-

formações. que tenho convicção que foram cor~etas. fo-

ram tão cor~etas que um Ministro do Exerc.ito do gabarito

do General Frota veio aqui e as confirm.ou. Agora .. por que

esta Nação não recebe UlRa satisfação, por que este Con-

gresso, que estã ãvido por esta reparação. não traz esse

Documento Saraiva. para que. de co,:po presente. seja ele

Illostrado e conf~rmado? Porque as pessoas que aqui depus!!.

·raM e que informam sobre esse Relatório Saraiva não são só

do lado dos franceses. são tambem brasi 1ei ros, -que est!,

YaID servindo na EMbaixada. Podem leYanta~ suspeita sobre

D. Marisa Tupina81bã. sob~e out~as pessoas. mas hã pes-

soas que estão fazendo a carreira.diplomãtica e que não

podem fica~ ã me,:c~ de um Ministro Vilar de Queiroz, que

vem aqui dize~ que todo mundo esti ~entindo. todo .undo

isto. todo mundo i aquilo e fazew: ~cusações de que ele.

do Saràiva; como também sou testemunha. como ex-militar.do

alto conceito que V. Exa. desfruta no seio de todo

Exercito brasileiro. Fiquei muito satisfeito porque hou-

ve, da p.arte do nobre Deputado Jos'ê Lourenço. com quem Ale

dou muito bell1. uma ·confissão publica de revisão de con-

ceito, quando "ele aqui disse que o Coronel Saraiva era um

mentiroso. E isso. a pessoa reparar: um conceito. e seM-

pre yilido, principalmente quando s,e e uma pessoa de be_

e bem intencionada, co.o sei que e o Deputado Jose Lourenço.

Mas o que'tle causa estranheza nesta CPI ate hoje - eu. que

sou a,tento a este~probhma, e tenho a cànv1cçio 'de que

todo o Congresso esti atento ã CPI da Olvida Externa -

que, existindo, e. Paris. um Adido Militar coma o Coronel

Raimundo 'Sar:aiva. existindo na SUlça um Adido Militar:-· como

.v. Exa., pessoas que tinham grande experiência na irea mil.!.

tar, ji hniall1"feito curso de Estado Maior, que. várias v.!

zes, durante· a vida na caserna ou fora dela, jã havia. prE,

cessado 'infor:mações, -alguem possa pôr em duvida se is~o foi

verdadeiro ou nio. Portanto. a objetividade e, principallfl!!l

te, a oportunidade de qual,quer documento enviado por V.Exas..

não poderiam ser colocadas em dúvida, após o Coronel Sa

'raiva ter tido a,convicção, não só por informaçio do ban-

queiro Jacques B~oiss1a. mas tambeM por outra.s fontes que

teve, como Raymond Bar, de Ulll outro Deputado. Sabe-

mos como se processam informações e sabemos ,tambem quem

tem intenção de tumultuar, de fazer Rlal, de fazer contro!.

informação, de fazer. como se diz na grria. fofoca: .contra

"alguem. Existiu um homem de peso, de conceito, conhe-

cido como inteligente e vivido nesse ramo inclusive. En-

tão, essa informação vem para o Brasil, vai para o Estado"

Maior do Exercito - que e o órgão que recebe as info!.

.ações dos adidos militares - ê encaminhada, em segui-

da ao Ministro do Exer:cito,isto ê transmitido ao Presi-

dent.e da República, .ao ,Serviço Nacional de Informações.

ate hoje ainda existem Deputados, ainda existem pessoas que

ln-

me-

minhapõem em: duvida 'se isto foi verdadeiro ou não. A

grande duvida"i completamente diferente: e porque as

di das não foram tomadas efetivarnente em cima dessas

ternas:i ona i so' e fi quei preocupado.' pri nci pa1mente quan-

do sabemos todos as cons.eqUências do ,endividamento a que

o Brasil se submeteu e da inflação que enfrentamos diari!,

inforrllações .. Estou certo.

SR. PRESIDENTE (DeputqdàJAlencar Furtado)

Antes de V. Exa. responder ao Depoente. eu gostaria de di

zer-lhe o seguinte: a natureza da pergunta formulada é emi-

nentemente subjetiva. E o jUlzo de avaliação para a pro-

va não serã de nenhum depoente nesta CPI, mas da CPI por

inteiro, quando das suas conclusões. Fica. portanto. V.

Exa. liberado para responder ou não ã pergunta formulada.

O SR. DEPUTADO JOsé LOURENÇO - Apenas for-

Pois não.

Illulei a questão. General. se me permite V. Exa., pela sua

vivência no exterior. Hão teve qualquer outra inte!!.

ção, nell1 qualquer outro sentido a minha indagação. Apenas.

dada a experiência que V. Ex!. teve no. exterior, se um do

cumento desse tipo poderia servir para uma aval iação minha

a posição da Comissão poderã ser outra. eu quero $aber da

minha consciência.

O SR. DEPUTADO JOSé LOURENÇO - Apenas que-

ro responder ao Deputado Flávio Bierrenbach. Ainda mais

que se trata de um banco estatal. Se fosse privado. ate

admito que isto não acontecesse; mas, num banco estatal. em

que o presidente não ê mais o mesmo, e que nio tem com

promissos neM politicos - era um GovernO de centro-direita,

hoje e um Governo de esquerda, que não tem ne"nhum compromi.!.'

so com o anterior estado de coisas da França - acho que não

hi nenhum demerito para a instituição francesa dizer

que aconteceu; pelo contrário, acho que deve haver int!

resse da instituição bancária francesa, que não tem esses

sigilos que existem na SUlça, como ~odos nõs sabemos.

um banco estatal. e eu estou certo de que prestarã essas

O SR. DEPUTADO FL~VIO DIERRENDACH - Apenas I!'

ra dizer o seguinte: o crime de corrupção tem um sujeito!.

tivo e um sujeito passivo, sempre. Tanto que se fala em

corrupção ativa e corrupçio passiva. O Députado Jose LoE.

renço pretende que o sujeito at;"vo do crime de c.orrup'

çio. ou seja. o agente corruptor, confesse o seu çrime. Se.

na eventualidade, houve crime, se essa carta permitiria ao

sujeito ativo do crime de corrupção confessar o crime.

cho que esta e uma ingenuidade que não acontece nem na Fra!!.

ça. nem no Bras; 1 e nem mesmo em Portuga 1.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Eu queria apenas esclarecer •••

SR. DEPUTADO JOSE LOUREtlÇO - Acho que .-

contece em qualquer pah, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)'-

Permita-me V. Exa.

O SR. OEPONETE (loo Etchegoyen) - V. Ex•• me

põe numa posição diflcil. Li, hi ppucos dias, uma obra de

.Antonny Simpson. "05 Cre:dores do Mundo". em que ele rev!

la os meandros, os detalhes das instituições bancirias in-

creto ate agora. Apenas a informação dada pelo

queira de Broissia ao Coronel saraiva e a alguns

cionãrios da Embaixada brasileira.

O SR. DEPOENTE (Léo Etchegoyen) - Voltando ã

o SR. DEPUTADO JOSé L,OURENÇO - Entendi per-

feitamente. Bom, V. Exa. coloca as coisas como de fato co!,

respondem ã realidade; e e um homem seria e de bom senso.

Tambem creio ate que tenha havido. durantc" este '·processo.

depoimentos. debates às vezes acalorados nesta Casa en

tre aqueles que pretendem acusar o Governo ou defender até

os interesses nacionais; e acho que seria este aspecto.Es-

tados todos juntos. Creio que tenha havido algumas detu!,

pações entre a realidade dos fatos. ou a realidade daqui

10 que foi transmitido pelo Coronel Saraiva. Diante da in

formação que V. Exa. prestou anteriormente a outros ilus

tres colegas - em que reafirma a sel"iedade, o carãter,

honradez doCoranel Saraiva - crei.o que tenha havido de-

twrpações quanto às acusações formais que têM sido fei-

tas a determinadas pessoas. E, em função disso. faria

outra indagação a V. EXil. Sr. General. ViU10S adJlitir que o

acusado seja eu; e V. Exa. fosse funcionãrio da nossa Era-

baixada e~ Paris. Não diria ate Adido Militar, Embai

xador. Vamos admitir esta hipótese. E remetesse ao Pr~

sidente do Banco, que ê hoje o Banco Es'htal Francês. um

dpcumento autorizando o atual Presidente daquele Banco

dar ao Embaixador brasileiro ... nio sei a que» o Presidente

Alencar Furtado ~il"ig~u es.~a car.t~ par_a_ter as info!.

hipótese forroul ada pelo nobre Deputado. se bem ente,ndi, ne.!

te caso. logicamente. obviamente. não; uma informação pro

veniente de uma unica fonte. relatando fatos g·raves - su

ponhamos - acho que não. A menos que aquele personagem.pe

la função que exercesse. pelo grilu de credibilidade que ti-

vesse junto a outras pessoas... Se fosse o caso. eu

encaminharia; mas na hipõtese de ser uma informação de

uma unica fonte, estando eu em Berna, nessa hipõtese. e sõ

nessa Ilipõtese. Porque muito diflcil ê o problema .d~ pes

soa que recebe uma informação desse tipo; ela tem que fa

zer aqui loque se chama processamento de i nforl'llaçâo. A pri

Mei ra fndagação a fazer ê saber se a pessoa e,' di gna de cre

dibilidade, se e um homem de bem, se aquilo que diz e pos-

sivelmente verdadeiro. se as condições de tempo e de es-

paço concorrem par~ que pudesse tomar conhecimento da-

quele fato, etc. Então. ê um pro.cesso que existe para ~

zer isto. Não ténho duvida alguma tie que - voltando ao

caso geral, ao caso especifico - o Coronel Saraiva o fez.A-

gora. na hip,õtese que V. Exa. me apresentou, ~ico em di!'i

culdades, porque a coisa fi ,posta por uma fonte, um info!

me etc. Acho que não seria de boa norma. a menos que. aque

la pessoa fosse de alta credipilidade. Ai eu não teria dú

vida. Mas ar diria que a pessoa informou aquilo; o que

nio significa fazer um jurzo de dizer que o fato narrado ê

absoiutamente verdadeiro, e a pesf>oa li, a.!! e a f rece-

beram. V. Exa. me entendeu?



404 Ttrça-feira 3' .DIÁRIO DO"CONGRESSONACIONAL (Soçio I)Suplemento Sétembro de 1985

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtadn)

S. Exa. não fez pergunta.

O SR. DEPUTADO GUSTAVO FARIA - Eu fiz uma

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Quer v. Exa. dizer algUlna coisa acerca das considerações?

D SR. DEPOENTE (Lê. Etchegnyen) - Nãn foi

·propriamente UMa perguntil. foi uma afirmação.

O SR. PRESIDENTE (Deputadn Alencar Furtado)-

Fora. oportunas ,as considerações de V. Exa. E eu quero.

por dever de oficio. dar ciência a esta CPI de uma de,l!

ber:ação por ela adotada e que nio tinha sido ainda posta

ell execução. Como "todos sabem. dirigimo-nos ao Sr. Mi-

pergunta; por que. apesar: de ter t'ratllitado por onde esse

rel~tõrio teria que tramitar. nenhUMa providência de co.!!,

ereto foi adotada não sô para punição COIIO tambelll para tra

zer esse relatôrio aqui?

O SR. DEPOENTE (Leo Etchegoyen) - Eu. la-

.•entavel.ente. honestamente. nã9 tenho condição algullla de

vi-posição industrial o que houve em 1971. Então. ele

Presidente.
u SR. PRESIDEHTE (Deputado Alencar Furtado)

V. Exa. te» a l1alavra.'.~pel& orde_.

O SR. DEPUTAOD JDS~ FDGAÇA - Sr. Presidente.

eu gosi::aria apenas de ul ti~ar as per"g.untu que f,H·. elll pr!

'Illeira rodada. Depois da intervenção do nobre Deputado Josí

~ourenço. parece-~e que alguMu coisas precisam ser repa'"

radas. O representante do PDS colocou uml ind.J:gação. no

ter~8no hipotético. ao Gener:l.l Leo Etchegoyen. par:tindo do

pressuposto de que a inforlllaçio que recebeu o Coronel Sa...

raiva teria vindo apenas de uma pessoa. seM dar a qualific!.

ção e a inserção. social dessa pessoa. selll dar o seu n{-

vel de representação política e profissional. As inforll!.

ções' que esta Comissão ParlaMentar de Inquê~ito recebeu

nos dão conta de que as fontes de inforlllaçio do Coronel 51-

raiva são extremamente confiãveis. dado o seu alto n{-

vel de importância na sochdade francesa. Isso nos foi

dito tal1bell por depoente~ da maior credibilidade. entre

eles o próprio ex-Hini~tro ~o Exerc.ito. Então 'eu gost!.

ria de ultillar as minhas pergunt.as. fazendo uma indagaçi••

também no terreno hipotético. ao General Li~ ~tchego.ven: SI

'V. ~XI •• na Esabaixld. ,da Suiça. como Adido Militar. ·1'1"

c.bessl 1nfoMllçio d. ua ~ir.tor-pr.sid.ntl de u.a 4as

conheceu bastante o Sr. Jacques de Bro15s1&. Ele infor~ou

e autorizou que eu translllitisse estas inforl'l&ções' - que ~3~'d

Sr. ~acques de Brohsia. aliãs. ele as tranSMitiu a mfa

ao t~lefone. e pess~a que há mui tD te,mpo conhece e vis1 ta

o Brasil. E. segundo Hatale. ele foi o Qrganizador. no

Brasil. de ul'it~ expbsição francesa~ Não sei se foi uma es-

nha muito ao 8':'4511 e tinha UIlI 'grande reTac10namento coa

homens d~ negócios franceses. brasileiros e com auto-

ridades governamentai!';; desde 1971i que. ade.a1s. quando o

Presidente Giscard D'Estaing foi eleito. ate houve u.a no

ticia assim surpreendente. quer dizer. foi UIll fato nio

usual. de que o entio Ministro da Fazenda do Brasil. Mini!

tro Antônio Delfim Netto. foi ã França para assistir ã sua

posse. tendo sido registrado na imprensa que ele. que era

amigo do anteriormente Ministro das Finanças. e eleito Pre-

sidente da França. que o Mini stro Del fim Hetto tinha sido

convidado para UtU refeição. Agora nio me lembro se era

almoço. jantar ou cafe da manhã. Mas ele foi recebido pe

lo Presidente Gisca~d D'Estaing. por· ocasião dessa sua vi

sita para assistir ã posse do Presidente eleito. E.segunda
o'jornalista J.B. Natale. quel1 organizou. e contatou e co,!!.

s.guiu esse encontro. que foi muito noticiado na iM

prensa. com o Presidente eleito Giscard D'Estaing. por oca-

sito de sua posse. de carãter mais ~eservado. foi o en-

tio cunhado do Presidente Giscard D'Estaing e lDuito a_!

go de autoridades brasileiras e de homens de negócios bra"

sileiros. o Sr. 'Jacques de Broiss1l. Eram estas as in

formações que eu tinha a transmitir.

D SR. PRESIDENTE (Deputadn Alencar Furtedo)-

Pri.eiramente. submetu a esta" CPI o ~eguinte pleitn ~ do

D~putado Eduardo Hatarazzo Suplicy. que i de interesse ta!.

bel1 da Presidência desta CPI. A proposta que fazemos aos

Sr=>. membros e que seja credenciado o Deputado Eduardo Ma..

tarazzo Suplicy. para. junto ao Banco Central. eu_!
nar ," documentos relativos a assuntos de interesse dIS-

ta CPI. inclusive. se fo~ o caso. solicitando ou requi-

sitando documentação necessãria para encaminhamento a esta

,.CPI. para i1S anã1i ses devi das. E. para isso. se Y. Exas.

concordarem. teremos que credenciá-lo por escrito e co-

municar ã Mesa da Casa. nos termos do Regimento. para a d.!

liberação do Plenário. Coloco a deliberação em votação.(~

!!) • Aprovada.
D SR. OEPUTADO JDS~ LOURENÇD - D Governn tem

interesse em procurar encontrar a verdade a qualquer custo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

Muito obrigado pela consideração de, V. Exa. Como real-

mente importa para esta Comissão o esclare~illl.ento e tOMO

está sendo muito vagarosa a resposta - o nosso tempo corre

celeremente e teMOS um tempo teto para ultimar os tra

balhos desta CPI - entendêaos de bom alvitre que' o Deputado

Eduardo Hatarazzo Suplicy se desloque até li. para. elll COJ1

tato. abrevi~r os esclareci_entos que quereJRos.

D SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Pela ordem. Sr.

Pois não.

O SR • OEPUTADD EDUARDD MATARAZZO SUPLlCV -

O SR. OEPUTAOO EOUARDD MATARAZZO SUPLlCY

Ain.da sobre à arguiçio aqui feita ··hi pouco pelo Deputado J~

le LUurenço. quando. de IlgU1I1 ••neira. S. Exa. transllitiu

algUlu dúvida sobre o S~. Jacques de Broissia. eu gost!

ria de transmitir'".a infor:eaçio que me foi dada. para C}!

nheci.ento deles e,dos de.'h me.bras destl CPI. pelo jor..

nalista J. B. Natal. - talvez Joio Batista Hatale - cor

respondente de -A Folha -de S. Palll0· na França ã epoca. que'

Pela ordeM. Sr. Presiden'te.

O SR. PRESIDENTE (Oeputadn Alencar Furtado)-

o SR. DEPUTADD EDUARDO MATARAZZD SYPLlCY

voltar a esta CPI - e esta CPI tem ~nteresse em escl!

recer definitivamente a matiria ~ e o Sr. Otávio Gouveia de

Bulhões. Então. nos dias 13. 14 e 15 de março. ouvi-

remos Maria da Conceiçio Tavares. Coronel Raimundo Sarai-

va Martins e Otivio Gouveia de Bulhões.

Sessão Legislativa. a primeira seJllana. pelo Ill~nos. selD,!

na de carnaval. sugerimos à CPI fossetll convocados. para os

dias 13. 14 e 15 de março. as seguintes figuras: Maria da

Conceição Tavares. ~oronel Raimundo Saraiva Martins. que

llIani fes tou . interesse. tendo ell! vf sta os novos fatos. era

Pela ordem. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE '(Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra V. Eu •• pela ordem.

D SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLlCY

Gostaria de saber se. nura desses dias. podemos ter também

a reunião de carãter reservado.

O SR. PRESIDENTE JDeputado Alencar Furhdo)

Poderemos fazer essa reuniio a que V. Exa. se refere e que

já foi objeto de decisão. na primeira seDlana. quando do

inTcio dos trabalhos legislativOS. ou seja. dias 8 e 9. di

gamos. Eram estas as cosunicações que eu tinha a fazer

Y. Exas.

.e materta estanque. tanto que o próprio De,creto n9 79.099/77

se refere. no art. 29. ao acesso e ã necessidade de co-

nhecer. Quanto a esta última. não have~ia credencial de

segurança mais alta e valiosa do que a p~ôpria legis- ,

lação especial e a Lei Maior. que a outorga~am ãs CPIs.

art. 12 do mesmo decreto prevê a transferência automática da

responsabflidade do sigilo a quem tomar conhecimento do as

sunto. sob as penas do disposto no artigo seguinte; c) são

un~nimes os tratadistas e ml~sa e pacifica a jurisprudência

,ao afirlllar deixar de existir qualquer poss1vel razão para o

sigilo. quando o assunto jã se tornou de dOlllTnio publicOi d)

como garantia maior do pretenso sigilo. julgalllos conveniente

informar a V. Exa. que existe. n~ R~gimento Interno da Câm!
ra dos Deputados. disposi.tivos garantidores do si'9110 de

documentos reservados. confidenciais ou secretos - art.llZ.

§ 8 e art. 288. A leitura desses dispositivos leva. serl

duvida algulla. alem de todos os demais ar!Jumantos Já' a-

linhados. à conclusão d'e que. para a Cãmara dos Deputados.

SUlls COlllissões e seus; membros. nio colhe a alegação de

sigilo COMO motivo para a ~ecus~. mormente em se tra-

tando de COlllissão Parlamentar de Inquê~ito. cuja finalidade

i a pesquisa da ve~dade. tendo eh. ta.bell1. o cuidado de

zelar: peTa ~eputação individual das pessoas. Oportuno sa-

lientar. a propósito. que ell depoimentos ji' colhidos. em

especial no do Sr. Ministro Jose Ma~ia Vi.l1ar de ' Que!

roz. houve declarações publicas e expressas que acar-

retaa'serios prejuízos i reputação individual de civis e m!

lUares e que sõ peTa IIp,reciaçio isenta dos princlpios de

prova existentes se poderi aquilatar: a verdade. Para ilu

Dlinar mais a questio. anexamos ao presente cópia do pa

recer de autoria do nobre Deputado Flávio Bierrembach. mem

bro desta Comissão. que o aprovou em plenirio. Certos de

uma reconsideração de V. Exa. quanto ao atendimento do • co.!!

tido em nosso Oficio nQ 63/85 e neste reiterado. colhemos o

ensejo para lhe apresentar os nossos protestos de ele

vada consideração." Era esta a comunicaçio q':le eu tinha a

fazer a V. Exas. Comunico. tambem. que. como hoje en-

cerraMOS o cronograma dos nossos trabalhos deste ano. no

que di Z respei to aos convocados para esta CPI. e COIIO re-

tomaremos os nossos trabalhos. as nossas tarefas no ini-

cio da Sessão Legislativa e COIIIO ainda os primeiros dias da

de

in-

Parla,t·tando decisão uninil1e do Plenirio desta Comissão

nhtro do Exe~cito. solicitando o inteiro teor desse

'Htnister:io do Exército que o desse ou o entregasse.

entendo.. nio sei. IQfelizmente. não tenho condições

lhe dar uma resposta cabal. Eu não entendo.

lhe dar UIU ~esposta cabal. Eu não conheço todos os dados

do problema. Eu conheço a parte que diz ·respeito ã ini

'chtiva do Coronel Saraiva. D próprio teor do doculllento eu

'nio conhe~o. Eu sei de que se trata. em termos genéricos.

Hio sei lhe explicar. não entendo. também. por que ele. nio

v.io a público. Não sei se a Cotllissão poderia solicita1'" ao

Não

mentàr de Inquêrito. ~eiteramos a V•. Exa. os ter.os do no,!

so Oficio nO.63/85. de 22 de setemb~o ~rõxilllo passado. Coa

relação ao Aviso nQ OB6. de 28 de setembro. desejarlos. res-,,. ' -
pe1toSllllente. ponderar a V. Exá. que: a) as disposiçoes dd!!

• I . .
u~ ~ec~eto - Decreto n9 79.099. de 6 de j~neiro de 1911. in-

vocado pelo Minist~o - nio podem ~!)brepcr"se às de uma lei.

Lei nO 1.579. de 18 de março de 1952. jã j:jue tambem nas leis

ilí, hferarqui,a e. in, cu'u. ale. do l1ais. se trata de legi!

laçio especial. allP'radl no estatuto I1lli'o~ que lhe di gua'"

·w:tda e lhe nio antepõe li_ites expressos; b) o sigilo ni.

se al1eaçado por V. Eu .. pod~ri ser processado pelo Cor~

nel Saraiva a hora que o Coronel Saraiva bem entender. A

_'lnha estranheza. General. ê porque tenho a convicção de

que esse documento expressa a verdade. Não adianta vi-

rem com dados i que o Sr. Lucas Nogueira Garcez e um

homeM de bem. todo mundo sabe; que as transações foraa an

t.riores todos sabelllos. Todos sab~.os que os entendimentos

iniciais. nessas· ocasiões. começam muito antes e são ter

minados algum te.po dep:ois. às vezes ate alguns anos;

que cOlllissão ê dada quando ê paga. Hinguém vai esperar que

comissio seja" dada· com recibo ou com carta. perguntando se

foi dada a comissão ou nio •. A 'comissio tanto foi dada

que transpirou. Hio transpirou pilra um. transpirou para

lIuitos;e todos esses muitos que falaram com; o Coronel Sa

raiva e com quem ele teve cont~to. Ele. !lue ê ura hOJllem que

tem um' disce~nimento que não pode ser colo~ado ã prova.

nio sõ aceitou. como acreditou~ porque info~lDou. E 'esta

Nação. General. esti' necessitando urgentellente. com lIluita

presteza. do ~esultado desse relatôrio que existe e que

'contêm verdades. E a CPI. que aqui esti formada. vai for-

11:1': Ull jUlZO no final. e a1. e o juizo da CPl~ de que vai

tomar conhecimento toda a Nação brasileira. Esta e a _i-

nha estranheza: por que. depois do Estado-Maior~ de-

pois do Ministro do 'Exercito. depois da Presidência da Re

'pública. depois· do SNI. nada foi feito de concreto. e_ te!,

IRas repressivos. a que_ cometeu crimes de tão larga en

'vergaduraJ

forlKe • .challado Relatório Saraiva. e recebemos resposta ne-

gativa. sob o argumento de que um decreto resguardava de

sigilo aqueles informes. e. em razão disso. não seria cQ.!!

ve~iente iquele Ministerio envia.1"'-nos o solicitado. porque

pode~ia trazer consequências pessoais. por vezes ate in

~ustiçando. Foi mais ou menos esse 'o teor do of'Ído-respo!.

ta do Sr. Ministro do Exêréito. Mas. após .. isso. a cn
deliberou reiterar a solicitaçio. 'Isso,;, foi feito no dia

29 último. da seguinte fo~a: -Sr. Ministro. ao abrigo do

disposto na Lei'nO 1.. 57,9. de 18 dMalarço de 1952 e aca-
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, Sr~ Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Pela ordem, V. Exa. tem a palavra.

O SR. OEPUTADO JOS~ LOUREnço - Sr. Preslden-

..fores instituições bancãriAs da França, ou melhor. no ca

IO seria do seu f~rs. a suíça; Se \I. EXI. recebesse a 1nft!:

uçio do diretor-presidente de UIIIIl das maiores insti"

tuições bancãrias do ,pa1S, UM cidadão que e. inclusive, cu

nhado ou que fosse cunhado do Presidente. no caso, Presi

dente da Suíça, seria o Primeiro Minjstro. ou seja, cunhado

do

co-

do-

de-

.1-

tl-

ca-

ban-

Pres1

mar aqui os jornal istas, porque -eles devem ter-os

nais abertos I Eles publ.icaram todas as pessoas que

nham contas no ext~rior, no seu jornal, e como tal

vem conhecer. Ji que procurações, todos ~s tipos de

cumentos formais e legais nada valem, tias só informação do

jornal tem valia para alguns dos Srs. Deputados, para

guns dos Srs. Representantes nesta Casa e nos leva ate

endossar estas acusações. Portanto, acho que deveríamos C!!
mar aqui a "Hora do Povo", porque são os 'únicos q~e

nhecem os' caminhos certos para se quebrar o sigilo

cãrio na Sulça. Era só o que tinha a dizer, Sr.

latenne, confirmou. em 79, a procedência das

ções do .!.alatório Saraiva. Portanto. este depoimento

, O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornelas) -

Sr. Presidente, pela ordem. ~,um registro em função até'

COMO sugestão ao Deputado Jose Lourenço. que e um bri-

lhante defensor do PDS. do Governo da Repübli,ca, que nós

sabemos, e ele talltbêlll sabe, que. o Ministro d? Plane-

jamento, o Sr. Antônio Del fim Netto, e o Ministro mais

poderoso'desta República" sim, não resta dúvida - e de to

do o povo brasileiro tambem. Então seria lícito ,so11

citar ao Ministro Antônio Delfim Netto, que'lgestionasse ju!!.

,to ao Ministro do Exercito, Ge'1eraT Wa1ter Pires, no sen-

'tido de rellleter o mais breve poss;ve1 o relatório, os do-

cumentos referidos e chamados de Relatório Sanivl.

dente.

O SR. OEPUTAOO JOSE LOUREnço - E só para ~I

zer, Sr. Presidente, e lamentar' profundamente, que o único

õrgio a nfve1 mundial que tem competência e c~ndições pa

ra saber quem tem contas na SUlça e .nominar essas pe!

soas ê a IIHora do Povo". Portanto, nõs deveríamos cha-

_Adi do ~ ilHa r da Embaixada da França no Bras il, Coro

nel Eduard Trejacque existe. C0ll10 ta,mbem do diplomata fr• .n.
cês Pierre Latenne. E este relato foi feito a um jor

nalista brasileiro, do Jornal "O Estado de são Paulo·, jor-

nalista Evandro Paranaguã, em presença de testemunhas que

podem ser invocadas. caso isto se torne necessirio. PQr-

tanto. nós temos um somatório de indfcios, nês temos UIrII

conj~nção de evidências de tal ordem. que acredito abu-

sar do direito de distorcer a verdade querer dizer que nes

te momento estaraos apenas em cima de fatos abstratos ou de

referências longínquas. ~ apenas isto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Srs. Deputados, queria apenas fazer uma ponderação que foi

de inicio conhecida, particularmente. por alguns dos Srs.

Deputados. O ~~poente tem pessoa de sua famnia em est!

do grave' de saude e precisa retirar-se com a urgência pos

s fve 1• Ape 1aria no senti do de 5impli fi ca rmos. também, de!!.

tro dos limites dos interesses dos nossoS trabalhos ás
intervenções, mas antes concedo a palavra ao Sr. Deputado

José Lourenço.

O SR. OEPUTAOO FLAVIO BIERRENBACH - Eu pos

so agregar ao que V. EXI. acaba de dizer - se me permite o

Sr. Presidente -' que não se conhece caso. também na his-

tória dos depósitos bancãrios na Sufça, de que alguem te-

nha conseguido levantar um centavo, 'por procuração. Nio

existe esse caso.

. .
formações concretas e materiais que temos recebido acer-

ca do Relatório Saraiva. O número de evidencias, a qua,!!.

tidade de indicios, que se somam nesta Comissão Parl!,

Ilentar de Inquerito, e tal. de forma a constituir, hoje,mui

to lUis do que suspeitas a respeito das figuras e das pc!,

soas que -estão ali indicadas. E em adendo ao que estou di

zendo. Sr. Presidente, basta referir. o seguinte: o ex"

adido militar da Embaixada da França' no Brasil. Coronel Ed.!:!.

ard Trejacque, eM carta ao tambem diplomata frances Pierre

se que nunca ocorreu, não hã nenhum caso na histõria do 01

reito Financeiro Internacional em que uma carta desse teor

tenha sido respondida conforme o seu conteúdo. logo, podo!

mos desde jã saber que essa carta ê uma carta que tem en-

dereço certo e tem objeti vo também jã previamente def1

nido.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Sr. Presidente,

o nobre Deputado Jose Lourenço estã tentando aqui formular

um conceito de generalidade, de abstração em torno das ii!..

hoje.nossos trabalhos e o subsldio que S. Exa. nos traz

locados em mãos dados novos. vou valer-me da carta que

lIe foi entregue pelo Sr. Yi11ar de QueirQJ:, para for-

lI!illizar tambem o pedido, que estã sendo estudado. Eram

estes os esclarecimento's que eu tinha a prestar.

O SR. DEPUTADO JOsE FOGAÇA - Sr. Presidente,

sive COtll escritõrios no exte,rior. E, durante virias sem!.

nas, procedi a essas investigações,' mais contatos com

essa irea de setores ligados ao Direito Financeiro Inte!.

nacional e ao Direit!3 I!'Iite~nacional. E muitas das pes-

soas COlll as quais eu l1antive contato, os advogados me in-

fO~JlIar:alJl exatamente o seguinte: que. essa prãtica e mui-

'tolnUga, ou seja, a maioria das pessoas que são acu-

sldas de corrupçãol. nos diversos pafses do mundo, em todos

os }ugl~e5 do mundo. acaballl entregando aos seus acus!.

do~1S ISSas ca~tas, liberando uma :fnvesti~açio total a..

cercl. dos seus nomes. Isso se f:lz na Indonesia. isso se

fiZ nl Corifa do Sul. isso se fiZ 'no Brasil. E eh: ' dis-

O SR. PRESIOEnTE (Oeputado Alencar Furtado)

Concedo a palavr:a a V. Exa.

O SR. OEPUTAOO JOS~ FOGAÇA - ~ para esc1o-

vernador do Estado de Alagoas, Divaldo Suruagy. O en

tão Deputado Federal Divaldo Suruagy enviou a este Deputado

que, na época, era Deputado Estadual no Rio Grande do Sul,

UlXa carta, em que ele tambellt autorizava este, Deputado ou

qualquer seu representante ou procurador, em seu nome,

fazer investigação áunto a. qualquer instituição ban-

ciria, pa~a apurar: a existência ou não de depósitos em

seu nome. Evidentemente, o .Deputado Fe.dera1 ~ivaldo Su-

~uagy o fez com a intenção de mostrar, no caso. a sua ino-'

cência quanto i acusação que lhe fazhm. E eu não te-

nho nenhum motivo. para duvidar da pa.1avra do Gove~

nador Divaldo Suruagy. Mas, htediatamente, eu fiz contato

COM advogados que operam no Direito Internacional, inclu-,

recer, S~. Presidente. que ess~s ca~tas constituem uma prã

tica l1uito antiga e muito vezeira nesse te~reno de cor

rupção. Hã algum tempo, quando foi feita ,a denuncia de do!

pôsitos de pessoas ligadas ao Governo brasileiro elll ban-'

cos na Suíça, esteve envolvido um tidadão, sob~e o qual eu.

pa'~ticUlarmente, não tenho nenhuma suspeita. Mas o seu no

me estava inclufdo nessa lista. Trata-se do atual Go-

seu tempo, como nês perdemos o nosSo. Telnos apenas o pr!.

zlr de vê-los aqui.

O SR. DEPUTADO JOS~ FOGAÇA - ~io, absoluta~

te. S. Exa. estã aqui sentado conOSCO. dialogando.

O SR. OEPUTAO·O JosE LOUREnço - Oe qual-

~uer forma, e de interesse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Fu~tado)

Respondo a V. Exa., Deputado Jose lou'renço. Primei ramente,

faço um reparo, lamentando a ultima consideração feita

por V. Exa., porque o nosso ilustre !lapoente nã.o veio per"

der o seu tempo, porque estamos ganhando demais c~rn suas

informações e com o' prestlgio que S. Exa. esti'. trazendo aos

a n'{vel do que jã foi colocado. Mas, respondo a V. Exa.

CPI e esta Presidência teve a c'auteh -,e,estã tendo

terã selllpre - de colocar qualquer illlputação ã base de um

convencimentõ feito por provas. Como advogado. V. Exa. ta!!!.

bé o e e' sabe, posso dizer que, se houve corrupção - e aí

o Deputado Flávio' Blerrembách tem razão - houve õ cor-

rupto atho e o corrupto passivo. ~,dif,icilmente. quem

pagou, vai confessar o delitô. Daf nós 'termos requ1

sitado ao Ministerio do Exercito. primeiro. os elementos m!.

teriais, pa~a que nós info~mãsseltos todos aqui do que

foi realmente colocado pelo Coronel Saraiva ao Mini,!

terio do Exercito ou ao SNI. Com a negativa do Sr. Hini.!

tro do Exército, reiteramos o pedido, como acabei de dar

conhecimento ã CPI. E veja V. EXI. com que desvelo nós

estamos tratando o caso, para que possamos ter, mate-

rialmente, uma prova que possa trazer, negativa ou posi-

tivamente, o esclarecimento dos fatos. Não estã havendo,PD'"

parte da CPI, nem desta Presidência, nenhum sentido ne

gligenciador desse comportamento. No que diz respeito

gestão junto a banco, posso esclarecer ã Casa que o Deputa

do Sup1ÚY, devidamente autorizado, jã manteve dois con

'tatos. E meslllo não acreditando muito em que nos sejam co-

In-

me-

dI. lUis alta autoridade politica do pafs, se essas

forru.ções viessem, taQtbêm. de alguém nada mais. nada

conhece o teor do relatório.

O SR. DEPUTADO JOS~ LOUREnçO - Houve. tam-

Mm, uma omissão, omissão de avaliação. Entio, o que eu

~uer1a pedir 1.0 Sr. Presidente e que. atraves de nossa Em..

baixada, em Paris, atraves do representante aqui, que nun

CI foi citado, o representant~ do Banco de Credito Come!.

ch1 da Françl.. no Brasil, que existe, que nós façamos u.a

lVl1iação de fat~. defi'nittva sobre tudo isso. para não

ftcl~mos aqui acusando um de menti~oso. Se, na reali-

dlde. ele llIentiu. COitO eu o I.cu.sei de mentiroso, se ele

t~insllftiu uma mentirl.·, ele passa a endossar tambim uma

inverdade,' O' que pl.ra nós, de certa forma. não i acei

tível. Mas pode se~, talllbélll, que ele tenha transmitido uma

1nfo,:mação daquHo que ouviu, o que ji de'1xa de ser uraa

.entira. Então, temos que colocar as coisas nos seus

devidos lugl.res. M.s o que eu peço ao Sr. Presidente i que

••ntenhamos' contato cora o atual p~esidente desse banco,

com o representante desse' banco aqui. para ver se con-

seguil10s ~lgunS dados: para que pos$~mos esclarecer defi-

ni~1'vl.mente esses pro~lell1as todos.' Nós não safmos dest~
i.passe. Chamamos I.qui homens de beJA, como o General Léo

itchegoyen, e tantos outros. que, por vezes, não têm

, ..iores inforMações ,I nos pr',s~l:r, qUI viII .Qui .pe.rder 0_

te, eu ouvi, atentalllente, as questões levantadas aqui, an

teriorlllente, inclusive com a citação do meu nome • .i vol

tlIDOS ao mesmo caso. Tudo aqui estã sob hipótese.. E todo

• nosso raciocfnio aqui, todas as nossas apreéiações aqui

sõ estio no campo das hipóteses e do disse-.e-disse, po!.

qUI ouvi falar" Fulano disse a fulano, cicrano disse

beltrano, e nós estamos nessa roda-viva. Porque o Sr.

RaYllond Barre disse queCl o Sr. Jacques de Broissh foi

I ele. A afi~mação feita agora pelo. nobre Deput"ado Jose

Fogaça apenas ••• quer dizer, a,unica fonte de tudo~ isso,

do Deputado francês, do ex-Primei~o Minist,:o Raymond Barre

e do co~onel Saraiva partem, exclusivamente, de uma fonte:

O'Sr. de Broissia. Então, ji que estalllos todos no ter

~eno du hipóteses, hi diAS, eu fiz uala afirmação aqui, que

nio retiro. como disse aqui ao meu caro, .nobre Deputado,meu

ciro colegl., !leu amigo pessoal, inclusive. Eu nio a re t1

rOa Desde quando - e quero deixar bel! claro, como jã dei

xef nl ques tio que fi z a V. Exa. - o CorORe1 Sa ra i va tran!.

.itiu nio ullla informação do Sr. Jac:ques de Broissia, se

ele transmitiu aqui: o Sr. Jacques de Broiss1a me disse i!.

so; esti perfeito. Cabe aqui às autoridades brasileiras f!.

zer UMa avaliação e mandar investigar. Mas, se o Sr. Co

ronel Saraiva transmitiu UKli! inforK\açiio ji com avaliação P!§

pria de uma realidade dos fatos. eu digo a V. Exa.: ele

mentiu ou, entio, ele mentiu em função de uma inverd!.

de que recebeu, ou eM função taMbém de não ter havi do uma

Iva1iação plena dos fatos.

O SR. OEPUTADO JOS~ FOGAÇA - Mas V. Eu. nem

nos do que o Ministro. du Finanças do pais;e~se essas info!

.ações viesses. também, de um Deputado r~prese_ntante do

·povo no Parlamento; $I! essas informações viessem. tam-

bém, de funcionãrios de reputaçio ilibada. da Embaixada;

,se essas informações fossem conferidas pelo constante flu

xo de dados, de refe~encias, todas elas de certa forma con

ferindo e estabelecendo coerênch, entende V. Exa. ou não

'que seria do seu absoluto dever, do. seu rigoroso cumpri,men~

to do dever informar ã Chefia do Estado-Maior do Exercito?

o SR. DEPOEnTE (Lêo Etch~goyen) - Sem du-

vidl. eu inforlllaria, na hipótese.

O SR. OEPUTAOO JOS~ FOGAÇA - Multo obrigado.

O SR. OEPUTAOO JOS~ LOUREnçO - Pela ordem;
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ta CPI.

condições de gestionar e fazer com que o Ministro do Exer-

o ·SR. ÓEPUTAOO JOS( LOURENÇO - V. Exa. jã o.!!.

Br!!,

acordo

Isto porque. ao lado desses milciços investimentos que

engajamos em grandes projetos, que,' durante muito ,~empo, ~e!.

mitiram o râpido crescimento econômico braSileiro. geraram

inüme~os empregos. permÚiram ao Brasil manter hoje um' par

que ind~:;trial dos mais desenvolvidos do mundo, enfim. gra~

des projetos que trouxeram. sem dúvida. beneficios muito gra!!,

des ã economia brasileira, mas que. por outro lado, se cons

tituiram no ponto crucial das dificuldades brasileiras atuais.

s11 realizou nesse período, tivemos um desajustamento pr,2.

fundo da economia mundial, que se refletiu inicialmente nos

mercados financeiros. onde assistimos a um desequilíbrio das

moedas daquela estrutu~a o~ganizada. de todo o sistema fina!!.

ceiro e econômico internacional. e assi.stimos também ã elev.!

ção violenta dos preços do petróleo e. principalmente, das

taxas de juros. Então, houve um crescimento explosivo da

nossa divida externa nesse periodo de 1973 até 1979 e 1980

mais ou menos. crescimento esse decorrente de grandes proj!.

tos, Todo o desenvolvimento econõmico brasileiro foi, prati

camente, realizado com poupanças externas. A poupança da

economia brasileira vinha de fora. Isso levou, ate esse p!

riodo de 1979/1980, a uma divida muito grande. de quarenta a

cinqUenta bilhões de dólares. De lã para cli, somente a cap.:!.

ta1ização dos juros que. nessa época, atingiram mais, de 20';

ao ano, fez com que nossa dívida se multiplicas·se, estando

hoje calculada ao redor de noventa a cem bilhões de dõlares.

Nesse período tambem foi expressivo. para o aUmento da díVi,

da externa brasileira, o comportamento da Balança Comercial.

Nesse pariodo o Brasil. por virios anos. registrou deficits

na sua Balança Comercial, com suas importações maiores do que

as exportações o que. evidentemente, se refletiu no aument o

do endividamento exter~o. Hoje, sabemos que a necessidade ~

nual de 'recursos para manter o equi11b~io do nosso Balanço

de Pagamentos 'ê de aproximadamente quinze bilhões de dólares.

Este volume de recursos representa a soma do qU,e devemos p!

gar de juros anualmente. que e algo em torno de dez a onze

b.ilhões de dõlares, o que, evidentemente, varia de

com as taxas de mercado, e o que temos que pagar de !loutros

serviços da divida, como pagamento de dividendos, royalties ..

trans'portes internacionais, seguros internacionais. enfim,

os outros serviços do nosso Balanço de Pagamentos que atjiE.

gem, aproximadamente, quatro bilhões de dõ1ares. Então, s.e.

mando-se os juros mais esses serviços do Balanço de Pagame!!

tos,' cnegamos ã cifra Ide quinze bilhões de dõ~ares, que ê.

aproximadamente. o que o Brasil precisa, todo ano. para maE.

ter inalterada sua divida, externa, para pagar o serviço de,!

sa d'f1.lida externa. r evidente que a saída papa esta situ-ª.

ção ê ~uito difícil. mas não e impossível. Temos alguns, f!

tores que dependem da vontade brasileira. do esforço bras!

1eiro e a'1 se aliam todas i1.S' políticas de comercio exterior.

ou seja, e atravês do.superávit na Balança Comercial. expor

tando mais do que importando, que podemos ge,rar recursos Po!

ra pagar esses juros e serviços., Evidentemente há uma serie

de outros fatores que i ndependem da ação di reta do Governo

brasileiro, que se refe~rem ã redução das taxas de juros. Real

mente. os juros. que chegaram a alcançar 20% ao ano, ,cifra· aÉ.

solutamente astronômica, hoje se reduziram. estão ao redor

·de 11%. que não e o que o Brasil paga. evidentemente. Esses

são os juros preferenci ais, a esses dilvem-se lIgregar os

spreads. os custos etc. Estamos pagando elll torno de 14

15% de juros. o que 'é ~inda urna taxa extremamente alta, não

sã para o Brasil, como para qualquer pais do mundo. princi

palmente se considerarmos que a inflação mundial estã bem

abaixo disso, estã em torno de 5, 6 ou 7%, ou seja, o Brasil

e o mundo em desenvolvimento estão pagando taxas de juros

r'eais ao redor de 8,9 a 10% o que. evidentemente, um esfo!,

ço enorme. Existe uma perspectiv-a de redução das taxas de

juros, mas isto não depende de Uma ação do GoVerno brasilei

ro, não depende mesmo da vontade de ni nguem, neste mundo, 1Ie!,

MO se nos referi rmos ao Executivo ame~icano: E1 e não tem o

controle dessa situação. r uma situação formada .pelo deseE.

vo1vimento econômico, sobre o. qual ninguem teJft o comando ef!

tivo. Po~ outro lado, dizel\l alguns anàHstas que essas t~

xas de ju~os elevadas decorrem do grande déficit publico dos

Estados Unidos que estã permit'indo:seu c~esl:;.imento econômico

e. conseqDentemente, estã permitindo .que os Estados Uiddos

i(llpo~tem m~is e, por outro ·lado. venha.\a ajuda~ as export!

seu de,poimento, a Presidência decidiu desconvoca-lo. Era a

observação que queria fazer, A Sra. Secretária fará a leit!!

ra do expediente.

(Leitura do expediente,)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Temos hoje a honra de receber o Sr. Carlos Viacava, eminente

figura de homem publico que. com a responsabilidade que d~

tem no cargo que exerce, deve rã prestar serviços relevantes

às investigações desta CPI. S. Sa. ê portador de um currícE.

10 dos mais brilhantes, tendo,curs'ado a faculdade de ciê!!,

cias Econômicas e Administrativas na Universidade de Soo Pa.!!

10, bacharelando-se em Economia, e fazen'do estudos compleme!!

tares, vãrios cursos de Projetos de Desenvolvimento. de Põs

Graduação em Economia "na Faculdade de são Paulo, cUrsos 'de

Tecnicas de Elaboração de Projetos. de Planejamento Regional.

Tem trabalhos publicados tais como:uPlano de Industrialização

Regional 11 ; "Aspectos da Economia de Goiãs em Prol do Dese!!

volvimento": IIAnãlise,da Lavoura"; "Anã1ise do Centro~Sul cQ.

mo Região"; liA Indústria Paulista"; lIPossibi1idades Brasilej.

ras no Mercado de Cafe Solúvel u. Como atividades didãticas:

instrutor junto ã cadeira de Economia. contabilidade NaciQ.

na1 e Desenvolvimento Econômico. na Faculdade de Ciênci aôs

Econômicas e Administrativas da Universidade de São Paulo;

Professor Colaborador da Faculdade de Economia e Administr!,

ção da Universidade de São Paulo. Ativídades profissionais:

Assessor do Secretã~io dos Negôci'os da Fazenda ,de São Paulo,

Prof. Antônio Delfim Netto, em 1966: Assessor Tecnico do M.i.

n.isterio da Fazenda, do Prof. Antônio Delfim Netto, em 1967;

Coordenador da Asséssoria Econômica do Ministerio da Fazenda,

em 1968. Nomeado por decreto do Sr. Presidente da Repiíbl ica,

em 1970 para exercer o cargo de Diretor do Instituto Bras!

leiro do Cafe. onde per:maneceu ate 1974; eleito Diretor, CQ.

mercia1 da Companhia Cacique de Cafe Solúvel, em 1975; Dir~

tor-Geral da mesma Companhia, em 1977; designado. Secretário

Especial de AbaS"tecimen.to e Preços da Secretaria de P1anej~

mento da Presidência da República. em 1979; Secretãrio-Gera1

do Hinist'ê~io da Fazenda •• em H81; nomeado Diretor da Cartei

ra de Comercio Exterior do Banco do Brasil. em 1983. Sr. D!

poente, nossa CPI se disciplina pelo Codigo de Processo P.!!.

nal e por legislação complementar, ê exi.ge o juramento de di.

ze,r:. a verdade no seu depoimento. Solicito a V. Sa. fazer

devi do juramento.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Faço. sob

palav~a de o.onra e sob as penas da lei. a promes.sa de diz e r

.a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Sa. para a exposição preliminar. após o que

se submeterá ao interrogatório pelos membros da CPI.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava} - Exmo. Sr,

Presidente desta CPI. Deputado Alencar Furtado. Srs. Deputo!

dos. minhas senhoras. meus senhores. quero, antes de mais n~

da. agradecer pela honrosa convocação para participar desta

reunião de hoje. r sempre motivo de satisfaçao para mim ter

oportunidade de comparecer ao Congres'so Naciona~, ã , Câmara

dos Deputados. mais especificament,e, para debater assuntos de

interesse nacional. O tema desta CPI e por demais abrange.!!,

t~. Procurarei dar uma idéia sobre como vejo o problema da

dívid? externa brasileira. sua eV61~ção. a difícil situação

em que se encontra atualmente o·arasil, tendo que gerir essa

d'1vida externa, e quais seriam, a meu ver, as possibilidades

de superação dessas di fi cul dades, desses constrangimentos p!

ra o crescimento econômi co brasi 1eiro. Numa rãpi.da evol ução

histõrica da nos's'a dívida externa, poderíamos referir-nos ao

ano de 1973, ao fim do qual nossa divida exter·na montava

doze b.ilhões de dõlares, com reservas de seis bilhões de d.§.

l,a,res, ou seja. o Brasil. ate o final de 1973. tinha uma dI

vida externa T1quida de seis bilhaes de dõlares - isto há

dez anos - e tinha exportações que naquele ano alcança ram

a cifra dos seis bilhões de dõlares. Era. portanto, um nI
vel de divida externa absolutamente suportável e equivalente

a um ano de exportações, o que signifi:ca dizer: que, com um

ano de exportações. o Brasil podeda liquidar todos DS seus

compromissos externos. A partir dessa data'. tivemos uma ev.e.

lução cr:escente da nossa dívida exte~na multo acelerada. uma

. evolução da divida originada no lIteu modo de ver:, num p1anej.!!.

.ento do desenvolviment'o muito ousado. eu df~i:a. em que nos.

ji

por

te.

su-

a9ru-

negoci ações

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

vá1i-

dalJl~nto externo brasileiro. tendo em vista as

viu aqui. nobre Deputado Jacques D' Ornella$ .. e aqui

o Ministro já fez isto mas não com o empenho devido,

que se o Ministro Delfim Netto· quiser realmente, ele

Srs. Deputados .. eu formulei um',apelo que me parece

ta de, futuros convocados e bastante extensa. Queria

gerir a V. Exa. que, se a CPI assim o entender ..

te. se me permite. o Ministro Delfim Netto não tem poder p!

ra revogar Ullt decreto do Presidente da Repüblica sobre

matérh. E sabe V. Exa. J que jã foi militar e sabe disso.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D' Ornellas)

O Ministro Delfim Netto tem poderes para entregar esta Re

piíbli ca aos estrangei ros, Dep'u~ado Jose Lourenço.

O SR. DEPUTADO JOS< LOURENÇO - Não te. não.

SR. RELATOR (Deputado Jacques D' Ornellas)

Ele tem entregue a nossa pátria de mãos beijadas aos ban

queiros internacionais. Não vai trazer documento para es-

DSR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) - H,!

vendo número legal. declaro abertos os trabalhos da 29a. re.!!

nião. em 1984, da Comissão Parlamentar de Inquerito destin!

da a investigar as causas e conseql1ências do elevado endivi

cito remeta esse relatõrio que. aliás .. ê um direito

ta CP!. Esse ê o registro que queria fazer.

O SR. DEPUTADO JOSt LOURENÇO - Sr. Presiden~

com o FMI. Solicito ã Sra. Secretária proceder: ã leitura da.t.--

Ata da sessão anterior.

foi dito que o Ministro Delfim Netto já: fez isto.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques. D'Ornelas) -

Depoente: CARLOS VIACAVA
Diretor da CACEX

(Leitura da ata.}

O SR. PRESIDENTE (Deputa.do Alencar Furtado) 

Em discussão a Ata. (Pausa.) Não havendo quem queira disc.!!

ti-la. d'esejo fazer apenas uma observação e uma comunicação

aos Srs. Membros da CPI. Na ultima sessão fora convocado o
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pisselaos doi s depoentes eM cada uma das futuras sessões.

gostaria tambélll de sugerir mais UrR nome, jã que estamos 0E.

vindo os Ilafs destacados economistas do Pal's. Acho que es-

ta relaçio fica incompleta sem o nome do Prof. LUls Car-

los Bresser Pereira. Professor da Fundação Getúlio Var-

gas e atual Presidente do Banco do Estado de são Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)~

Fica submetido aos .s.!nhores i1 sugestão do Dep'utado. Ape-

nas quanto ã primei ra sugestão. jã tivemos umà experiência

no 1n'1cio de nossos trabalhos e. Sr. Deputado. nos par~

ce quase' impraticável a audiência de dois convocados. ten

do em vista o limite regimental de tempo, em razão da o

brigação de nosso comparecimento em plenãrio. Mas. quanto

i sugestão da convocação do econolftista Lu'1s Carlos Bresser

Pereira. fica ã consideração dos Srs. Deputados. que, pa-

rece. sem rescrva,.estâ aprovada. Estão encerrados os no!.

sos trabalhos.

do. em nome inclusive do I)'!poente, mas antes de encerrar os

nossos trabalhos, Sr. Depoente, o seu depoimento foi de

alta valia plra as nossas investigações e, COrRO procurei re~

u1tar. vai trazer. a nTv!l pol1tico. talvez um novo po-

sicionamento do próprio Tribunal Militt:lr que condenou os

jornalistas que denunciarar.l a existência de contas de br!.

sl1eiros na Sul'ça. V. Exa. trou~e inforlllações esclarecedo-

ru. portanto, de muita i~portincia'para os nossos tra-

balhos. a1ell de outros aspectos do seu depoimento. Esta

Presidencia, em nome desta CPI. quer agradecer o seu com-

parecil1ento.· mesmo feito a custa da sua ausência jun,to

familiar' que esti enferlllo. Muito obrigado a V. Exa.

te. 'I palavra. pela orde•• V. Exa.

O SR. DEPUTADO FL~YIO BIERRENBACH - De n.-

turen administrativa. Estou verificando aqui que a 11s-

Ce1. Raimundo Saraiva Martins, mas. depois de urna conversa

,'com ele~ inteirei-me de que não :tin,ha subsl~·. ~l:!nbUm,.a, tr!

zet: i Comissão. Dai por que pela inutilidade e invalidade do
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mica nos palses desenvolvidos, p~incipalmente nos -Estados .!!

ções br~sileiras. Um dia o mundo vai abrir os olhos para i~

so. Não sei quanto tempo pode levar. Talvez antes tenhamos

uma crise financeira internacional mais profunda, e e possI

vel que um dia chegue a algum acordo, a algum entendimento.

em nlvel internacional. a respeito da evolução das taxas de

juros que estã atingindo tão duramente o Brasil e, mais do

que o ,Brasil, o mundo em desenvolvimento e até mesmo países

desenvolvidos. A CACEX4

• dentro deste contexto. estã atuando.

evidentemente, na ãrea de comercio exterior, procurando ·pr!!.

mover o comércio exterior e na flusca do oDjetivo de um sup~

ravit da Bal,ança Comer~ial mais elevado. No ano passado. fi.
xou~se um objetivo de comerico exterior com o superãvit de

s'eis bilhões de dõlares. Graças a uma política de apoio às

exportações e de substituição de importações. q~ando tivemos

uma política cambial realista e agressiva. quando tiVemos r!,

,su1tados positivos dos investimentos na área de produção de

petróleo no Brasil - conseguimos economizar muito na impo!.

tação de petróleo. pel~ aumento da produção nacional, cons!.

guimos também êxito no programa de substituição de petróleo

pelo 'álcool - gr:-aças a um trabalho mais: ativo na ãrea do cE.

mercio exterior. um corpo a co~po. uma busca de entendimento

entre os governos. entre paises, e com a moflili.zação de tE.

do's os empresários nacionais, do exportado~ brasileiro para

o comercio exterior, conseguiu-se. no ano passado. superar

ate a meta de seis bilhões de dólares. Vejam V. Exas. que

esta meta, embora este numero seja relativamente peque.t1o,.qua!

foi extremamente positivo. De 1950 ate 1982. se somarmos tE,

dos os supel'ãvits brasileiros desse pe~lodo. de 20 a 30 anos,

não vamos alcançar a clfra de seis bHhões e quinhentos mi
lhões de dólares. Em, um ano se conseguiu aquilo que preci

sou de 30 anos para se realizar.' isso somando os casos posi.

'tivos. sem considerar os deficits ocor~idos no perIodo. Para

o ano de 1984, esta meta foi aumentada e fixada em noVe bi.

lhões de dólares. Acredito que também e uma meta factivel,

diflcil, mas possível. e 05 resultados nos primeiros meses

do ano mostl'am que estamos no caminho correto para alcançar

mos este superãvit de nove bilhões de dõlares, que. como di!

se, ainda nos leva a de.mandar dos mercados financeiros no e~

terioraportes em torno de seis ,bilhões de dólares. para CO!!

tinuarmos girando nosso endividamento externo. Gostaria de

abrir um pal'entese' para, rapidamente. ~eferindo,;"me ao aspeE.

to' d~ comercio exterior brasileiro-. rebater algumas criticas

q~e têm sido feitas. como a de que o Brasil sô .conseguiu e!

ses bons resul~ados no comerci.o exterior por uma poHtica ai
.inistrativa cega de contro'le rlgido de importações. Na ver

dade. assistimos a uma evolução do comércio exterior, que

decorreu de uma Queda ·de importações - sem dúvida alguma ~

e decorreu tambem de uma elevação de exportações. Essa elev~

ção de exportações foi de 8,5% no ano passado. e a queda das

importações foi de cerca de 20%. Mas vamos considerar que

o volume exportado pelo Brasil cresceu muito mais. Assi'stJ

mos ainda, no ano passado, a uma queda de preços dos pnod~

tos exportados pelo B~asil, ou, melhor dizendo, ã continuid!

de da queda desses preços, que jã vinha ocorrendo desde 19811

82, ou desde 1980. O Brasil perdeu, em-termos--de relações de

troca. nestes ultimas quatro anos, ou cinco anos, de um índ,!

de cem - comparando ..preços de importação e de exportação ~

para um índice sessenta, o que signif,i'ca que os preços dos

noss.os prod~tos expo,rtados correspondem a seSSenta por cento

dos preços dos produtos importados. t uma tremenda perda, n~

ma relação de t~oca, que evidentemente dificultou um result!

do mais expressivo do 1ad~ das expo~tações no ano passado.

Mas. por isso mesmo, valo~izou ainda mais o eSfiorço export!

'dor brasileiro para conseguir o aumento de 8.S% nas export!

ções. em 19S3, Este ano, temos apenas três meses. o que

muito pouco para se afirmar sobre uma tendêncta. mas neste

trimestre podemos dize~ que as exportações cresce~am 20% com

relação ~ janeiro. fevereir~ e março do ano passado. Este

ano, jã temos um aspecto mais favorável, que ê a evolução PE.

sitiva de alguns preços de produtos brasileiros. como o do

cafe. o do cacau. do suco de laranja, mesmo os produtos sj,

derürgicos que estão hoje com preços de 15 a 18% melhores do

que estavam há um ano. Esta. sem d'úvida. ê uma ajuda muito

grande para o Brasil e e o reflexo de uma recuperação econ.§.

melhor definidas e conhecidas. ATem disto, como tenho preg!

ou

pote.!!,

Então.

Acho que

ali poderemos coloca~ nosso p\oduto

nal que fizesse a coisa funcionar desta maneira.

porque, em muitos casos, o agricultor não sabe se pode

gricultura. A agricultura brasileira tem um enorme

4D% dos fr:etes. hoje.

do em minhas palestras. a liberdade comercial total na ãrea

da produção agrícola. O Brasil deveria permitir importações

e exportações de produtos agricolas com total liberdade. eVj,

dentemente protegendo a agricultura brasileira nos casos de

dumping. nos casos de abusos. como fazem os Estados Unidos e

demais palses desenvolvidos, inclusive com relação a prod,!

tos brasileiros. Mas p~ecisamos,de um mecanismo il'lstituc1o~

não exportar seu p~oduto, Agora mesmo, estã sendo P~oibido

exportar milho, o que. co·nseqtlentemente, provoca a queda do

preço do produto. na epoca das safras. o que desestimula o

produtor a plantar maiores qúantidades. Na soja, temos um co,!!

ceito novo. Sempre tivemos ,liberdade comercial e as oper~

ções de venda da safra se fazem muito antes da colheita,

que nos fez partir. em dez anos. de zero. na produção da s!!.

ja. par-a a ~osição de segundo maior exportador de soja do

mundo. E quanto ao milho. para o qual mantemos o sistema tr~

dicional. não conseguimos sair da famosa produção de vinte

milhões de toneladas. Acho que a liberdade comercial nos d!

ria ensejo de remunerar melhor o produtor, diminuir- pre~

são interna, monetãria. ~obre os preços mínimos. os EGFs

a inflação br-asf1eira: - porque exporta\lamos o milho na

epoca da safra - e depois importaríamos esse milho se hou

vesse necessidade. Aého também que deixarmos as importações

abertas tambem tem um aspecto muito positivo sobre o consumJ.

dor. porque evitaríamos especulações, porque o mercado sab~

ria Que hã um limite para os preços, Que seria' o preço dos

mercados internacionais. Experiências. como no caso do a!.

'roz, no ano pas:sado. funcionaram muito bem. e tivemos absol,!!,

ta no'rmõ.1idade no abastecimento ,de arrOlo com importações r,!

lativamente muito pequentls. apenas reguladoras, quebrando a

possibilidade da especulação com os estoques existentes. p,O!

que o especulador, sabendo que há possibilidade de ,import!.

ção. coloca seu produto no mercado. Acho que na ãrea da e,!

portação investimentos devem ser feitos. princfp~Tmente na !

do ponto de vista da exportação isto seria muito bom e. do

ponto de vista da ag~icultura. seria e~tremamehté favorável

em superg~aneleiros. que economizarão também cinqUenta por

cento do frete marltimo. Creio que este ~eve"se,.--um'proj~t"~'" .'

prioritário do Gover:no_ Estamos analisando este projeto ju.!!,

tamente ~om o Banco Mun'dial, a possibilidade desses investi

mentos em infra-estrutura nessa região. Um outro projeto i!!!,

portante seria o Grande Carajãs, que estã projetado para Po!

sibilitar novos ingressos de divisas, atraves de exportações

pelo Brasil. Para conseguirmos 40 bilhões de dõlare'S é pr~

dso que se definam alguns investimentos. Acho que na ãrea

da agricultura e de car:ajãs temos ,definidos dois grandes po'"

tenciáis de aumento das exportações. Diria também que. ao

lado da libe~alização do comércio precisa~Tamos de uma refo!.

ma t?rifãria, que também estã em 'estUdo, uma reforma tarif!

ria que hoje fosse adequada ao estãgio de deS'e~volvimento

econômico brasileiro. Nosso sistema tarifãrio vem ainda da

época do p~imeiro desenvolvimento industrial brasileiro. na

década de cinqtlenta, Quan.do, pa~a proteger a indústria, im

pusemos tarifas muito elevadas. Hoje. dada a dimensão des~

cial de crescimento. Temos também vantagens comparativas na

produção agrlcola: podemo's produzir alimentos baratos. sem

subsldios, sem criar distorções econômicas maiores. Temos tE..

do o projeto do ce~rado do qual V. Exas. jã devem te..- ouvido

falar. com o porto de Tubarão. no EspTrHó. Santo. -Jã temos

grande parte de sua il'lfra~estrutura pl"oota, exportando mine

rio de ferro e importando carvão e tr'igo. Com alguns pequ~

nos investimentos na Rede Ferroviãria Federal. que estão e~

timados em 70 milhões de dõlares'. poderemos interligar o Di!

trito Federal ao porto de Tubarão. atraves de _um transpo rte

ferroviãrio baratíssimo e que pl"aticamente representa 30

sas tarifas ~ de cem por cento. ou de cem mais cem ~ ac!

bamos por cria~ mecanismos de isenção de impostos.

criamos o BEFIEX e as isenções de impostos nos casos de co.!!,

corrências internacion,ais e nas opera,ções de dra\'l~back - i!!!,

portação para exportação - c~iamos is;nção de impostos qua!!.

do se trata de importação de produto de interesse cientifico.

,para pesquisa. O resultado disto ê que temos tarifas elev~

do

um

muito

ção era um fator rest~itivo. Tivemos a desvalorização

cruzeiro em março ou feve,reiro do ano pas!i:ado. tivemos

ção d.e exportações. Como estes hã ,outros casos que

nidos. Do lado das importações, encontramos. de fato, no i.

nlcio do ano passado, um sistema muito rlgido de .controle ai

ministrativo. onde a administração das licenças de import!

contribuíram para a queda das importações brasileiras. Eu

não poderia dize\ que não existe qualquer controle admini!.

trativo. Evidentemente ele ainda existe, mas as p'ressões sQ

bre esse controle es,tão hoje rnuiti!>si"mo reduzida~. Podemos

dizer que as dificuldades cambiais brasileiras são rea:Lmente

processo'interno de estagnação econômica. de recessão, onde

cai. evidentemente. a demanda de produtos de importação. O

aumento do preço do dólar tambem encarece o preço do produto

importado e, conseqllentement'e, diminui a demanda desse prE,

duto. e tivemos princ;'palmente os reflexos posittvos de um

programa de substituição de impo~tações, Fo~am" investimentos

que o Brasil fez. nos 'últimos anos, e que hoje s·ão inclusive

responsãveis por parte da nossa dlvida externa. Refiro - me

especialmente ao petrõleo, que e~tã produzindo hoje grande ~

conomia de divisas ~ produziremos este an'o. em medi'a, 480

mil barris diãrios, ou seja. 360 mil bar~is mais do que prE.

duzimos no início do governo do Presidente Jpão Figueiredo.

Isto representa uma enorme economia de divisas. E. tambem no

setor de fertilizantes: o Brasil estã hoje produzindo um

grande n'iimero de ferti1izantl!s. que importava. !-laje ê pt"~

ticamente auto~suficienh no-s fosfatados. Na ãrea de prod,!!

tos não ferrosos. como o alumínio. o Brasil tamhem realizou

um grande esforço de inVestimento e deixou de ser importador,

por exemplo. de aluminio. para exportar 150 milhões de dõl,!

r~s de alumínio. São eSSes alguns dos processos de substitui

o maior constrangimento para maiores importações. hão as m~

didas administratfvas. burocráticas de controle. Este resu]

tado a que assistimos do balanço ~omercial reflete uma situ,!

ção de mercado, uma situação da economia. que estã realmente

capacitada a exportar esses valores mensais e necessitando

cada ve~ menos de importações, Acho que este tem que ser o

caminho para a economi.a brasileira e acho também que algumas

mudanças institucionais e'a19umas definições políticas são

importantes para o futuro brasiletro. Vejo um quadro em que

o Brasil precisa de algumas definições dessa natureza e de

que essas ideias sejam debatidas no Congresso. com a opinião

pública~ mas acho principalmente Que o Brasil tem Que fi'xar

uma meta de muito maior agressividade e maior abertura aos

mercados internacionais, estabelecendo. por exempld, o obj~

tivo de exportar 40 bilhões de dólares nos p~õximos quabro

ou cinco anos. e importar. digamos. em torno de 25 bilhões

de dõlar'es nesse período, o que possibilltaria um superávit

de 15 bilhões de: dõlares. E não vejo tanta dificuldade em

se fazer isto. desde que haja uma definição poHtica a este

respeito. o desejo político de fazer isto e que as medidas

na ãrea econômica sejam adotadas para se alcançar esse obj~

tivo, t:u diria que esse numero está perfeitamente enquadr!

do no nosso sistema ec?nõmico. Hoje somos uma das economias

mais fechadas do mundo. onde a exportação representa algo

em torno de 8.5% do Produto lnte~no Bruto, enquanto em 0E.

tros paises em s~melhante estãgio de desenvolvimento e até

mais desenvolvidos que nõs esse número chega a 20%. Não fale
mos de palses pequenos. como ,a Suecfa. por exemplo. onde õ

comerci o exte~i OI" representa 50%. porque as prõpri as dime!

sões do pais o obrigam a um inte~cãmbio muito maior, No c~

50 de palses grandes como o Brasif, de paises em situação s~

melhante ã nossa. acho que pode~lamos ter um comercio ext~

rio~ representando 15% do P~oduto Interno Bruto. porque isto

traria mai~r eficiência ao sistema econômico como um todo. p!

ra que possamos. alcanç~r esse objetivo. acho que necessitar!

amos ter essa definição polltica apoiada por' medidas econômi,

caso Acredito que a principal del,as continuarã sendo a de

investimentos na prospecção e produção de petrõleo nacional.

Sobre isto temos recentes declarações do Ministro das Minas

e Ene~gia. de qUe ate o fim da década o Brasil poderã ser a,!!,

to-suficiente em petróleo. o que nos anima a acreditar que o

objetivo de uma importação de 25 bilhões seja factlvel. Mas

e prec·iso que o Brasil continue investindo na p~oduçâo de

petrõl eo naci ona 1. Do 1ado das exportações. acho Que preci

samos de' uni mecanismo ~ais livre e mais 'i1berto, com regras

resultadodo analisamos as necessidades brasileiras. este
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SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado} -

o SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas} -

solicitar um prazo de sessenta dias. Esse p\"azo seria destj,

nado exclusivamente para elaboração deste relatõrio. que

um trabalho de fÔlego, que I"equer um desvela impar, e para

isso precisamos de tempo suficiente. Queria ser autorizado

Sr. Presidente, Sr. Carlos Viacava. esta CPI, que busca ide.!!

titicar as causas e coriseqUencías do elevado endividamento e~

terno, que resultou n05 acordos com o Fundo Honetãrio Inter

na'cional, visa a ser mais expHcita na localização das fo!

lhas. dos enos. Não deixa\"emos tambem de. anotar os aCertos

de toda essa desgraça,. são beneffciãrios deste oodelo_

claro que nos referimos aos que são realmente achatados, aos

que são realmente penalizados por este modelo eco?õmico, que

consideramos genocidn. Isso po\"que as palavras estão aí. T~

da hora há um simpõsio. toda ho\"a vem uma autoridade intern~

ciona1,. vaf no tlordeste, ,,:ai ao Centro, vai ao Sul, e vai às

pe~iferitl.s, mas estã claro que UT!l pequeno núcleo se beneficia

de todo o poder. Nuna democ~acia, entendemos, todos partici.

pam, usufrue!!' dos betleficios do progresso. Quando o traba 

1hador ê marninalizado. morre· de fOl!le, sof~e ut!1a sê~ie de ~

ficfências, fica doent~, fica inválido. ele não pode' dizer

que estâ viven~o uma der.\Ocracia. Não estã, porque ele não

estã usufruindo be~efício alaum ~aquele modelo, daquela sit.!:!,

ação política. Então, ac~editamos qpe, para sair desta si
tuação, Sr. Carlos Viacaya, ~ealJ!1ente só hã ullla .solução:

mudança do modelo econõT:lfco~ E o ponto fundamental, centrar

segundo entendemos, e 11 moratõria. E a üniéa condição que

noS vai refresca~ as costas.~·para dedicarmo-nos efetivat:1ente

Está nos Anais o depoimento ~o Sr. Olavo.Settfbal. ('râ

um di,n:heiro emitido p,ara aquisição de petróleo e outras coi

sas, e~'~ue circulava. Esses recurs'os forar.1 praticar.lente, i!!,

pi ll,!)i dos • houve uma pressão irresistível. aos paises do Ter

ceiro Mundo, aos países subdesenvolvidos. em via ~e desenvol

vimento, inclu.!tive o nosSD. E dizemos assiM: !:Iõs escolhemos.

A partir daí houve uo crescimento acelerado. foraM contrata

dos grandes projetos. Ora, esses arandes projetos nada mais

são do' que o resultado justamente d-essa pressão. dessa ~lexi

gência de colocar esses recursoS, esse dinheiro fabricado ,

sem lastro, nos países em desenvolvinento_ E assim foi colE,

cado. E ternos al' aS grandes obras, que entendemos desneces

sãrias. Algumas foram ..necess'irias, r.laS a,maioria fi desneces

sária. l1uitas não trouxeram benefícios ã iMensa maioria do

povo brasileiro. Ora, nós como Oeputados eleitos pel'o povo

e fomos eleitos pelo povo mais sacrificado. marginalizado, i

esse povo que \"epresentamos no Con!]resso f~1\c,ional, que ê

maioria do povo brasileiro. que hoje estã sacrificada - ev!

dentemente temos que defender os interesses desse povo no

Congresso, na Câmara. desse povo que estã fora do acesso aos

benefTcios definidos por este modelo econõm1co. A imensa mai.
oria da população realmente não usufrui dos benefícios óesse.

desetlvolvirnento. Entendemos Que. - e neste ponto discord.!.

mos da V. Sa •• quando diz que tel'los que fixar uma meta, por

exemplo, de quarenta bilhões de exportações para terMOS im:.

portações de quinze e um superávit de vinte e cinco bilhõe s

de dõlares - toda vez que aumentarmos as exportações" os

mo~otJõlios. os banql!eiros internacionais. enfiM, os círculos

financeiros te~ão sempre mecanismos de aviltar os preços dê

nossos produtos de exportação e. ao ll'esI'\O tempo. elevar as

taxas de juros,. Que foi o Que aconteceu recentemente. DizeIJ

que e por causa da campanha e1eito~al. Sempre têm una de!,

cu1pa. r a campanha. a guerra. e um foco de guerrSl aqui. 0E.

tro ali, e uma tensão qualquer em algul!la área do Planeta. Com

esses 5% da prime~, de 11 para 11.5%, pelos cã1culos dos

economistas, são trezentos e cinql1enta milhões, outros fa1aA

em quatrocentos roi lhões de dõlares 'a mais que temos que d!

se.mbolsar. V. Sa. fala em quin~e bilhões de dólares de paga

mento sõ do serviço da dlvida. Entendemos que não 'ê possí 

vel continuar com tal poHtica. Defendemos. nesta questão,

e gostaríamos de registrar aqui. uma moratória declarada un..!.

lateralmente, sem prazo. não quer dizer que não vamos pagar.

Não e isso. Vamos declarar a moratória unilateral sem prazo

porque nóS temos que ve\" de que maneira esses consõrcios i!!

ternacionais, esses grupos financeiros vão querer negociar c,!!.

nosco. !lôs não podemos co10car logo na mesa, por exemplo

"Nós temos tantas arnas. assim, assim. para nos defender"

Não. Vai depender de como eles vierer.t para conversar. Se~

eles vierem mansinhos. vamos conversar. Nós ternos potencia ..

lidade, acredihmos que este Pais e viãvel. sim. senão' não

estarlamo's aqui. Acred;tamos, sim. que é POSSfVêl urna saTda

favorãvel ao povo b\"ilosileiro. E evidente que quando dizemos

saída favorável ao povo brasileiro. nós dizemos ,saída favor!.

vel ao povo brasileiro que sofre as conseql1ências desse e1e

vado endividamento. f1ão estou ,falando aqui da burguesia n!

cional. dos !J':upos monopolistas nacionais 1fCados aos intel.

nacionais. Não estou falando aqui dos u.rupos econõmicos,até

os nacionais. ,corno banqueiros, que são beneficiários. apesar

prorrogação

Aprovado.

pela CPI para so1icitar do, Plenãrio da Casa a

por mais sessenta dias. Em votação. (~.l

Concedo a pà1av~a ao sr'. Relator.

verificados em alguns campos do desenvolvimento da economia

nacional. Entendemos. Sr. Carlos Viacaya. não porque assim

pensamos. mas porque assim foi explicitado pelo General Cas

tell0 Branco, em julho de 1964, quando definia as. bases da

politica nacional .•• E essas bases tinham muito a ver com o

;,n1cio. com o aprofundamento. mas o inTcio propriamente di

to foi o golpe de 1964. o inIcio concreto fof o de tornar a

nOssa economia dependente dos mono.põlios internacionais. Quer

dizer. nossa economia ia tornã~-se 'dependente dos centros de

decisões externas. A justificativa dele era a de que ente!!,

dia que deverlamos se\", permanentemente, atrelados ã po1'itj.

ca norte-americana. ao.. bloco ociàental f;, portanto. deverli!

mos dar todas as condições aos elevados investimentos. a t~

dos os investimentos externos em nosso Pais. Entedemos que

ist.o jn foi uma abertura de guarda, um flanco muito descobe!:

to, do ponto de vista de defesa dos interesses do povo bras].

leiro. E claro que, a partir dessa- definição de ordem gover

narnental. de ordem do regime, de ,ordem dos generais que d!

ram o golpe que foram, evidenteJllente. serviç.ais dessas el'lpr~

sas. dos orandes consõrcios - e o golpe não foi dado por

out\"a razão que não fosse exatamente a de iMpedir o con'trole

da remes"Sa de lucros. de juras. de dividendos. que não fossé

a de torna\", por exemplo. nosso País mais democrãtico, que

fosse. inclusive, una sociedade pluralista. desenvolvida, a

parti r. avi dentel'lente. da parti ci pação da enorme massa, de

milhões de brasileiros. que. ate hoje, continuam afastad os

dos grandes centros de deci'sões ••. O objetivo daquela polltj:

ca de reforma de base do Presidetlte João Goulart. na epoca.

era justamente traze,r para a vida plena, como diz a Campanha

da F~aternidade da Igreja hoje, trazer' milhões de brasilei

rOS que estão ex.cluídos comp1etanente de todo este processo

econõnico. r uma imoralidade, alem de se\" um crine capitu1,!

do por qualquer lei inte~nacional. Vemos hoje trinta mi ..

lhões de brasileiros na mais completa miseria, na miseria a!?

soluta. VetJos sessenta milhões ou mais de brasileiros que

não têm condições de ususf\"uir dos beneficios desse desenvol

virnento ace1e\"ado, di\"i!:!ido po~ ess.es grandes consórcios i!!.

ternacionais. por esse capital genocida. Corno se formou e,!

se capital? r evfdente que e.le se fo~mou, p\"incipalrnente, c2

mO V. Exa. colocou muito bem, no período de 1973, foi um ca

pital que se formou .. l!I;is aceleradamente, em função da cri

se do pe'trõleo. Quer dize~, os paises industrializados. pri,rr

ci palmente os ~stados Unidos -e tenho aqui, 901" acaso, um

documento .do Si ndi ca to da Cons t\"ução Ci vil de Brasil ia que f~

ia soóre isto... Quer dizer, esse capita 1, oriundo de ex

cessivas emissões, principall'lente no~te-ar.lericana, de dõl!

\"es. do dinheiro verde. foi colocado no mercado internacional

para comp\"a do pet~õleio, que tinha t\"iplicado ou quadrupli

cado de p\"eço. Nessa cOMpra. os árabes. por sua vez. depos!

tavam ess.65 recurso's. e~ses dõlares .. el!litidos pelos bancos

principalmente norte-americanos - nos bancos iítlterrra::ionais.

a chamada ãrea do eu\"odõlar. E isto chegou a UI':! ,onto el"l

que, em 1973 - e isto foi constatado aqui na CPI pelo Sr.

olah Setübal - estava flutuando 'no llIe\"cado internacional,

no. mercado europeu, dois trilhões e setenta bilhões de dõl!

Quero comunicar. ainda, que os t~abalflos que antecedem a el~

boração do nosso ~elatDrfo jã estão sendo delinei!dos por uma

comissão que tem o apoio maiõr assentado em duas es.truturas:

do INESC e da Untversi~ade de Brasili~. Todavi.a, para a co,!!.

clusão desses t~abalhos - pesquisa. verificação de documen

tos, análise, etc - precisamos de prorrogação de nosso prazo

de conc1usão dos trabalhos da Comissão. A lei nos faculta

a SR. PRESIl1ENTE (Deputado Alencat: Furtado) 

Antes de conceder a palavra a,o Sr. Relato~. quero comunicar

ã Comissão que -o,_prazo fixado por lei pa\a o final dos tr2,

balhos desta CPI esgota-se no dia dez de maio. Ate lã, t~

mos convocadoS a Dra~ Maria da co~ceição Tavares', o Sr. Pau

lo lira, o Sr. Presidente do Banco Cent~al. DI"'. Affonso Ce!

so Pastore. oS Ministros Cesar Cals. Ernane Galvêas, Saraiva

Guerreiro e Antônio Delfim Netto. Alem destes. no dia vinte

e seis. temos o Sr. Fernando Gasparian. São estes os conv.!!

cados. mas o Deputado Fe~nando Santana solicitou a inclusão

de outro nome, que ainda não me di·sse.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA -(For. do mio

crofone - Inaudivel.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O nome todo. Depois V. Exa. fornece ã secreta\"ia.

O SR. DEPUTAOO fERNANDO SANTANA -(Fora do mi-

[Aparteante não iiJentiffcadol - São exatanle!!.

te os dois mais: impo~tantes.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O Minist~o Ga1vêas estã no e)(terfo~.

(Aparteante nio idenUfi'cadol +4 'V'•• E${l'.ainda

niq sabe se vi ~ão, não ê ?'

crofone - Inaudlvel.)

(Aparte~nte não identificado) - SI": Preside!!

te. hã d"atas previstas para todos estes convidados?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Sim. Vou fornecer o ca 1endãri o a V. Exa.

(Aparteante não identificado} - As datas jã

estão confirmadas pelos responsãveis?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Já. s~ fa1tarn as conf?rmaçÕes dos Ministros Delfim Netto e

Ernane Galveas.

dissimas e apenas 20% das importações brasileiras pag,am tar.!.

fas, enquanto 80% estão isentas de tarifas. po~que entram no

Pais através desses mecanismos de exceção. Hoje. nossa i!!

düstria modernizouMse, temos muito maior capacidade de comp!!.

tição em vãrios dos seus segmentos, e podemos operar em nI

veis tarifârios muito menores, que forçarão a maior eficiê!!,

cia da i'ndihtria e permitirão. ao mesmo tempo, a importação

de alguns componentes em que. não tenftamos ainda alcançado a

maturidade e competênciilo necessãrias para fazer o produto mais

barato e melhor. Acho que. ai. como um todo, a economia n!

cional ganha. Perdem-se alguns empregos. em alguns setores.

m~s. sem duvida, ganha~-se-ão outros empregos. em outros s!

tores, produzindo-se mais para exportação. Em último lugar

para não me alongar demasiadamente - acredito que precisamos

de maior engajamento do empresário brasi,leiro no comércio e~

terior, principalmente das pequ~nas e medias empre'sas. o Br!.

sil tem. hoje, g\"ande concentração de seu comerc~o exte\" i<lor

nas mãos de grandes empresas., Talvez duzentas empresas res

pondam por mais de 80% de nossas exportações, o que pode ser

fruto da distante. da posição geográfica brasileira e do de~

conhecimento. de nossa parte. das·'têcnicas de tomêrcío ext~

rior. Mas ê preciso que façamos u~ trabalho de promoção do

comercio exterior:- e de engajamento de muitos outros empresI

\-ios, prin~ipalmente os pequenos e médios. Temos o exemplo

da Itã1ia. onde grande parte do comercio exterior ê feito

por pequenos e medias empresãrios, que abrem uma loja na

Quintil Avenida, em Nova Iorque. uma pequena empre$a,. e ali

vendem calçado po\" um preço muito maior do que vende o empr!:,

sãrio brasileiro - que vende pa~a o intermedi.ãrio do inter

mediário do intermediário. Então, essa possibilidade de ~

cesSO ao comprador final. essa multiplicidade de agentes oP!:.

rando no comercio exterior. sem dúvida. abre uma possibilid~

de de crescimento, porque se descobrem novas oportunÚfades.

Quanto mais pessoas estiverem pensando, mais oportunid~des S!

rão. sem dúvida. descobertas. Acho qUe. com este conjunto

de ,"edidas, o Brasil poderia almeja\" um crescimento substaE.

cial de suas exportações. o que não seria nenhum despropõsi

to, uma vez que esse número e perfeitamente compatível com

nosso Produto Interno Bruto, e pode\"ia gozar de um pouco mais

d·e tr~nqailidade extel"na, na ál"ea do seu Ba1anço de Pagame!!,

tos, poderia ter um pouco mais de liberdade do que tem hoje,

mais libe~dade de ação'. porque poderia, então, estar honra!!,

do seus compromissos de jfros e do serviço da diVida. Uuito

obrigado.
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dia 31 de março •

O SR. PRESIDEllTE ( Deputado Alencar Furtado)

O Sr. Deputado Eduardo Sup1 icy tem a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO '·IATARAZZD SUPLlCY

a credibilidade depende do apoio. Evidentemente, .quanto r..a.iS

apoio tiver um governo. maior oforça ele te\â. Pode ser atr,!!,

ves de eleição direta ou não. Vai depender do apoio das li

deranças e a população dêem a dete~minaào governo. A credi

bilidade vai depender, sobretudo, ci~s resültados. Se os r!!.

sultndos forem positivos, haverâ credibilidade. V. EXa. ci

tou o caso da Araentina. Veja bem que a conclusão a que se

chegou foi ~ de que era melhor pagar os juros em dia. JI,pe

silr de ter havido urna eleição direta, nem por isso se deixou

de tomar todas as providências para pagar os juros no famoso

volvimento da China. n~s u1timos vinte anos, e parecido corno

do Brasil, em termos do crescimen~o da renda ~ capita, com.

'algumas caracterlsticas diferentes. Era primeiro. 1uoar. acho

que nós temos a aprender com eles e eles a aprender conosco,

ta 1 como humi 1demente o Chefe da nação chi ne sa di s.se ao H.!.

nistro Ernane Galvêas, há poucos dias. Sou obrigado a mel!.

donar alguma coisa em vista da observação de V. Sa. Em pri

meiro lugar. a China, por muit°o tempo, não se endividou no

exterior. nais recentemente e que resolveu - e interessa.!!

te observar essa mudança - tornar-se um,tomador d~ recur 

sos no exterior. Quando ela não se endi'Vidava, para país· e s

mais pobres, como a Tansãnia, ela e.mprestava quase s~m coorar

juros. num programa de assistência. A China, ao contrãriodQ

Brasil - por isso fi muito interessante observar o ~ue 15'

se passa - ao invés de fazer a economia crescer oprincipa1,

mente com a produção de alguns produtos uni tãriamente caros ~

acessíveis alO, 20. 25% da populàção, resolveu dar m'aior êJ!

fase, antes, ã produção em larga escala de bens de prirneilra

necessidade, como a bicicleta e os gêneros alimenticios. T1

nha o problema bãsico de acabar com a fome, a miséria a6so1,!!

ta, e nesse sentido tod~s os economistas ocidentais que ali

foram reconheceram o extraordinãrio esforço do povo chinês ..

Sr. Carlos Viacava, primeiro sou obrigado a fazer uma obser

vação a respeito da consideração qu~ V. Sa. acabou de fazer

sobre a India, a China e o Brasil. Quase fui ao meu gabine

te buscar o Relatório do Banco nundia1, mas posso enviar-lhe

dados. 1/0 Relatório do Banco !tundia1, qUê, certaJllente.

Bânco do Brasil e a CACE X têm em mãos, V. Sa. poderã obser 

var as taxas de crescilllento da India.. da China e do Brasil •

Há diversos 1ivros sobre desenvolvimento econômico que 01. d~

monstram que há trinta anos - V. Sa. mencionou a China

a lndia - ambos eram considerados os paises mais pobres do

mundo, entre os mais pobres do lJ\undo, com uma renda per E!.ei
ta muito meno~ do que a do Brasil. Acredito ser_extremaJl1cn

te importante que nõs, brasileiros, conheçamos fIlüis de perto

a experiência desses dois palses, por diversas razões. Alias.

acho da maior importância que o Presidente João B~ptista Fi

gueiredo repita aquilo que ac~bamos de ver recentemente - ai.!!.

da vai passar aqui no Congresso, e recamando também a V. Sa ••

se não assistiu ainda ao filme IlJoão Gou1art ll
, que o faça 

repita a visita feita exatamente h~ vinte anos, pelo Vice 

p~esideitte, que, praticamente, ao sair da China, se tornou

presidente, com a renuncia da Jãnio Quadros. Acho extrennme!!,

te importante para o povo brasileiro essa visita do Preside.!!.

te Figueiredo, proximam.ente, ã China, para conhecer uma exp~

riencia de desenvolvimento extremamente relevante para o Br~

sil. A miséria que havia na China .em 1949, ou pouco antes,

é incomparãve1 ã do Brasil. Pode ocorre~, como aconteceu,r!

centem&nte, corno acontece eJl1 épocas de seca, o flagelo no

Nordeste, quando a prõpria televisão "Globo" mostrou, pessoa$.

prestes a morrer de fome, o gado prestes a morrer de fome •••

(Aparteante não identificado.) fio f1o;deste já

morreu quase tudo.

O SR. DEPUTADO EDUARDO '1ATARAZZD SUPLlCY

Vi, na semana passada. isto ocorrer. O Deputado Fernando Sa.!!.

Una conhece bem isso. O Deputado FernandO Santana conhece o

fato de que nas principais cidades, para não di zer no inter!

or da China, nos anos 1940, as pessoas faleciam de fom-e,

da

a1 i

renda

dese.!!.

miséria atingia enorme parcela do povo chinês. EP.lbora

hoüvesse, ao mesmo tempo, muito riqueza acumulada, a

~ caf)ita da China era, provavelmente, pelo menos 1/3

brasileira. Os .dados do Banco ~lundia1 mostram que o

ti verdade.

cho que a mo~atõria uni.lateral não seria a solução para os

p~ob1emas brasileiros. Evidentemente, se se conseguir uma

r:enegociação da divida brasileira em condições melhores do

que se estã fazendo hoje, obviamente isso seria melhor para

a economia do País. Acho difícil poder-se fazer algo melhor

do que foi feito. Devo confessar que não participei direta

mente dessas negociações, mas acredito que o Brasil fez real

mente um grande esforço negociador e !=onseguiu rolar seu pr~

b1ema a curto prazo. Talvez chegue a epoca em que se encon

tre uma possibilidade de ul!la renegociação i1 prazo maior, mas

sõ acredito em soluções negociadas. Acho Que QUalquer solu

ção unilateral b\i\'si1eira traria conseqüências.. muito dramãti.

cas, tanto econômicas como sociais. O Brasil p·erderia total

mente sua capacidade de importação,. inclusive de petróleo •

O Brasil depende de importações de petróleo. O Brasil depe.!!.

de 'de importações, quer dizer, não sõ as' n'ossas exportaçõe s

depend~m das importações. mas toda °a atividade econômica:

t,:ansporte, a pr:odução agr:íco1a, enfim, tod?- a nossa ativid,!

de econômica e o nlve1 de empregos dependem de importações o.

Precisamos, portanto, de uma solução negoãtada, uma solução

que não implique o corte de v~ndas de produtos es~enciais p!.

ra o Brasil. Acho que estamo~ atravessando momentos difí 

ceis, mas estamos conseguindo manter nossa economia em fun 

cionamento, e temos Que continua r ba ta 1hando, evi dentemente,

por renegociações melhores. Acho à,te que, se o mundo melho

rar um pouco, se a economia mundial' se recuperar mais um PO!!

co e a credibilidade na economia brasileira aumentar, 'como

vem aumentando, peJos resultados apresentados pela econom í a

brasileira no ültimo período, teremos mais facilidade ; para

continuar nesse processo de renegociação permanente. Obrig~

O SR. DEPOENTE (Ca'r10s Viacava) ~ Quanto ao

custo social. acho que nõs ter.los que analisar, tar.1bêll1, abrin

do perentesis, nobre Deputado. Se me perMite. de~o dizer que

realmente o DITasi1 abriu sua economia, o Brasil recebeu

capital estrangeiro. V. Exa. critica muita duramente o cap.:!.

tal estrangeiro no Brasil.o Acho que ele, ao contrãrio, tro!!

xe muitas vantagens para nosso desenvolvimento econQmico. e

ele e bem vigiado pela nossa legislação. O nível de empre

gos. o desenvolvimento tecnológico, toda a melhoria do bem 

estar social da população brasileira decorrem desse processo

de desenvolvimento, qu~ sô foi possível por essa entr~da de

capital estrangeiro. Se nós voltarmos a vinte anos, trint a

anos atrãs, vamos verificar que ~~sse período o Brasil, Chi

na e India, por exenplo. tinham rendas ~ capita, que não ê

um indicador de bem-estar sO'cia1, mas um indicador econômico

de produção por: pessoa do país, tinham urna renda J2.!t capita

parecida, isto e, em torno de 200 dõlares •••

O SR. DEPUTADO EDUARDO !IATARAZZO SUPLICY -Não

o SR. RELATOR (Deputado Jacques DIOrnellas) 

Respeitamos o ponto de vista de V. Sa., é claro, mas com re

lação a essa credibilidade, V. Sa. não acha que ela aumenta

ria muito mais se houvesse um r:espaldo da população brasi1e.:!.

ra? Por exemplo. 11 Questão das eleições diretas. defendidas

por todo o povo, aumentaria essa credibilidade ou não tem n.!

da a ve,:? Para aumentar a c~edibilidade, entendemos que

participação 'maciça da população de qualquer país torna-se ~

videntemente bem mais salutar. O que V. Sa. diria disso.de!

sa participação maciça do povo? A questão das eleições estã

colocada, agora, C0/l10 uma forma de participação do povo para

melhorar a credibiiidade. Este seria um ponto. O segundo,

o êusto social. As taxas de mortalidade, principalmente, p!

ra ser mais explícito, justificam a manutenção dessa pollti-

o SR. DEPOErfTE (.Car1os Viacava) - Hoje o Br.!!.

si1 tem dois mil dõlare;, enquanto Tndia e Ch,ina continuam com

200 dõlares. Hoje, o cidadão, anda de bicicleta na China

pode haver pequena diferença, mas, de maneira D~ral, .estes

são os nümeros - o cidadão anda de bicicleta na China e .!!.

qui anda de automóvel, anda de Vo1kswaoen, anda de Corcel

EnOtão, realmente, embora não poss,amos nega~ a pobreza do No!

deste,o 'da região' das secas,,~ das per;iferias, não podemos n,!t

gar taflbem ,q~e a g~and~ ,~aio~i,a da população brasileira se

beneficiou. e muito, de Ulll p,:ocesso de c,:escimento econômico.

oNão era bem a pe~Dunta. tlit's. quanto ã credibilidade, acho que

car

do.

ao desenvolvimento das atividades produtivas'. Evidentemente

nós teremos que refrear, teremos que dar um paradeiro a todo

o process'o de especulaçio financeira que teMoS na área inter

nacional, que aumenta nossa djvida externa, e que temos i.!!.

te~namente também, que aumenta a dlvida interna. Na ãrea i.!!.

terria, o processo especulativo estã-se sobrepujando ao pr~

cesso de pt:0dução. Cremos que a unica Maneira saudãve1 de

sair disso e diri!Jir todo o esforço nacional para a produção.

para a, get:ação de enpr.,egos ~ impedi ~ que o processo especu1!

~iYo, que aten,de a ,peque~as car.lildas, venha evidentemente ~~

br~pujar o esforço de produção e. p~aticamente, liquidar t,!!.

.da a nossa emp,:esa nacional. Defe,ndemos, no caso, o privi1.§.

gio ã pequena e média empresas, e V. Sa. diz muito bem que

,e favorável a isso, quer dizer, a pequena e media empresas ~

vem ser desenvolvidas. Nõs achamos tambem, porque são as que

dão mais empregos, inclusive, mas achamos que a pedra de t~

que, o fundamental, nesta questão, 'ê a moratõria unilateral

mente declarada. Fomos surpreendidos, esta seP.lana, por um

caso inédito. Ti'Vemos que socorrer com c::inqflenta milhões de

dõlares a Argentina, que estã a ponto de falir. E' intere!.

sante isso. Para mim não constitui muita surpresa, mas t,E!,

do mundo ficou surpreendido. Quanto ao problema dos monop.§.

1ios, eles não estão querendo saber se o dinheiro vai ; sair

do Brasil, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do l1exi

co, do Chile ou de qualquer outro pais, eles querem saber que

não podem deixar de receber aqueles juros, porque isso e
fundamento da sua estruturação, e'a base, e o alicerce do

seu ediftc10 de dominação econômica de todos os POVO/dO Te!.

ceiro tlundo. Querer mudar o modelo econômico internacional,

querer exortar os paise~ a baixar as taxas de juros. iss'o ,

para mim; e pura ingenuidade. Não vão mudar. Não vão mudar

por quê? Nõs temos qUê entender que não vão rnudar porque a

eles interessa alimentar uma mÃquina de guerra, a eles inte

ressa desenvolver a arma de destruição em massa, a eles int!

ressa desenvolver. enfim, a pesquisa de uma tecnologia cada

ve~ mais aperfeiç05da para efeitos de dominação, seja~ econô

!I1cia, seja militar. Então, e claro que o esforço bélico, o

esforço de dominação, o esforço geopoHtico dessas potências,

principalmente dos Estados Unidos, vai continuar. r natural,

eles vão continuar. Eles sõ pararão por uma· iniciativa dopr~

prio povo norte-americano, dos países que começam. a tomar con!

ciência e realmente a se mobi1izar: para impedir a corrida ar

mamentista, que e ,a cnave de toda a questão. O Sr. Car10sVi

lacava sabe, como tantos outros aqui, o que foi gasto, em dõl!.

res - falam em 800 bilhões, chega,rã talvez a um trilhão de

dõlares, - em armas. r um desperdlcio. dinhE!iro gasto

armas para,dest,:uição em massa. Tudo isso leva-nos a crer que

eles não vão mudar. Mas os países do Terceiro Bunda, os paí

ses da América Latina ..- o Bra·sil, principalmente agora, cpm

muito mais razão, porque ajudou a Argentina com 50 milhões 

têm condições de ~eagir. Dizem que a Argentina ajudou antes.'

Hão sei, não tenho informações sobr:e isso, mas é importantE eE

sa solidar:iedade dos povos subdesenvolvidos. Parece que está

havendo um eco, por aí. Algumas autoridades jã estão falando

nisso. r uma defesa que temos sempre presente, e a uni da d e

dos devedores, e a unidade dos que 'estão em dificuldade,

unidade dos que se encontram em vias de desenvolvimento, para

enfrentar esses cohsõrcios; que têm os seus interesses e não

vão mudar a sua polític~. ',Ias nós temos que mudar a nossa, em

defesa do nosso povo, em defesa dos povos do Terceiro Jlundo

e em defesa, acima de tudo, da paz mundial. A pergunta, e.,!!

tão; seria esta, Sr: Carlos Viacava: Que acha V. Sa. da dec1,!

ração de uma mor:atõria unilater:a1 pelo nosso Governo, pelo no!

so País? r claro que talvez não por: este Governo que está a'1,

que estã muito comprometido, realmente, mas por outro Gover

no, pelo, novo' Governo que substitui rã este, evidentemente com

apoio popu1a~, com eleições direÚs. Um Governo que venha li.

d~cretat: essa moratória unilate,:a1, ~espa1dado na imensa ma.!.

o~ia do povo brasileiro, Que jã estã discutindo i~so há bas-:

tante tempo. Acho que já es~ã amadur:ecendo a idéia de dizer

um IIbasta lf ao Fundo nonetãr:io Inte,:naciona1. de romper esse

co~dão um.bilica1 que tantO!õsacrifícios t~m trazido ao nosso

P~YO, ~ nossa P'ã tria • r es ta a pergunta. pa ':i1 começa r o de"

bate:. Muito obt:igado, Sr. Presidente.

O SR. DEPOENTE (Ca,:los Viacava) -, !!uito obri

,ido. Sr. Oeputado.Jacques D1brnel1as. Relator desta CP!. !l o
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osac~ed'ito que talvez o Brasil tenha condições de superar

SR. DEPOErlTE (Carlos Viacava) - Nobre Depu

tado, acho que a questão não e bem essa. Não depende da op

ção de pagar ou não as dívidas um maior ou menor crescimento.

Tivemos UM grande cresdmento porque assumimOS dividas.'

fato de hoje não estarmos crescendo, o grande limitante der

crescimento econômico brasileiro e exatamente a falta de di!

posição dos poupadores 'internacionais de continuarem a inve.!.

til'" e emprestar dinheiro ao Brasil. E~ta a causa da estagn!,.

ção do nosso crescimento econômico nos ultimos anos, t nesse

péríodo de ajustamento, ajustaMento que o Brasil está fa,zen

do agora e Que outros países fizeram há dez' anos. Deixaram

de crescer dur,ante alguns anos, sofreram elevações da infla-

ção, ajustaram os salários, e retomaram crescimentos mais

moderados. Este e o ponto principal, hoje, 'no meu modo de

ver. Hão se'i como o não pagamento· de nossa divida externa.1

ria possibilitar. a aceleração do crescimento economico. Ao

contrãrio, a Moratõt:'ia unilateral brasileira seria catattró

fica, do ponto de vista social e econômico. tlão poderi"amos

\mportar produtos essenciais, teria~os uma redução enorme da

atividade econônica e um aumento extraordinârio de desempre

go. Então, ~ealmente não vejo em quO; a m0t:atõria possa ali

viai' os problemas de cresdmento eCDn?micD e de emprego no

Brasil. Ela sõ vida a!Jravar esses problemas. Como disse!
. - .

qui anteriormente. acho que o próprio ExecutiVo americano não

tem o dominio das taxas de juros de mercado hoje. Se. i'l. sit],

ação brasileira ê extremaMente preocupante para nós, ela não

e 'única. t: uma situação geral no mundo em desenvolvimento e

preocupa, obviamente todo o sistema. capitalista ocidental

Está tudo em risco. Com a preva1~ncia dessas taxas de juros,

IJS agentes promotores da exportação. Acho que na nossa área

este ê o ponto fila is importante. Oialol)ando 'c,om o .empres~t:')o,

estamos ajudando a pronover a exportação, o emprego que estã

embut,i,dO na exportação. l1as .acre~ito no diãlo!.1o e acr~d i to

que, quanto mais tivermos as diferentes facções da sociedade

participando das decisões e das definições das pollticil.s ec!!.

nômica e social, talvez nós possamos ter um crescllnento fo1!.

nos rápido, mas teremos um entendimento mais amplo. Ado que

isso deve ser procurado. nefendo o restabelecimento da ple

nitude democrática no Brasil. Acho que o Presidente Figuei

redo promoveu intensamente esse restabelecimento e acred i to

que o Brasil tenha proaredido muito a esse respeito nos u1t!
mos anos e vejo que estamos no caMinho correto. Obri!:!ado.

o SR. DEPUTADO EOUAROO f~ATAnAZ7D SI'PLICY ::.

v. Sa. fr:::z considerações soore a econOMia americana e sobre

o aumento significativo das taxas de juros em função da poli

til:a do Presidente Ileagan, de aumentar seus gastos, de aume.!!

tal'" seu deficit, que cheoou a cerca de 200 bilhões de dõla

res. Quer dizer que, para corY'inÚ a situação norte-amel"ic~

na·, hOl/ve uma conseqtlência lIluito negativa para a econOMia br!

sileira, qual seja, o aUmento da t.axa de juros. Então, no~

so esforço de exportação quase ê absorvido por. esse aUI'H~nto

da taxa de juros. flão acredita V. Sa. que países como os da

America Latir.a e outros do T~rceiro Mundo deveriam ter uma o.!

ganiZação maior para impedir que um Governo como ~ dos Estl!,

dos Unidos tome atitudes considerando exclusivamente 05 in-

teresses da sua economi a, sem obse"var o que se passa nesses

outros paises? E cora0 pederfamos qualificar de bom senso una

política econômica que resulta mais. do diãlogo com os credo

res internacionais do que com ã própria Nação brasileira, e

uma política que, para criar condições de pagamento de com

promissos c~escentes no exterior faz com que passemos a pro

duzir menos? Qual o se.nso de ur:la pollti.ca econômica que, vi.

sando não apenas ao pagar.lento de compromissos crescentes no

exterior, Il\as tambên o combate ã 'inflação recorde no Bras;l ,

iMplica reduzir nossa capacidade produtiva ou conter a prodE.

ção e as oportunidades de elllprego? Qual a razão deste apa

rente contra-senso?

problemas - vai viver em dificuldade, mas pode sobrev i 'ler

com essa situação - embora muitos países não possam f~ze'l" o

mesmo. Então, teremos 11m co1apso. Acho que 'isso preocupa ali

autoridades americanas, mas elas não t~m instr~mentos para

dize~: 1l01ha, a taxa dQ,juros vai cair para 5~, para 6~,para

3%.11 Esse pr.ograma do governo americano, um déficit público

elevado porque foi provocado por uma redução de imposto~,ele

estã ajudand,o a manuten'ção dessas taxas a1 tas de jur,os, maS,

O SR. DEPOENTE (Car~os Viacava) - Ilustre O!

putado, voltando ã nossa conversa sobre a Tndia. China e Br.!

sil, V. Exa. dispõe de dados que não tenho aqui. Todavia

quando me-referi· a esses exemplos, eU estava. falando em ter

mos gerais. E ate V. Exa. confirma, de certo mod?, o que eu

disse, que a renda EE! 'capita, da China era um terço da do Br!,

silo

Atualmente

setor,exatü1"1ente o da economia, Que o Governo vê como iinico~

ao qual precisa dedicar sua total atenção. o dos exportadore&

deixando de lado o diálogo CO[Tl os trabalhadores, dando mul

to menor atenção ã questão socia I. não se preocupando ta.!!.

to COM o agravaMento das c-andições de saúde e de educação?

Porque os próprios dados da mensülJem Presidencial mostram o

agravamento ou quase a éstannação no combate ao analfabeti2.

mos 110 Pais, nos ultimas cinco anos, o aumento do numero de

casos de tuberculose. O agravamento deste ponto. Não estã

tudo isso relacionOJdo ã prôpria natureza deste r'elJime pollt.i

co, ao fato de que temo5 um Governo que não foi eleito pelo

povo?

SR. DEPUTADO EDUARDO 11AH.~AZZD SUPLlCY

O SR. DEPUTADO EDUARDO ~lATAP.AZZO SUPLlC'f

e 10%.

o SR. DEPOErlTE (Carlos Viacava) - Atualmente,

Não sei se chega a 10%,

O SR. DEPOEflTE (Carlos Viacava) - Estive na

China a semana passada, com o Hinistro Ernane Galvêas, e as

estatísticas talvez difiram um pouco de conceito, mas o PrE.

duto Interno Bruto da China e igual ao brasileiro, e com uma

população Quase óez vezes superior. Agora, concordo COI'l V.

Exa. em que e uma experiência interessante, portanto, pode

mos aprender com eles C?JI10 eles pod'em apren~er conosco. Acho

qsse diálogo entre o Brasil e a China extremamente iMpprtan

te. De fato, como V. Exa. mencionou, a China estã-se abri]!

do para o mundo. Se nã~ me falha a memôria, a abertura de

comêr'cio exterior chinês e t'1aior do que a nossa. A China ti!

Jle ter um comércio em torno de trinta ti: quarenta bilhões de

dõlares de importação e exportação, quase o dob~o. E 'acho

que com es~a abertura que a China estã prol'lovendo, sem 'duvi-

da·, 'irã absorver uma tecnologia avançada, mais avançada do

Que a '~bssa ~m ~lguns setores. Já tem a bomba atômica. De

um m.odo geral n~o dispÕe, evidentemente, ê uma industria ai!!

da bem mais atrasada do que a nossa, Mas irá absorver a tec

nologia japonesa. Esteve lá o Primeiro Hinistro japonês,ne~

ta semana, e vai o Presidente dos Estados Unidos ã China. E,.!!,

tão, o mundo inteiro está de ~lho na China. Acredito que as

coisas lã acontecem mais devanar, Bas creio que o próprio e.i

xo do comércio mundia1 vai sofrer alteração na próxima deCi!

da, ou nesta decada e, associando 'ã. mão-de-obra barata ch.in~.

sa a essa tecnologia, mais a índole chin~~a, que e de trab!.

lho, - e COBO o japonês, uma questão de religião, ali se

trabalha muito mais do Que no mundo ocidental' - realmente,

teremos 'ou assisti relllos_ a UMa profunda agressi vidade dos pr~

dutos chineses nos mercados internacionais, principalmenten!.

queles setores que ocupam mais Illão,,:,de-obra. fias isso, sem

duvida, vai te~ outra contrapar-tida, que serã tambeM a possi.

bilidade bri'sileira de exDortar muito mais, urna veZ que eles

estarão aumentando o comercio)ifibernacional. Ali nos pudemos

detectar uma grande perspectiva de crescimento de comercio na

ãrea de infra-estrutura, principalmente, na ãrea de siderur

gia - porque a China estã comprando grandes quantidades de

produtos siderurgicos - na ãrea de transportes. na ãrea de

cOJl1unicações~ enfim, na 'área de infra-estrutura e indlistrias

voltadas ã exportação. Acho que o Brasil deve manter esse

diãlogo. Tamber.l concordo com V. Exa. quando diz que nôs ta!:!

bem temos que procurar dia10gar com mais palses: De fato.nas

vi ageM que fi z - tenho féi to mui tas, desde que es tou na

CAtEX, uma Vez aos Estados Unidos, ã Europa. a Daíses como o

Irã, a China, a Nige~ia, a países da Amêricil Latina .. pro

curei est~eitar ~ relacionamento ~ome~cial com países eM de

senvolvimento. Acho que temos condiçõe!; de conquistar parc!!

las importantes desses mercados e' devemos lutar por um inte.r.

câmbio, para, inclusive, viabilizat" o recebimento do pagame.n.

to das nossas exportações. Quanto às demats considerações de

V. Exa., no que diz respeito ã CACEX temos procurado ao mixi

; mo o dtálogo com o empresãrio brasileiro, com o exportador.ço~ um

que V. Sa. fizesse Ur.ta reflexão sobre essa dicotomia.

especial os exportadores; de outro lado, os trabalhadores mais

organizados não encontram op-ção de diálogo a não ser através

de uma operação tartaruga ou da decretação da greye, como no

momento acontece em São Paulo. V. Sa. menci onou que um dos

distúrbios na área internac'ional foi o que aconteceu com as

diferentp.s moedas. E aquilo que acontece com as diferentes

taxas de correção monetária no Bras:!l? Ainda hoje o econo

mista Joelrnir Beting menciona ~as d'iversas taxas, a de var'ia

ção de preços, dos Tndicas gerais de preços, 229.7 e d'iver

50S outros, como correção cambial, 219,6 nos 'últimos doze m!

ses; tupc, 176%; corre~ão salarial, 153%, fora 1"'0 para nI

veis um pouco mais elevados, e assim por diante. Gostaria

Por

~ue

da economia chinesa em conseguir pelo menos eliminar o esta

do de miséria em que 'vivia a maior parte da população chine

sa. Estive na China em 1976, exatamente 00 momento em que!

qui ouvia economistas coma o tlinistro Antônio Delfim Netto,

carlos Geraldo Langooi, tlârio Henrique Sioonsen e outros di.
zerem que era necessário primeiro fazer o bolo crescer para

depois distribui'-lo, enquanto n~ China havia um modelo exat!

mente contrãrio. Era possivel fazer a economia crescer eM

primeiro lugar expandindo a produção de bens que não eram l,!;!,

xuosos, eram bens relativamente simples. Talvez tenha sido

talo empenho dos ch'ineses .nesh d'ireção que para eles falt!

ram algumas coisas muito importantes que observaram, por

~xemplo, no Japão, e recentemente "detonaram um grande impul

so no sentido da modernização do pa'ís, da obtenção de tecno

logia das empresas multinacionajs, inclusive. Itas tenho

impressão d~ que, se eles senfiram que seguiram dernasiadame.!!,

te numa direção, e agor.."- estão, quase que revertendo, por o..!!

tro lado fizemos quase o contrã,-io. Nos ültimos vinte anos

batemos os recordes de desigualdade. O próprio relatório do

Banco l1undial, de 1973, - ali estão os dados - mostra

Brasil como campe:ão das desigualdades. Ali estão dados ain

da registrados de 1972, mas os de 1980 mostràm que é o vnico

pais do mundo onde 05 10% mais ricos detêm 51% da renda ni!.

cional. Não hã outro país com essa' participação na renda P2..

ra os 10% mais ricos. Por outro lado, a India teve outros ti

pos de sucesso e outros tipos de fracasso. Acho que isso e
uma coisa. extremamente interessante. Este assunto surgiu por

causa da citação de V. Sa., mM acredito que seria im'portan

te para os membros do Governo brasileiro que, ao inves de cE,

nhecerem tanto os Estados Unidos, a Europa, em l'ugar de dia

logarem tanto com os credores internacionais do Pais, passa2,

sem a dialooar mais intensamente, pelo menos tanto quanto,com

os rep~esentantes de países do Terceiro Mundo, seja o Itexico,

a Argentina, sejam outr~s países da America Latina, em espe

cial com a China e a Tndia, porqu'e exatamente estes. dois pai

ses grandes, têm a mesma problemática relativamente ao m~

lhor indice de abe~tura da economia que nÓS temos, Talvez 50!:.

ja mais relevante comparamos nossa taxa de abertura com

exter'ior, de 8,5%, atualmente, citado por V. Sa., com a da

India e com a da China, dq que com a de outras palses, em

vista da extensão e do e~tãgio de desenvolvimento em que se

encontt'am. Algumas das questões que tenho são na mesma dir!.

ção de preocupação do Deputado Jacques D' Ornellas. Nos ülti

mos dias V. Sa. tem participa'do, com o Itinistro Antônio Oel.

fim Ileth, de conversações com os emp~esãriQs brasileiros,e!

pecialmente na ãrea de exportação. Ainda na semana passada,

houve novo encontro, com t1 discussão dessas questões. 05 e!!.

presãrios saíram da reunião bastante animados. Ate tive .2.

po~tunidade de.conversar com um d~les, o coordenador da re!!,

nião do lado dos empresãrios, o Sr. Lerte Setübal. O que

sent'imos hoje ê que não ex'ish um diálogo dessa natureza coo

os demais setores da sociedade, por exet'1plo, com os trabalh!

dores. Os lIinistros da área ~conômica, que ditam as normas

da política econômica, ~orl!laTmente acham, numa postura típi

ca desses vinte anos, que a conversa com 05 trabalhadores e
algo que dev.e ser limitado apenas ao l1inistro do Trabalho.E!!

tt'etanto, são os Uinistros da Fazenda e do Plan~jamento que

acabam ditando, pOI· exemp10, as normas da poHtica salaria1,

norma~ extr~~,mamente ·imp~rtantes que afetalll toda essa proble

mitica ~o endividamento externo, das exportações. Exatamen

te hoje vemos um inDasse de ordem 'política e social. De um

,.1.11~O~ O. GoVerno aprof~nda seu diálogo com os empresários,
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por outro lado. esta promovendo de~envo IVll'l1ento econor.llco.uma

recuperação ecOnômica que faz com que possamos exportar l'Iais

promoção de exportações, em Santa Ca tari na, onde predomi na 11

as: pequenas e medias empresas. Aliás, há grandes empresas e!

portadoras em Santa Catarina. mas existe um grande nümero de

O SR. PRESIDENTE (Deputado JI,1enca~ Furtado) 

Registramos com pri'lzer a presença do Senador Virgilio Tãvora

aos nossos trabalhos. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando

Santana.

quida.

ros, e. se o prazo vai .. passando. ela fica sujeita a juros mai

ores •. Esse sistellla ê razoavelmente garantido porque

operações são fei tas COM repasse do Banco Central aos bancos

privados. E os bancos privados avalizam a operação para

Banco Central." Então. se. por exemplo. a empresa A. B ou

não tiver cumprido o seu programa e estiver sujeita ã devol!!.

ção dos juros. da diferença de juros. e se ela não quiser P2.

ga~, suponhamos. o Banco Central. iMediatamente, aciona

banco avalista. que ê obrigado a liquidar. e debita na conta

da empresa iMediatamente. Quer dizer. pode ser que a' empre

sa não consioi' liquidar", nas e um pr.oblema entre ela e o .ba.!!

co. Com o Governo a coisa foi acertada. uma vez que o Gove.r:

no recebeu de volta. através do avalista ou da própria elllpr.!:.

sa. aquela diferença de juros. Há casos em que'nõs temos p~

blemas setoriais reconhecidos. Então. muitas vezes, adotam-

O SR. DEPUTADO FERNAtWO SANTArlA - Foi' dito

sé medidas de natureza geral. Po~ exenplo. um setor, vamo s

dizer, um pr:oduto cujo preço tenha caTdo, digamos, qualquer

produto, cujos preços nos mercados internacionais tenham bai

quida. Per'CJunto eu: essa reserva re.sultava do endividamento

de 12, ou era de recursos próprios?

O SR. DEPOEIlTE (Carlos Viacava) - Acho que o

SR. 'DEPUTAOO FERNAtIDO SAIITArlA : Divida H-

aqui que eM 1973 a. nossa diVida era de 12 bilhões de dõlares

e. ao mesmo tempo, tínhamos uma reserva de 6 bilhões. Eu

gostaria de fo~rnular a lJergunta nos seguintes termos: essa r!!

serva de 6 bilhões resultava da prõpria divida, ol! era de r!!

cursos próprios?

O SR. DEPOENTE (Carlos Yiacava) - Eram dispo-

ni bil i dddes fi nancei ras.

O SR. DEPUTADO FERrlAIlDO SAllTAflA - Eu pergunto,

Inscrevo-me para a segunda rodada, porque tenho que dar opo!.

tunida"C!.e aos demais.

simplesmente. estou tentando ser objetivo. s,em fazer nenhuma

explanação, para poder ganhar tempo. V. 511. disse, e ê ver

dade. que em 1973 nós deviamos 12 bilhões de dólares. mas ,ao

mesmo tempo. tinhamos uma ~eserva de seis bilhões. Dedllzida

a reserva. deveriamos 6 bilhões.

O SR. DEPOENTE (Car'l.os Viacava) - Divida lí-

xado muito num determinado ano. e as eMpresas que estavam cCtm

aquele compromisso de expo~tação ex.portaraM.Q volume a que se

tinham comp~ometido, mas em valor ficaram muito a,uem das m~

tas, por uma razão de me~cado,exte~no. Ai. então, se adota

uma sol ução seto~hl, publ i ca, f1 exi bil i zando-se um pouco as

punições. Isso, praticamente, pertence ao passado, porque.

com essa mudança da Resolução. nos hoje estamos com os sub

sidios praticamente eliminados. Tanto os juros foram corri

gidos, como a disponibilidade de recUrsos foi reduzida. Cada

vez hã meno's recursos para. especificamente, capital de giro,

e deixa de se~ tão necE;.ssã~io po~que a política cambial estã

muito mais agressiva. Acho que isso ai dura pouco, esse si.2.,

tema de capital de giro para exportação.

O SR. DEPUTADO EDUAROO tlATARAZZD SUPLlCY

caixa um sô. O caixa ê un.ico.

O SR. DEPUTADO FERNAllDO SANTMIA -Então. quer

d,izer. eSSes 6 bilhõ-es sõ .existiam porque nós deviamos 12.

O SR. DEPOErHE ( Carlos Viacava) - Nós podía

mos ter uma dívi da de 6 e não ter reServa nenhuma.

O SR. DEPUTADO FERNA'NDO SANTANA - ~i.m. nas se

nós deví,imos 12 e tínhamos 6. significava que essa reserva •

se o caixa íi único, seria uma resultante do endividamento de

12. Entiio. deveríamos ~ bilhões. Nesse caso, não seria m..!

lhor dever 9 e sõ ter a reserva de 3 para reduzir 'os 'juros?

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacavi'l) - Aí depend~

do que a gente faz com a reserva. Claro que e necessãria uma

reserva. Evidentemente que e necessário ter uma reserva p!

ra' poder ter mais liquidez e funcionar melhor a coisa. Aoo

,ra. sobre as reservas rendem juros.

O SR. DEPUTAOO FERtlAIWO SArlTAIIA - Henores.

O SR. DEPOENTE (Ca~los Vhtava) - Equivalen 

tes aos que se pagar.!.

que, em todo sistema de crédito, ao obter credito subsidiado,

para as linhas de credito que hoje são subsidiadas no Brasil.

COIJO para, a exportação,' acaballl cometendo abusos, isto e, não

o usando p11ra a finalidade do pl~ojeto espeCifico. /-lã um pr.E!.

jeto na Casa, na Comissão de EconOMia que daria direito ao

Parlamento, em qualquer nhel, de ter conhecimento do credi

to. Eu iria ate mais lonoe. Estou estudando a proposta de

que não haja s19i10 bancário com respeito ao credito subsidi

ado, para qualquer linha que seja,· agricultura, exportação.

indústr:ia, comercio etc. Acho que, justamente, quem recebe

o credito subsidiado tem uma r:esponsabilidade perante a soci

edade. Pergunto: ~rn que medida o Banco do Brasil e a CACEX

têm diagnosticado eventuais abusos nessa ~lãrea? ~uando oco.!:

rem, quais as p~ovidências tornadas? E. finalmente, o que !

cha V. Sa. de não haver o sigilo bancãrio? Isto ê, para que

saiba a sociedade. num municíplo pequeno, ou num banco, onde

for, quem obteve credito subsidiado-. isto pode ser obtido com'

uma informação aberta, democrãtica? r~ão digo o uso do dinhe..i

1"0 a cada dia, eu digo cada abertura de cr'edito subsidiado ã

emp~esa "a", ub" ou "CU, com a finalidade de exportação ou de

ag~i cul tura ou o que fq,r. Que essa i nfo.rmação seja aberta ao

publico. Pe~gunto o que acha dessa ideia.

O SR. DEPOEtlTE (Carlos Viacava) - Acho que e
uma faca de dois gUMes. De um lado sou muito simpãtico ã i
deia de que as pessoas possam saber onde está sendo aplicado,

e como. o dinheiro publico subsidiado, que e um imposto '1ue

todos pagam. Isso eu acho que seria um pr0!lresso, o lado f!

vorãvel dessa eliminação do sigilo bancãrio. P.or outro lado.

quando nós falamos principalmente em comercio exterior, va

mos talvez revelar segredos que podem facilitar retaliaçõe s

dos compradores no exte~i0t:. Nós temos aqui um siste,ma dé

incentivos ã exportação, o que e publicado no "Diário Ofi-

cial". Isso. embora seja muito positivo. de um lado. de ou-

tro lado nos deixa ao alcance de todas essas manobras reta

liatórias. ,Se,be-se quanto e o credito-prêmio, quern estã rec!.

béndo o credito-prêMio. e isso facilita as ações do proteci~

nismo contra os produtos brasileiros. O Japão tem um siste

ma muito mais fechado, que ninguem sabe, direito corno e, que

funciona muito bem, por exemplo. um subsidio a fretes que não

sai publicado nos jornais. Confesso que esto'u indeciso qua.!!.

to ã ideia de V. Exa., porque vejo aspectos Illuito 'positivos

em que as coisas sejam revelad-as, sejam ditas claramente, c~

1110 a proposta desta Comissão. Quanto ao que V. Exa. antes se

referia. o credito ã exportação, devo dizer que nós temos,b!

sicamente, dois sistemas: um sistema de financiamento ã ex

portação propriamente dita. um financiamento sem subsidios.em

que se cobr~ a variação cambial mais as taxas de juros dos

mercados inte~nacionais. e em que nós procuramos competir c~

brando 8,5. variando de"7,5 i'l 9, 10% de juros ao ano. Isso

e um benefício ao COMprador. principalmente. E praticamente'

não e subsídio, por'lue ê correção cambial. e eMprestir:lo em d.§.

lares. Intet"namente nós temos esse sistema que agora estã

em transição, em transformação, que e o sistema de financia

mento de capital de giro ao exportador. Era a Reso1ução nQ

674 do Banco Central e a!Jora mudou de nümero, e 882 e 883.

uma para trade commodities e outra para indústrias. Atra

ves dessa Resolução, o juro era 60% fixo, ao ano. hoje ê de

100% da correção monetária mais 3%, embora ainda existam op.!:.

rações condu:zidas pela taxa de juro' anterior, porque .isso m.!!.

da a partir do dia 17 de dezembro. Através dessa Resolução,

cada produto tem um percentual. Aquele produto .mais elabor2.

do. que necessita de maior subsídio. tem um percentual maior

de volume de financiamento proporcional ao volume da export~

ção. E a indústria tem direito àquele credito baseado no

que ela exportou no anq anterior. Então. se nós tivesse r.\OS

.encerrado ai a, Resolução. não haveria problema nenhum. quer

dizer, quem exportou 100, tem direito a 20. a lO, a 12. con

forme o produto. I1i'lS aí nõs complicamos mais a situação, ~

brigi'lndo que i'l empresa assuma o compromisso de exportar o.!!.

tI"O tanto no ano seguinte, quando nem precisaria, porque. se

ela recebe um prêmio. estã recebendo pelo que fez, ai ninguém

poderia ser acusado de nada. tlas, para lIlelhor utilizar o di.

nheiro público, exiae-se que a empresa novamente exporte !

quele valo~. E quando ela não exporta aquele vi'llor, existem

penalid.ades, que são as. seguintes: depois de vencido o prazo,

se ela não expo~tar. ela tem·que devolver a diferença de j.!!.

Santa Catarina como nope.quenas e medias empresas, tanto

Rio Grande do Sul, que se dedicam ao comercio exterr'or. Ali

se falava da necessidade - como falei hoje aqui - do e,!!

gljamento da pequena e media empresas no processo exportador

bl"i'lsileiro. Ach~ realmente que o B~asi1 precisa de que haja

esse engajamento das pequenas e medias empre'sas no comere i o

exterior. e me referi ã necessidade que temos de simplificar

os procedimentos de exportação e importação. I!ais do que si,!!!.

plificar, institucionalizar, tornar esses procedi'mentos mais

conhecidos e acessiveis ao pequeno e medio empresãrios. Ali.

eu aproveitava a oportunidade para :lançar um plano que, ,por

enquanto. ainda e um embrião. mas um plano que pretendem o s

lançar, de ,engajamento da pequena e media empresas ã export!.

ção. E~se plano prevê um Qrande engajamento do' Banco do Br!,

s11. Acho que, ao contrãrio do que se tem dito. não precis~

mos de um banco de comercio exterior. Temos o nosso banco de

comercio exterior que é o Banco do' Brasil, que deveria enga

jar-se muito mais no processo das exportações brasileiras. A

idéia e pronover algum tipo de regulamento mais simpl ificado

para a pequena e media empresas e descentra1i'zar a ação da

CI\CEX. atraves das agências do Banco do Brasil. Gostaria de

ve~ um pequeno exportador. em Santa Catarina, por exenplo.

que desejasse exportar e fosse ao Banco do Brasil da cida de

mais próxima e, ali, ti~esse todo o apoio e recebesse as in

formações· necessârias de parte do gerente do banco. poden d o

registrar imediatamente a sua firma por um processo simplifi

cada, receber financiamentos, ter explicações de como fechar

Hã pouco tempo V. Sa. fez declarações qu'e tiVeram grande r~

percussão na imprensa brasileira. Gostaria que V. S~. escl~

recesse esta Comissão a respeito dessas declarações, quand o

lembrou que seria necessário ser·amigo do rei ou relacionado

aos Ministros para conseguir um desempenho adequàdo na ãrea

externa da economia brasileira. Exportar ou importar.

para os Estados Unidos. De fato, no ano passado. nosso sup~

rãvit com os Estados Unidos foi de 2 bilhões e 650 m'ilhões de

dõlares. E sõ foi possível porque os Esti3dos Uni<!os estavam

nUIIl processo de recuperação econômica. E claro que, se hoQ.

vesse UJlla mudança. em que os Estados Uni dos passassem por un

processo recessivo, isso talvez pudesse reduzir as taxas de

juros e beneficiar o Brasil. Mas. 'por outro lado, tambem nos

prejudicaria porque teriamos uma dificuldade muito maior de

continuar exportando para aquele mercado.

o câmbio, enfim, ter o apoio do gerente. Hoje. isso ê ce.!!

tl"alizado ext~emamente. A esse resperíto, eu disse que, no

Brasil. pa~a se exportar, tem que ser amigo do rei, tem que

se~ meu amigo, ou dos M.inist~os da Fazenda. da Industria

Comércio ou do Planejamento. Tem que ir a Bras!] ia ou

o SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Nobre Depu

tado, i'lt'é procurei as fitas do meu pronunciamento em Santa C.!

tarina a respeito. Realmente, e importante que se entenda

contexto em que eu estaya falando. Parece que entenderam o

qUe eu quis dizer. Estãvamos numa reunião, um seminãrio de

Rio de Janeiro. O pequen~ emp~esãrio não vai pegar um avião

pa~a ir: ao Rio de Janeiro, ficar numa fila para falar comigo

e nio conseguir, ou tentar falar com o Ministro da Fazenda ou

do Planejamento. 'Tem que vir a 8::asl1ia e gastar uma fortu

na •. ~sse e um dos p~oblemas graves que temos. Ai, um dos

jo~nalistas p~csentes, qur: ti'llvez não tenha ouvido toda

frase, t'anto que foi ap~nas um jornal que publicou a materia

truncada, dizia- que eu teria declarado que, para se exportar,

tem que ser amigo ou parente do lIinistro da Fazenda. criando

ate Utl envolvimento, quase ql.le uma acusação ao f1inistro da

Fazenda. Quando, absolutamente, não me referi ã pessoa do

Ministro da Fazenda, mas, sim, a um sistema excessivam ente

centralizado, que precisa ser descentralizado. mais institu

cionalizado.

Pa~a conclui~, uma ultima pergunta: Esse esclarecimento nos.

, traz ã tona um outro p~oblema importante, referente aos abu

1'05 que, por vezes, ocorrem de. parte de alguns empresãrios ,
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realmente. de juros. dos quinze. apenas onze.

o SR. D~POEtlTE (Carlos lJiacava) - Perfeito.

O SR. DEPUTP.DO FERr~ANDO SAIHArIA - Se os juros

o SR. OEPOEfHE (Carlos Viacava) - r verdade.

O SR. DEPUTADO FERllAIIOO SAIHAIIA C E .sse se!,

viço, segundo o cãlculo de V. Sa .• estaria aí eM torno de qU!

tro bilhões de dõlares. Então, nõs terfar.1os para pagamento,

de ser combatida. Então, vendo essa perspectiva do País 2

cho que deveríamos usar dessa soberania, sO~rl~tudo no senti

do de reduzir os juro~. Aqui. inclusive, um depoente.

quem presto uma homenagem, o Sr. Karlos Rischbieter, que foi

um homem da ãrea do Governo. deu um depoimento tão isento,tão

D SR, O,PUTADO FERNANDO SAIITANA - Eu cal cul ei

pagar esses serviços mais essenciais e o juro da dívida. E,!

te anO, por exem\Jlo, negociamos esse emprêsttrn~ de 6 e meio

bilhões, para pagar jUXtOIi. e mais o superávit de 9 bilhõés

Is~o fecharia as contas brasileiras no ano de 1984, o· que

correto, tão veraz que mereceu de todos nós uma total admir!.

çâo e um completo assentimento. Não quero dizer que V. Sa',.

tenha faltado ã verdade, não. O que quero diL:er e que sinto

em V. Sa. um receio de assumi}" aquilo que se poderia chamar

a soberania nacional, porque não escaparemos com esses juros

E ninguem vai dize~ que esses juros de hoje serão os do

fim do ano. Com cada llIeio por cento que corre de juros a!!,

mentam05 estupidamente' as nossas responsabilidades. Em cada

meio por cento parece qu~ hoje teremos que pagar mais 350 l'Ili.

lhões de dólares. Para onde iremos? O sistema financeiro i,!!

ter.nacional não e tão competitivo como disserar.1 aqui alguns

depoentes;. Hoje ele ê quase um sistema uni co. Então, esse

éxcesso na cob~ança de juros que aí estã, dito inclusive por

V. Sa •• resulta muito mais da debilidade dos países que e~

tão negociando. Por exemplo, acho que. se a Al':Ierica Latina,

onde estã sendo agora, parece-me. implementada - não que

ro considerar isso uma questão definitiva - uma pol1tical!,

tino-americilna que visa ã integração da América .Latina não

sõ nas suas relações de troca mas também no sentido de ofer.!

cer aos credores uma resistência maior - parece-me que e1

sas CDnversas jã estão progredindo - acho que, se a Amêrl

ca Latina, basta ela, que e a devedora de mais da metade da

divida externa dos pa1ses do Terceiro tlundo. decidir. conjun

tamente. colocar o problema em termos de soberania, em termos

de que o pagamento deve ser~' feito mas não ã custa da nossa

permanente escravidão olo creio, Sr. Viflcava. que se abriria um

caminho para a negociação correta que impediria a nossa fi
nal escravização. Porque. se formos por esse caminho~ vamos

acabar definitivamente colonizados. Não temos outra saída.

Serã a colonização definitiva. Então, a Minha questão

DesculpeNme, não queria fazer digressão, queria apenas fazer

perguntas objetivas. Acha V. 5a. que, com essa taxa de j.!!

ros. a nossa dívida externa não serã crescente mesmo com no~

50 esforço de exportação?

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Obrigado

Sr. Deputado. Acho que os numeras não estão batendo. V.Exa.

fala em 120 bilhões •••

o SR. DEPOrrlTE (Ca~los Viacava} - Eu tambême~

tou supondo. Se t'!. própria Comissão não conseguiu chegar

urna conclusão, quanto mais eu, que não poderia ter esse num.!

ro. Considero que estamos falando em 90 a 100 bilhões de

dólares, mais precisaMente em 95 bilhões de dõ1ares. Foi

qu~ disse aqui. Temos uma diferença muito grande na conta

porque eu estou calculando 11 bilhões de dólares - seriam o

que temos que paga~ de juros por ano. Aproximadamente 11 bi

ihões, agora aumentou um pouco a taxa de juros. Estou calcu

lando 11 bi.lhões. mais os 4, ou 4 li! meio, o gue leva o Bra

sil a necessitar de 15 a 16 bilhões de ~õlares,~or ano para

dade e que ninguém ainda nos deu um numero corrElto. Pt'imeiro,

porque o Banco Central só registra as dlvidas de prazo supe

rior a um ano. Pelo menoS ê o que tem sido inf~rl:lado aqui,

na Comissão. O Banco Centra.l sõ faz registro de divida ex~

terna de recursos tomados com prazo superior a um ano. E com

esses que geralmente são grandes e que não são de um ano, mas

que são de 180 dias, 260 dia!'>, 3ÓO dias, segundo pOr. Kar 

los Rischbieter - e está" nos Anais da Casa - em maio de

1933 a nossa dívida estaria em torno de 117 bilhões. Eu ate

que estou sendo modesto admitindo agora apenas 120 bilhões.

Porque não temos, Sr ... Carlos Viacava, até hoje um numerO c0l:

reto. Não conheço - e jã li tudo que foi publicado po}"

esta Comissão ~ Ul:t dado que diga: a dlvida externa brasflei

ra e esta. Então, estou calculando dentro de uma suposição,

tirada das info~l!IaçÕes que possuTmos. Foi através desses d!

dos que eu calculei a nossa dívida. incluindo os débitos de

curto praL:O.

e meio por cento; então seriam 9 bilhões por semestre.Qul1.!!.

to ã dívida. admiti 120 bilhoes porque, em outubro. o Sr.l{ar:

los Rischbieter, baseado numa publicação inglesa, disse aqui

que a nossa dTvida externa, em mâio de 1983. segundo essa p,!!

blicaçâo inglesa, já' andava na altul·a de 117 bilhões. A ver-

A doença de Chagas ê morte fatal, e e tão simplesgosos.

atuais andam em torno de 14 a 15%, o que tambem foi declara

do por V. Sa., achando este um juro excessivamente alto. no

que eu concal'da - tendo até em vista a inflaçã.o mundial de

5%. na rea 1 i da de estamos paga ndo um juro real de ma i s de 10%

- se a nossa divida hoje estã em torno de cento e vinte b.i

lhões de dõlares, incluindo as de curto prazo. e se os juros

são de 15%. inclusive srr~ads, taxas etc .• vamos ver que,ca!

culando por semestre. valllos precisar de nove bilhões de dõl!

res no priMeiro seMestre, a urna taxa Media de 7.5%, se ê que

fazemos o pagamento desse sérviço da divida semestralmente.

Has se o juro estã em,torno de 15% e se a nossa d'1vida estão

aproximadamente, em torno de cento e vinte bilhões de dõ1a 

res. sõ num semestre vamos precisar de nove bil hões de dóla

res. Dra~ todo o esforço que o País estã filzendo ê para ter

um saldo na balança comercial de nove bilhões de dólares, o

que sã daria, a nosso ver. para pagar os juros do primeiro s~

mestre. E mais ainda: o Pais estâ-se transformando num e!

portador de capitais. porque todo esse esforço que V. s,a.Vem

fazendo ã frente da CACEX para ter um saldo na balança comer.

cial se evapora imediatamente na hora em que temos que aten

der a serviços da divi'da e a outros serviços no balanço de

pagamentos. Então, a'1 e qU~ nós chegamos. a meu ver, ao pOll

to crucial da dívida externa. Esse ponto crucial.a nosso ver,

e que não teremos nenhuma condição econômica. porque aritme

ticamente - não ·precisamos nem cálculos extraordinã"ri?s 

fica provado qUe, por maio~ que seja o esforço da Nação em

exportar e até em reduzir iMportações necessárias, não temos

recursOS suficientes nem para o pagamento dos juros e dos se!

viços a que estamos obrigados. Ai estã o nó da questão. ~

qui já ternos ouvido depoimentos de vãrias autoridades da !
rea do Governo e do empresariado. e até agora ni.nguem estab~

1eceu uma equação ou uma simulação ou um exercício que nos

levasse .•• Qual e o objetiVo final nosso. como Ilação?

realmente não dever. [nos termos em Que a questão está não

teremos esperanças nem de pagar •. Aí entra o problema. real""

mente. dos juras e da negociação que defendemos. E há queM

demonstre que ê possível ao País ter uma decisão soberana no

sentido de uma dec1a~ação de moratória, porque jã o feL: alg.!!.

mas vezes. Em 1932 o~Brasil declarou a moratõria unilateral,

ou em 1930. e sõ em 1934 Osvaldo Aranha apresE!ntou o esquema

de pagamento, e não tivemos retaliação nenhuma. porqUê, .na

realidade, a moratória não e dizer- "não pagou: a moratória e
simplesmente um recurso para evitar afogar o País na dívida,

matar o povo pela dívida, destruir o Brasil como um País que

pode progredir, condenando-o a uma estagnação por um efeito

de um pagamento que não pode executar de modo nenhum. Aí ê

Que eu tambem, de acordo com os companheiros que anteriorme.!!.

te falaraJj1. me coloco naquela posição, de que. se souboermos

usar o • potencial de n'ossa soberania. se soubermos também t;ã.r.

ganhar com os produtos - nós e os países da America Latina.

jã não digo de todos os países do Terceiro tlundo - se so.!!.

bermos barganhar com as matirias~primas essenciais de que e!

ses paises capitalistas necessitam e que nÕs·,fornec.emos.crêio

que, com uma discussão correta de governo a governo, podere

mos muito bem, Sr. Depoente Carlos viacava, chegar a uma po

sição em que o País possa alçar o seu próprio vôo. E aquele

vôo que eu chamo o vôo da libertação nacional. da i.ndependêll

cit'!. nacional; sem nenhum preconceito contra ~ste ou aquel~p~

·is. Mas fi pesaroso flara todos nós. como brasil~iros, e eudi.

90 a Y. Sa., assistit' a esse quadro: um imenso território. ri.

queL:as extraordinãrias exploradas há quatrocentos anos,

mais de 40% da população ana1fabeta, doze milhões de crian 

ça~ abandonadas, uma taxa crescente de xistossomõsicos e ch~

dos de que dispõe relativamente aos recursos externos na

aplicação do desenvolvimento nessa fase a,q·ue V, Se. se ref!

riu.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Interrompo V. Exa. apenas para complementar o pedido de V.Exa.

quanto ao praL:o. Estamos e~cerrando os nossos trabalhos, e

eu pediria ao depoente que com urQênch providenciasse a r!,

messa desses dados solicitados pelo Deputado Fernando Santa.,.

UMa exposição muito clara e sem nenhum "economês'll o que. ~

liãs, ê uma virtude. Hão dificultou o nosso entendimento;ao

contrát'io, deixou bem claro o ponto de vista que V. Sa. d,!!.

fende. A linguagem aplicada foi realmente a Mais acessível,

o que e bom. Agora, na sua exposição hã um dado que acho da

maior- importância. V. Sa. imagina, ou não a imagina ••• Di!2,

se que nÓS vamos precisar de qUinL:~ bilhões de dõlares para

o serviço da divida, neste ano de 19B4. Devo" ter entendido

que, além dos juros, V. Sa. incluiu neSse número outros i
tens do balanço de pag~mentos. COMO fretes. seguros, royalties,

-etc. ve"rdade?

com V. Sa. em que essas or!Janizações internacionais~ como o

Ba~co Mundial, o BID etc •• emprestam a juros mais baixos.~las.

segundo os depoentes anteriores, essa nossa dfvida com os 0L
"

ganismos internacionais não alcançam nem 8t da dTvida total.

V. 5a. afirmou aqui que o rápido desenvolvimento do País deu

-se por efeito dessa importação de recursos. ou, aliãs, des

sa tomada de emprestimos. E che{la mesmo a dizer ,ue fora m

Uma que~tão bâsica para o desenvolvimento esses recursos que

foram tornados fora'! dando ate certa relevância, de tal modo

que se pensa que o nosso desenvolvimento se deveu. em gran

de parte. a esse!'> enprestil!lOs exte):'nos. Este não ê o nosso'

entendimento. Eu perguntaria a" V. Sa.: Qual e a taxa do Que

se chama poupança externa via imprêstirnos e da poupança i!!,

te~na? Quanto cada uma de1as contribuiu, em media. para i!!

vestimentos objetivandq o desenvolviJTIento do PaTs?

O SR. DEPOE"UTE (Carlos Viacava) - fIõs estamOS

aqui falando sob juramento, Deputado, e eu nlio tenho aqui os

dados exatos para informal" a V. Exa. Eu poderia ate estar

f altando com a verdade. tIas, em termos gerais, praticamen

te todo o investimento da economia brasileira neSse período,

d~ 73 a 79/80, correspondeu ao aumento da dTvida externa.pr!

ticamente.nõs sõ crescemos com a poupança externa.

na ,

O SR. DEPUTADO FERI1AIIDO SAIHAIlA - V. S•• fez

o SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Ai depende

qui informações de outros depoentes tão qualificados como V.

Sa •• que ,côlculam essa poupança externa, na aplicação.. em"

torno de 6%. Jã que hâ uma divergência tão profunda entre o

O SR, DEPUTADD FEnNAIIDO SP,llTAtIA - Ilõs temo, .".

o 'SR, DEPUTADO FERNAlWO SAlITAIIA - Acho que ni!.

nhum banco paga po~ depósito aquilo que ele recebe por em-

préstimo.

do risco de quem toma, de quem empresta.

O SR. DEPUTADO "FERNANDO SAnTANA -Universa1lJle.!l

te, parece-me. Ate que a tendência aqui. no Brasil, absolu

tamente, li de. em depósito, não se pagar juro. De sorte que

aquela antiga norma de.se depositar em bancos. de se ter r!.

cursos em bancos desaparecQ~. Foi tudo para o over. ninguem

tem mais reserva própria. Então. sempre quem toma paga mais

do que quem deposita. Inclusive hoje o Sistema Financeiro ~

ga a quel:l faz poupança sempre um rendimento inferior ao que

o banco vai ter aplicando aquele dinheiro, evidentemente: do

contrãrio, ele não poderia nego·ciar.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Muitas VIl

zes parte dos emprestimos que o'· Brasil toma, dinheiro, e f!

vorecida. Então, evidentemente que, nesse conjunto de dívi

da externa, existiam emprestimos do Banco tlundial e outros ti

pos de emprestimos a taxas de juros meno~es. Então, eu não

tenho os dados aqui e não conheço-os.

O SR. OEPUT MO FERNMIDO SANTANA - Eu concordo

que V. $11. diz que devI;' ser llJais ou menos a verdade -

V. Sa. invoca. inclusive. que não quer dar uma palavra defi

nitiva pelo juramento que fez. pelo que louvo V. Sa. - mas

se' há UMa divergência tão grande entre as inforMações que já

temos e a que V. Sa. acaba de dar. seria o caso de eu pedir

. a V•. Sa. que oportuMl'lente remates se a esta Comissno os dÊ.
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O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Eu imagino

eles caíssem, poderia atê diminuir; se subissem, teria que

ser aumentada, ou então entraríamos em colapso. em desequill

brio no balanço de pagamento. V. Exa. tambem se referiu

não me lembro bem das palavras - ã vantagem ou desvantagem

de ter dívida ou de raoar a dívida.

O SR. DEPUTADO FEIU1MID0 SANTANA - Eu me refe-

te que a nossa divida cr.esceu 6 e meio bilhões. Para que

não houvesse crescilõlento nenhum da dívida seria necessãrio

que o superávH do balanço comercial fosse de 15 bilhões de

dólares. Foi o que disse aqui, apontando uma possível situ~

çâ"o: uma exportação de 40 m-ilhõer. de dólares e uma importa 

ção de 2!;i milhões de .dõ1ares, atraves da susbtituição da i!!!,

portação, principallllente o petróleo, e de algum desenvolvi 

menta importante na ãrea de exportação, como Carajãs e o prE.

jeto agrícola do cerrado. Ilesse caso a nossa dívida ficaria

que 50 a1 o Brasil deve ter perdido~ nos filtimos cinco anos.

em valor real aproximadament7 20 a 25 bilhões de dõlares, se

estivesse recebendo preços mais ou menos idênticos aos de 1975

/1gn. Os palses· centrais embutiram nos seus preços de ex 

portação, daquilo que nós iI!lpo'rtamos, o custo)lão só de uma

mão-de -obr:a,."'ITlais car'a, como também da 'ene;~;- E não tiV!

mos como n~:s defender disso. O Japão e a Alemanha,. que tiv!

ram em 1974 um pequ~no déficit na balança comercial, depois

subiram repentinamente e, hoje, o Japão tem extraordi nãr io

saldo na balança comercial. Eles conseguiram reduzir o cons.!:!.

mo de energia na fabricação, segundo dados que li: para uma

unidade energética que eles aplicavam em 1973, alguns produ

tos passaram a consumir talvez dois decimos dessa energia. f

les não só economizaram tecnologicamente o dispêndio doe ene!

gia na produção, como ,também elevaram'os preços. Então. ti

veram um duplo lucro em cima do Terceiro t·lundo. Então,

Terceiro Mundo estã fadado a um destino cruel, se não sou-

ber se unir e, se defender.

propr-iação do lucro - quando esse lucro não j apropriado na

área nacional em que é produzido, evidentemente que esta rc-

fadados a ser um país frãgil, sem condições de educar.

sem condições de defender até nossa própria cultura. Outro

dia, fui ao interior, uma ãrea onde se estava construindo !:!.

ma elitrada, numa cidade lã nos co-nfins da Chapada Diamantina,

chamada Palmeiras. Havia três boates, numa cidade que não

tem nem cinco mil habitantes. Não ouvi. em ~enhuma delas • .!!.

r:1tl musica nossa. Em nenhuma. Todas no chamado :'embalo das

discotecas". Eu disse: "neu Deus, ate em Barrr:eiras jã ch,!

gou isso: fi Pois e. ilustre depoente, sou-lhe muito grato p~ .

las respostas e concordo com V. Sa. quando diz que apenas d!:!.

zen tas empresas hoje são responsáveis por BO% da exportação

e que ê necessário que as pequenas e medias empresas tenh a r.1

uma participação maior nessa fatia. Acredito que a slJa eli

pressão "se~ amigo do rei rr fi verdadeira, na medida em que e!

tã tudo centr-alizado '? na medida em que não se facilita, não

se desburocratiza o processo de exportação. Aoradeço a V.Sa.

e peço desculpas aos demais, inclusive ao Sr. Presidente. p!:.

1..0. ex-c-e'S'sõ-d~"palavras e pelo reduzido numero de perOlJntas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Estâ desculpado, Excelência. Com a palavra o Deputado Adh!

mar Ghisi.

formações desse simIJõsio, que V. S3. poderá obter no Senado

- são dois volumes - a pol1tica geral do Gr-ande Carajãs. s!

gundo o que estã hoje previsto - não sei se. houva algu ma

mudança daquela época para cã - não nos permite imagin a r

que o Grande Carajãs s.irva de instrumento para a recupera 

ção nacional. Basta dizer a V. Sa. que há três orçamentos.

Uma autoridade oficial disse qU'e, em menos d@ três meses, já

tinham passado pelas suas mãos um orçamento de 20 bilhões.

um de 40 bilhões e um de 60 bilhões, para o investimento tE.

tal na infra-estrutura que vai -permitir o funcionamento do

Grande Carajãs: estradas de ferro. usinas hidrelétricas,poE.

tes, eclusas, portos etc. Não sei 'qual e o orçamento verdÊ.

deiro. 11as, admitindo que seja o intermediãrio. que não sf.

ja nem 20, nem 60, mas 30, aos custos atuais do dinheiro in-

ternacional, nem a exportação total de ferro darã, a nosso

ver, para pagar apenas os juros. O que está pre·visto ini-

cialmente e uma exportação de 15 milhôes de toneladas, e vai

atingir ate 25 milhões de toneladas, -a--um preço medio de 20

dólares a tonelada. Então, acr:edito que Carajãs poderã ser

realmente um grande impulsionador: porque nunca houve. numa

ãrea, tão peq_uena, aquilo que se pode chamar de absurdo geo

lÓ!Jico, uma tal concentr-ação de miner:ios. Não sõ de minérios

essenciais"', como ferro e manganês, mas tambem outros, como

níquel, cromo, cobre, ouro, titânio eté. E realmente d~

diva o que se chama Carajas. 'Mas, para que essa dã~iva r!

sulte num instrumento 'polftíco de recupel~ação econômica na~

ciona1, crei o, ilustre depoente, que temos que exercer um co.!!.

trole muito maior, para 'que os recursos e a acumulação da ri

queza que o Grande Carajãs pode trazer não sejam acumula d os

exteriormente, mas, sim, internamente. Ninguem enriquece sem

O SR. DEPUTADO ADHEr-lAR 6HlSl - Sr. Presidente,

no capitalista. no socialista, o crescimento depende da

o SR. D~PUTADO ADHENAR GmSl - VoOu inverter"

na verdade, o processo de formulação de pet:9untas. Vou-me

ater aos aspectos aqui referidos' pelo p~ezado depoente, cE.

jos conceitos -e explanação muito nos Jmpressionaram. Não di

zemos isso apenas pela rtrzãO' exclusiva de pertencermos a Ullla

agremiação politica dife~ente daquela dos dignos Deputad o s

que usaram da palavra anteriormente-a nós, mas efetivamente'

ser dono do trabalho, e não há nada no mundo que possa prodE.

zir riqueza sem o esforço do homem. Mas, quando esse esforço

do homem não e apropri.ado. pela própria nação - é o que se

chamariã de apropriar-se a mais valia; em qualquer sistema,

Srs. Deputados membros da Comissão, ilustre depoente, Sr. S~

nador Virgílio Tãvora, senhores, gostaria inicialmente; Sr.

Presidente, de saber e~iltamente o tempo de que dispo.nho par-a

·p-O'der.. o~up~,r:. a atenção desta Comissão e não me exceder em con

siderações que muitas vezes nos levam mais a exprimir pontos

de vista pessoais dd que propriamente ouvir os depoentes que

porventura compareçam ao nosso meio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Respondo a V. Exa. dizendo que, corno titular da Comissão, tem

o tempo suficiente para as suas indagações.

...........

O SR. DEPOE'HTE (Carlos- Yiacava) - Nobre Depu

~ado. o maior beneficiãrio disso foram os países produto r e s

de petróleo. Realmente o grande impacto desse índice decorre

do aumento do preço do petróleo, que era de dois dõlares

barril e foi para quase vinte e oito, trinta dólares. Então.

realmente foram os países produtores de petróleo que absorv!

raro toda essa diferença. E, por outr:o lado. com a recessão

mundial decorrente desses processos todos de aju~tamento, o

mundo passou a consumir- menos, o que provocou a queda dos pr~

ços dos p~odutos, il grande maioria dos quais o Brasil expor

ta.

O SR. DEPUTADO FERIIANOO SANTANA - ••• que h2.

je estamos vivendo. Esse dia. creio, deve ser o mais. breve

possível, antes do IIdia seguinte". tlão quero me alongar, qu~

ria apenas dizer a V. Sa. algo sobr:e o Grande Carajãs. Ho!:!.

ve, no Senado Federal, um simpósio sobre o Grande Carajãs,se

não me falha a memória.' no ano de 1982. O que se depreendé

desse simpósio, onde as autor-idades mais competentes presta

ram depoimento, e que ele, como estã, não servirá absoluta 

mente como "uma alavanca de ~ecuperação~ecóíiôm-i;~ do Pais. S!

gundo consta. temos o controle apenas da exploração do ferro

e 'talvez do mangan~s. Os demais minerios nobres estão, p~

las informações desse simpósio, praticamente em mãos de eI!.

pr:esas multinacionais. E mais: a produção de alumínio com a

ene~gja de Tucurul vai se\ feita de maneir:a que a ELETRONDRTE

te rã que subsidiar em 75% o custo de energia. Houve quem

dissesse naquele siMpósio que, se aS empresas p~odutoras de

alumínio ou de alumina estivessem funcionando, jã naquele 2

no a ELETRONORTE te~ia que bancar em torno de 120 milhões de

dólares, diferença entre o custo da produção de energia e o

preço a que essa energia seria t~ansferida para as empresas

produtoras de alumínio ou de alumina. Sabe V. Sa. que o a

lumlnio não ê mais nada do que energia concentrada. Então.

ilustre d~poente, oGrande .Carajãs poderã ser realmente uma

alavanca pa~a o desenvolvimento, se não ficarmos apenas c.Q.

mo exportadores da mate~ia-prfma, mas se elabararmas "tambem

essa matéria-prima e estabelecermos o controle nacional sE.

bre- as riquezas ext~aordinãrias, sobre os minérios !lnobres

que al i existem praticamente ã flor do chão. Segundo as i!!,

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA' - lias, na

ção de juros.

realidade. o Japão, Alemanha e outros países·~onseguiram r2.

pidamente equilib~ar-se e passaram a ter saldos extraordinã

rios no balanço de pagamentos. Por quê? Justamente pprque

eles cobraram o custo ,da energja nos produtos que exportam.

E não tivemos como nos defender nesta relação de trocas. De

qualquer modo, os países ãrabes fi.caram com o excesso de dó-

lares, mas os palses centrais repassaram i·sso para nos. De

qualquer maneira, o repasse foi para o Terceir-o .f.tundo, que

teve uma queda vertiginosa nos seus preços de exportação

teve uma alta substancial naquilo que importam. Acho que

aí estã o jogo das coisas. Quem dita os preços são os paI

ses centrais, do que eles produzem e do que necessitam. E e1

tamos, na realidade, ao leu, no mal" revolto dessa economia,

sem uma organização qu~ possibilite, coletivamente, nos 'I?e':

fendermos, mudando a relação de trocas. Concordo com V. Sa.

em que o nosso deficit gigantesco fi! o nosso endividamento são

tamoem provenientes dessas duas questões. Uma relação de

trocas desfavorãvel e um aumento extraordinario da taxa de

júros, que só resultou de uma política americana. no sentido

de reduzir a sua inflação, de não cobrar impostos, de aumen

tar o seu déficit publico. E estamos pagando essa pol1tica

americana: quando os Estados Unidos têm um ascenso, uma r.1!!.

lhoria no seu produto industrial, no seu pr-oduto interno, ~i.

zem que a "ecoilomia americana esti em ascenso, ma: isso estã

sendo pago por todos nós. E mesmo que reduzlssem os juros,

que seria o caminho para ver se saímos dessa entaladela.

Esses recursos que V. Sa. estã consegutndo reter na ba1anç a

comercial deveriam em parte ser ap.licados no desenvolvimento'

do País, mas não são sufic.ientes nem para pagar o serviço da

divida. Então, temos qUQ continuar num processo de estagna

ção. num processo de queda livre, pt:ejudicando imensamente o

povo brasileiro. Mas y. Sa. dã uma esp~rança: "um dia o mu.!!.

do vai chega~ a algum acordoU. São palavras suas, como fini

ca esperança que hã para esse quadro dantesco •••

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacil,va) - Com a red!:!.

Se

uma

evidc..!!mais ou menos consistente com o que estou dizendo.

estagnada, se os juros se mantiVessem como estão hoje.

ri exatamente ao fato de que o objetivo, eu creio. de

nação, de UM país e não dever-, um objetivo a longo prazo.Mas,

dentro desse esquema, nem a longo prazo nem por vãrias gera

çõ~s che!J~-r:el'1os 11 ter uma completa liquidação externa, que

ó que devemos pers eoui r.

O SR. DEPOENTE (Cllrlos Viacava) - Permita- me

discordai' um pouco de V. EXi!. Acho oue os países mais pobres

têm que assumir dívidas para poderem acelerar o seu cres c'i 

mento económico. Reconheço que i1 nossa divida assumiu prE.

porções muito grandes, que hoje valeria talvez :osse melhor

termos uma dTvida menor e um nivel de bem-estar pior., se pa!

tirmos do pressuposto de que o crescimento econômico, a m.!:

lhoria do nível de bem-estar foi uma conseqtlência do aumento

da dTvida externa. Então, poderíamos, como opção, ter cres

cido mais deva.gar- e ter uma dlvida menor. O que real m e n te·

causou o agravamento da si tu ação não foi tanto a dívida que

se assumiu, mas a mudança no mundo, porque grande parte da

divida brasileira foi. contraída quando os juros .estavam

3,4, 5, 6%. Depois os juros passaram para 20, 22%. A
cho que hoje, dando um palpite grosseiro, talvez uns 40% da

nossa dívida sejam decorrentes somente de juros: juros sobre

juros sobre juros.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - V. Exa. "1

tã certo. Já devemos ter embutido na dívida mais ou manos

40 bilhões só com a difarença.entre o juro combinado e a fl,!!.

tuação, cãlculo de um expert da Câmara, o Deputado HerbertL~

vy. Por outro l'ado, V. Sa. mesmo disse aqui que atual mente

os preços de nossas ma'terias exportáveis equivalem ~ais ou

menos a 60%. Eu pedirh a V. Sa. que me diss.esse em relação

a qUQ ano. Se hoje e de 60% e p0t:que anteriormente devem os

ter tido preços mais compensadores.

O SR. OHOErlTE (Carlos Viacava)~ Eu estava-me

referindo ã questão de relaçôli:S de troca. Estava-me referin

do li um perfodo de dnca anos. Não e Que nosso preço hoje s!

j.a ~O% do que era há cinc.o anos. Trata-se da comparação en

tre os preços de importação e os pr:eços de exportação. Os

preços de importação, prtncipalm.ente por causa do petróleo,

subiram, e os de exportação cairam. Então. hoje a nossa re

lação de troca e 60% em relação a cinco anos.



que, se pensarmos em aumentar em d~z milhões ou em vinte roi.

lhões de toneladas a p,:odução ·a9r1cola brasileira de grãos,

num p~imeiro momento vamos derrubar preços e aumentar a co,!!

corrência. Mas isso pode ser feito de maneira gradativa, cE.

mo vimos fazendo. O Brasil não produzia soja; hoje 2 e o s~

gundo exportador de soja elo mundo. A demanda desses produtos

continua aumentado no mundo inteiro. O Brasil tem um grande

concor~ente, que são os Estados Unidos, o maior produtor 2.

gricola do mundo, a maior agricultura do mundo. Mas tem co!!,

dições de crescer .. de produzir mai~ e ganhar dinheiro. O !

no de 1982 foi o exemplo mais t'fP~C02 foi o ano dos p~eços !.

g~ícolas mais baixos da histõria, desde a crise de 1929.

produtor amer:icano precisou do apoio do governo americano. E

neste ano de 19B,4 decidíssemos autorizar a, exporta,ção de tE.

dos os p\odutos. Teríamos uma receita adi:i~nal inicial, mas

em segui'da teríamos que importar produtos na entressafra. Se

o mercado fosse constante, o 'melhor que poderia acontecer s!

ria o efeito sobre a Balança Come~cial ser: nulo. Na verdade,

ele iri~ ser um pouco negativo. pi?rque os fretes que temos

que pagar implicariam maiores despesas. Ma.s defendo esta p!!.

litica objetivando o futuro. Com isso teriamos hoje uma possl

bilidade d~ exportar milho, remunerar: melhor o produtor de

milho; de exportar ar~oz, de remUnerar melhor o produtor de

a,:roz; de fazer com quê dimi nua a pressão sobre o Orçamento

Monetãr:io, desses EGFs, credito governamental solicitado ex2,

tamente po~que não se pode exporta'r. Então, temos que est,2,

cal" a s~fra inteira por um ano. Com isso, teríamos um aume.!!.

to da produção no ano seguinte. Aí, sim, teríamos um ganho

sob todos os aspectos, um ganho na balança comercial, no pr,2,

duto interno; aumen.taria o produto .interno, geraria mais eE!

prego. Enfim, haveria maior atividade econômica no PaTs. Do

lado da indüst~ia, a reforma tarifária se faz cada vez mais

necessãria. Temos tarifas muito elevadas, como dizia, e os

mecanismõs de exceção, jã que essas tarifas são irreais.. ~

cho que a nossa indústria jã amadureceu o suficiente para P.Q

der convive~ com algumas tarifas, de 10. 15, 20,. 30%. Pod!,

ríamos perder em alguns casos 2 na concorrência exter,J;1a, onde

realmente fôssemos lilUito mais ineficientes, mas a economia

brasilei~a ganhar:ia no conjunto: teríamos um preço menor, uma

redução da inflação e UJ!\ grau de eficiência maior e poder12.

mos agredir mai,s os mercados externos. Acho que esses dois

aspectos são muito impo~tantes2 quando se pl!nsa nessa defini

ção polTtica pa,:a o futu,:o. Tambem procurei definir algumas

áreas de concentração de investimentos, que acho 'il'!lpo;tantes

do ponto de vista da balança comercial: em p~imeiro lugar, na

produção nacional de petrõleo, que, evidentemente, vai prodE,

zir uma economia de divisas, vai c~iar empregos no Brasil,vai

gera\ atividade econômica no Brasil. Quer"dizer, reduz a i]!

portação. mas, em absoluto, representa qualquer recessão ec,!!,

nômica; pelo contrã'r:io. repr~senta I!mior atividade econômica

no Pa1s. Outro setor em que vislumbra~ia a necessidade de

maior investimentos está no setor agrícola, onde o Brasil e
competitivo. onde pode produzir e exportar. competi rido, sem

necessidade 'de subsídios. ou seja. de custos sociais elevados

'que causam problemas no orçamento e problemas na inflação. V~

jO a necessidade de investimento na ãrea a!Jr1cola. para au

mento da produção agrícola, p~incipalmente através de inve~

timentos er.J infra-estrutu~a, na ãrea de transporte, na ãre'a

de armazenagem, na ãrea de estr:adas vicinais, na ãrea de co

municação. Enfim, um apoio maior ã infra-estrutura do s.etor

agrícola, dando ao produtor um acesso mais livre aos merca

dos, per~itindo-lhe que se beneficie dos preços internacio 

nais e que possa realmente se capitalizar e continuar inves

tindo. E, finalmente, eu me referi ao setor de ,Carajiis,

aS observações do Deputado Fernando Santana foram muito con

tl.{ndentes. Desconheço esse re1atõ~io do Senado sobre o Grã.!!.

de Carajãs, mas vejo o projeto do Grande Carajãs como um

grande gerador de divi~as, ernbor,a altamente concentrado, ta!

vez ge~ando relativamente poucos empr:egos. A exportação,

si, do Projeto Carajãs significa um. alívio muito grande, cE.

mo um todo, para a economia nacional, porque propicia o i11

gresso de diVisas de que tanto p~ecisamos. E Carajãs pode

\epresentar 'cinco bilhões de dôla~es de exportaçõ~s adicion,!

1S num p,:azo ~e1ativamente curto. Temos espaços na área de

'pela boa imp~~!isão.que nos cáusou o comedimento. a tranqüili

dade. o bom senso do Dl'. Carlos Viacava nas respostas que p.!!.

deram sel" oferecl~das. S. 5a. teve que ouvir considerações a!!,!

plas sobre aspectos d~ política geral que estão a preocupar a

cada um dos brasileiros. E nessa incursão muito ampla, fil..

leu-se de tudo e pouco da divida externa. que e o objetivo.pri.!!,

cipal, quero acr:edTtar, daquilo que nos faz reunir, a razão

principal dos objetivos a serem colimados por esta Comissão.

Mas acredito que uma Comissão Parlamentar de Inquérito tam

bem ê urna tribuna, e não seria V" Exa., Sr. Presidente, dem2.

crata e liberal como 'é. que haveria de evitar que as consid!

rações dos nobres pares pudessem ser feitas. O que deseja 

mos realmente, Unto quanto possa imaginar, e um conhecimento

pleno da realidade nac'ional sobre todos os aspectos, e nin3úem

melho,: do que ° depoente par~ nos pintar um quadro dessa rea

lidade, mesmo que as indagações que lhe sejam endereçadas fu

jam em muito daquilo para que foi formada a comissão parla

mentar de investigações. S. Sa. nos disse uma coisa que nos

illlp,:essionou muito beM, pela sua clareza, pela sua objetivi

dade e, acima de tudo, pela sua sinceridade. S. Sa. nos d~

clarou que hã necessidade de uma va10rizaçaõ do processo de

'exPof't~çã~ nacional, com vistas ao' encont,:o' de muitas sol.,!!

, ções ~ara o gravlssimo problema da divida externa. C~m S.Sa.

concordamos plenamente. 'E o g~ande mal com que s~ defronta hE.

je o nosso País, a nível de relacionamento econômico-financei

ro. Sejam 90, sejalll 95 ou sejam 100 bilhões de dõ1ares,

um encargo, um ônus que, pesando sobre nossa economi,a, canpr.,2

mete todo o Pals e cada um dos seus habitantes. Vale dizer,

compromete o futu,:o, o porvi~' de cada b,:asileiro. Portanto,

esse e o 9~ande probl ema com que hoje nos defrontamos, e

sobre ele que deve recair a ação governamental, a ação de tE.

das as parcelas e seg"!entos da sociedad,e brasileira, objeti

vando sol uções que possam ser encontradas no menor prazo po~

slve1. V. Sa' 2 coe~entemente com todo o seu depoimento. de

homem se,:io. digno e capaz, nos disse que está havendo nece,!

sidade de uma definição política a respeito da política dee!

p~rtação, da micropolltica de exportação, que, neste momento,

assume importância de mac~opoHtica econômica. Mas V.Sa.não

fez uma exposição a respeito. V. Sa. se ateve, muito ra pi

damente, no que poderia ser feito no setor que lhe e afeto,

jã que V. Sa., evi dentemente J não tem condi ções de poder f.~

lar pO~' outros setores' que envolvem um comando maio~ do q1Je

aquele entregue ã diligência e ao comando de V. Sa. V. Sa.

poderia nos detalhar um pouco mais sobre o que entenderia por·

defi'niçao politica no concernente ã política de exportação,

considerada sob um aspecto nlacroeconômico? Esta ê a primei

ra pergunta.

o SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - nuito obri

~ado. Sr. Deputado. Referi-me a uma falta de definição polI

tica po~que vejo esses debates que hoje se travam, tanto no

Congresso Nacional como peJa imprensa, os meios de comunica

ção, a ~espeito de se proibi~ ou se intervir mai.s no comercio

exterior ou, ao contt:ãr:io, a,br:ir-se muito mais o País para o

comercio exterior. t comum esse debate, por exemplo, entre

abastecimento interno e exportações, em que se coloca a expor

tação como vilão do abastecimentõ' interno. A compreensão de!,

se fenômeno ê que deve ser discut1da 2 debatida. A relação

de causa e efeito ê exatamente o contrãrio. Quanto mais

PaTs puder produzir e quanto mais estiver exportando, maior

garantia ,teremos do p~eno abastecimento interno. Existem i

numer:os exemplos, como o do mi1h02 t:aso t'lpico 2 em que nôs.

por insuficiencia de produção, estamos sempre com dificuld!

des de abastecimento. Se pudêssemos dirigir nossa produção

de milho mais para o mercado externo, poderíamos aumentar mui

to a produção. é aí terTamos maior garantia de pleno abaste

ciml!nto interno. Isto acontece com inúmeros produtos na ãrea

de hortigranjeiros, por exemplo, onde toda hora temos prob1~

mas de abastecimento, porque temos uma produção limitada. E

qualquer efeito climãtico provoca um desequilíbrio nessa prE.

dução •.Se tivéssemos produzindo mais e exportando, teriamos

pe~manentelllente a vãlvu1a, automãtica 2 pelas r:egras de me,!

cado. do abastecimento interno. Acho que esse tipo de defi

nição'é Que falta. Defendo uma política mais. iiberal de c.Q

mercio exterior, corno disse aqui, uma liberdade total na cE.

nie~cialização de produtos agrlcolas, que acredito possa l~

var a um aumento da produção. Não teríamos nenhum efeito PE.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção nSuplemento

sitivo na balança come\cial ,no p~imeiro anO. Digamos

Ca-:ajãs. como ternos espaços na ãrea agrTcola. I:

que

evi dente

Setembro de 1985.

o p~odutor exportou, vendeu toda a sua safra e flanhou .di!1hei

ro, apes1!r dos baixos pteços de 1982. Então, acho que a 2;

gricultura brasileira, sem imaginarmos um mundo de ma'ravilhas,

porque sempre existe a concorrência e sempre existem as difi

culdades, tem um call1po muito grande para expandir a sua prE.

dução e obter fatias cada vez maiores nos mercados externos.

Du-tro ponto importante que vejo nessa 'definição diz respeito

ao engajamento de- mais empresã~ios, de mais pessoas no pr,2,

cesso da exportação. Hoje alega-se, pelos jornais, que toda

essa pequena ~etuperação econômica a que podemos estar assi,!

tindo no princípio do ano de 1984 está ligada ao incremen t o

das exportações, principalmente ãs expo~taçõse de. manufaturo!

dos. E nesse período, praticamente, não temos produtos agr!

colas para exportar. Estamos vendo que a produção de manuf.!

turados 'está: aumentando, a exportação está aumentando 30,40%

nesse período. Isso, sem duvida, "ê um gerador de empre g o s

muito importante. E acho mesmo que pr.ecisamos descentralizar

esse nosso sistema de controle de exportações ao máximo, si,!!!

plificar aó máximo, ac~editar mais no empresário, manter um

controle, que é necess~~io, sobre os maiores e um controle .!

posteriori, confiando no cidadão e, depois, verificando

resultado do seu trabalho. Com isso poderemos multiplicarem

mui to o número de pessoas com acesso aos mercados externos •

Se o Brasil exporta 3 milhões de dõlares de lápis. por que

não pode exportar blocos, ou borracha, ou grampeador, enfim,

um sem-numero de pequenos itens, tais como folhinha, calend,[

rio ou fitinha de amarrar papel, embrulho. Existe um sem-n],

mero de itens - material esportivo, bola de futebol etc -que

e p~oduzido pelas pequenas e medias empresas. Realmente, um

cidadão que 'resolve exp'ortar acaba desanimando. Tenho depo!

mentos de várias pessoas que desistiral!l. Há enormes dificul

dades, ele tem que entrar na CACEX, tem que abrir um proces

so, tem que jurar uma porção (je coisas, prometer uma porção

de outras coisas, carimbar inumeros papéis; enfim, e uma b,!!

rócracia muito grande. A burocracia e um dos aspectos nega

tivos. Ela deve ser eliminada ou diminuida ou reduzida. D!

ve haver tambem uma campanha promocion~'l de engajamento de

pequena e media emp~esas. Isso v~m no bojo e envolve o es

tatuto da microempr:esa, que tambem está sendo debatitlo aqui,

no Congr:esso Nacional, em que se isenta de impostos e facili

ta a vida do microempresãrio, pe~mitindo-lhe maior liberdade

de ação. Acho tudo isso extremal!lenteimportante.comoco.!!.

quisti'!s que teriamos que lJrojeta~ para o futur:01 Com esse

conjunto de med1das, com essa definição de política, tenho a

convicção de que o Brasil poderã exportar muito mais do que

estã exportando hoje. Tivemos uma evolução muito grande no

processo exportador e, hoje, estamos com 22, 23 a 24 bilhões

de dõlares. Isso depende mais de comportamento de preços do

que realmente de novas atividades. A produção agricola cre!

ceu muito. Ela r:epresenta uma parcela importante na export,!,

ção, mas também não está evoluindo mais. Está' mais ou menos

estagnada, depois de atingir certos patamares. Entã0 2 e ne

cessãrio buscar- novos campos, no setor de pesca, por exemplo,

em inúmeros outros setores, onde o pequeno empresãrio pode

ganhar dinheiro, pode gerar empregos e trazer divisas para o

País. r assim que vejo uma definição para o futur,o. e acho

que, reallt1e~te. nesse Cõill'!1PO. o Brasil tem condições de um d!

sempenho ·extremamente positivo, aliviando essa pressão sobre

todo o sistema econômico, ocasionada pelo desajuste do bala.!!,

ço de pagamentos.

O SR. DEPUTADO ADHEUAR GHISI - Obri!Jado pela

pr.imeira resposta. que, realmente, foi convincente e que nos

conduz a uma nova colocação. Desta feita, para ficarmos de

pleno ,acordo com o que aqui ,foi dito pelo nobre Deputado Fe,!

nando Santilna, quando preocu,pado. como todos nós, com os va

lo~es de atendimento aos compromissos contraidos com a divi

da externa, ~aciocina justificada(llente que há necessidade de

se promover: uma ~eformulação no processo de amor ti zação de!,

sa mesma divida pública. Se os parâmetros atualmente vigen

tes estabelecidos êntre órgãos inte~nacionais, governos e,!

trangei~os e o Brasil pe~sistirem como hoje, evidentem e n te

vão impor um grave ônus e um duro sac~ifTcio ã gente brasil~

ra .. de maneira geral. Não entendemos, por exemplo, Que os

nossos preços possam ser aviltados em cer:tos fIlomentos da vi

da econômica do nosso Pais ••• V. Exa. mesmo disse que, nUIll

espaço de cinco anos, calculada a desvalorização dos valores
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gado.

(Assume a Presidência o Sr. Deputada Fernando

o SR. DEPO~HT~ (Carlos Viacava) - Muito obr1-

os emprestimos dos bancos americanos. O setor privado que

emprestou ao B1"'as11. E no que diz respeito a empréstimos do

setor publico, temos o Clube de Paris, onde renegociamos, aí

sim. de governo a governo, co~dições mais favorãveôs, inclu

sive pror:~og~ndo, se não me falha a memõria. o pagamento 'de

letim?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Terminada a participação do Deputada Adhemar Ghisi, pela o.!:

dem de inscrição dou a palavra ao Oeputado Alencar Furtado.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Hã uma inte.!:

rogação que precisa ser respondida, a respeito do montante

da nossa dívida. EM vet:dade, esta Comissão não tomou conh!.

cimento de tal infor:me e tem r,eceios fundados de que não po~

sa colhê-lo uma vez que o prõp~io comportamento do Governo

nesta ãrea e confuso e ate. de ce~ta forma, compr~H'latedor,h~

ja vista a que aconteceu entre o G.overno brasileiro e a Clu

be de Paris. quando o Governo brasileiro entendia dever ,11 x l1

e era "X+y" e o "y" era ~implesmentel bilhão de dólares. E..!!

tão, temos interesse em conhecer eSSa diVida, mas se1 que t~

vez não seja V. Sa. a pessoa certa para nos responder. Entr~

tanto, V. Sa. poderia nos oferece~ algumas ~espostas dentro

do percentual do endividamento de importação-exportação, t a

primei ra pergunta que lhe formulo.

O SR. DEPOENTE (Car:los Viacava) - Bem, Sr. D!

putado, acho que realmente ê o Ba,nco Central quem deve infot

mar, Eu tenno as informações pelos l"'elatõrios do Banca Cen

tral. O ultimo numera que tenho na cabeça são 95 bilhões de

dõlares. Mas relamente confesso que estou dizendo de memõ -

endendo a dívida inferior a um ano?

SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Não. acha

que esta 'e a divida registrada.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - r a div i da

o SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Isso compr!:.

eu., •

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - O ültimo b2.

registrada. Em que data?

O SR. DEPOEflTE(Carlos Viácava) - Ah, Deputado.

o SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) N r um níimoro

ria.

vago que 'tenho na cabeça •••

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTAIlO - Mas esses 95

bilhões de dól'ares seriam sem computa~-se a dívida a curta

p~azo, ou seja, infer:io~ a um, ano?

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Eu acho que

e a divida registrada. Quanto a esse aspecto que V. EXil. l!

vantou, do Clube de Paris, pelo qu'e entendi, o Banco Central

tinha ~eoist~ado aqui os emprestimos das entidades oficiais

de credito. r,las existem muitas operações de exportação atr2.

vês das qua'is a exportador vende para o Brasil com o 'seg u 1"0

de c~edito do governo ....- o !Jovern'o japonês, o gover~o fra.!!,

cês - e que não chegam necessariamente ao conhecimento da

a~toridade brasileira. Trata-se de um m~ecanismo de apoio ã

exportação do pa'is exportador. A entidade de segura garante

aquela expor:tação para o exportador francês ou japonês. E!!.

tão, a1' e que houve a esclarecimento nas reuniões da clube de

Paris, onde apareceu 1 bilhão a mais de dívida, que julgãva

mos fosse com o setor privado e na 'realidade era com o setor

pública, devido a essas garantias. Isso veio em benef'icio do

Brasil. porque diminuiu a nossa divida com o setor privado e

a aumentou com a setor publico, o que par:mitiu que renegoc~

semos um volume maior de dívida no Clube de Paris em condi

çôes melhores da que com O setor p~ivado. V. Exa. me perdoe,

,não entendi bem •••

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Qual e o' vo-

lúme de eon,tratos de financiamento pa~a exportação em termos

,de atender o nosso mer:cado. Hi aqui uma info~mação, prest~

da p.elo seu antecessor; de que estariam indicados 13 bilhões

'e 700 mi~hõ~s de dõ1a~~s, ou seja, 16% d'o financiamento de

importações, e 56,S'bilhões de dõ'lares, com emprestimos -em

moedas, ou seja, 66% da dívida brasileira ,a longó prazo. Ele

fez um pe~c;ntual ent~e o estimulo li importação feita peitos

fi na nciamentos b~asi1ei ros e aquel es decorrentes da export!,

ção aplicada nas expor:tações.

O SR. DEPOENTE, (Carlos Viacava) - Que~ dizer,

quanto da impor:tação 'é fi na nci ado?

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - r.
O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Eu acho que

grande parte e financi~da. Quando consideramos operações !

cima de 30 dias ••• Inclusive a Resolução "767, da Banco Ce.!!.

tral, obriga a maio~ia das importações a serem finandadas'por

prazos que variam de acordo com a natur:eza do produto. As m,!

Por

a1 houve uma rene-

seja com o Mercado Comum. seja com o Governo japonês.

juros. Diz V. Exa. prazo de ca~ência.

O SR~ DEPUTADO ADHEMAR GHISI - Finalme'nte, eu

pr:ecisa~ia dizer a V. Sa. do agradecimento do representant e

cata1"'inense pela r:efer:ência que fez da nosso modelo econômi

co estadual. Santa Catarina,' de fato, se beneficiaria gran

demente com o tipo de política que fosse adotada dentl"'o d!,

quele modelo, daqueles parãmet~os.,estabelecidospor V. Sa.

Nós somos, atr:aves de pequenas e m~dias empresas, grandes ex"

po,:tadores, expo,:tação que corresponde a mais de 5% da expor

tação naciqnal hoje, de frangos, de sU1nos, de têxtil, de cal

çados. Isso trouxe muitos beneficiOS. mas o principal deles

foi evitar: "Indices altbs, talvez alar:mantes, de desemprego que

já' se verificam em outros pontos do território brasile1ro. De

modo que, ao fazer esse agradecimento, eu encerra a minha i.!!,

tervenção parabenizando V. Sa. e concitando-o a que, nos a!
tos' concÍlios da Republica, onde V. Sa. tem um assento impor.

tante e ~elevante. defenda esses pontos de vista que aqui,com

tanta sobriedade e segurança. expô~ para esta Comissão Parl~

mental" de Inquérito. ~luito ob~igado.

exemplo, agora, no Japão. de volta da China, li nos jornais

uma versão'inglesa, senão eu não poderia ler - que o Gover.

no americano estã lutando na Japão por um aumento da cota de

carne em 5 ou 10 mil toneladas. Pa~a as Estados Unidos não

e nada, mas há ali urna pressão permanente. Eu acho que ne~

se aspecto temos que multiplicar nosso esforço, nossa aten 

ção' nesses fõruns intel-nacionais para melhor discutir, po.!:

que sempre vamos ali encontrar pessoas extremamente compete.!!,

tes e treinadíssimas especificamente para discutir problemas.

Muitas vezes vamos ainda não total~ente preparados para e~

sas discussões. Isso ê fundamental. Tenho ouvida falar em

retaliações. Isso pode funcionar. tem o seu impacto, mas

muito relativo. Quando' o Brasil fala em retaliar comercial

mente as Estados Unidos. par exemplo, nossa posição é mui t o

delicada, porque exportamos 5 bilhões para os Estados Unidos

e importamos 2 bi1hões. Então. se retaliarmos em 2 bl1hões,

estaremoS sujeitos a sermos retaliados em 5 bilhões. Claro

qüe tU?O e vãlido, lllas reallllente e preciso que se entendaM

as regras internacionais e se atue dentro delas. Muito

obriQado~

gociação de mais longo prazo. Não sei se encontraremos o.!:!,.

tras maneiras. Acho que ê possível que 'se encontrem maneiras

melhor:es, mas ate o momento desconheça ,um caminho melhor para

essa r:enegociação. Parece-me que se estã formando a consci

ência. até entre banqueiros - leio nos jornais, porque real

mente não par:ticipo desse pr:ocesso - ate entre'banquei ros

americanos. corno declarado aqui pelo Presidente"do Bank of

Amer:ica. de que precisaria haver outro· tipo de e~tendimen to,

de prazo maior: etc. Estou falando na filosofia. Então, quem

sabe daqui a um ano, dois. um dia consigamos fazer isso. Mas

a verdade ê que no dia-,a-dia tem 'que se apa!]ar o incênd·io.N~

dia-a-dià vencem 05 juros e, se o banco lança em prejuizo,p~

de haver uma corrida, problema para o banco, ,quebra a banco,

não quebra. Essas regras dD dla-a-dia têm que ,ser. observ~

das. Mas eu acho que o caminho estã aí, esta e uma preocup~

ç~o mundial, e espero que as pessoas consigam encontrar Ulll

caminho para aliviar aS angustias dos paises em desenvolvi 

mento, que são os grandes penalizados par essa crise. Quanto

aopr:oteci,onismo, acho ,que o Br:asi,l p,oder:ia.e deveria inten

sificar, a1 sim, o seu diálogo govel"no a HuvC!:rno. Hoje, !

traves do Ministerio da Fazenda e do Italll\\l'ati, participamos

desses fóruns internacionais. Mas eu tenho a imp'ressão de

que il nossa expo~tação cresceu muito, e muito rãp1do, e que

outros paises detêm sistemas mais agressivos. de discussão

dessas medidas protecionistas. O Brasil tem partici"pado de!,

sas discussões, seja com o Governõ, americano, seja com a GATT,

o SR. DEPUTADO AOHEI1AR GHISI - Isso, ~ob um

o SR. DEPOENTE (Ca~los Viacava) N Acha que ao!

sumimos compromissos e temos que hon~ã-los. r assim que e.!!,

cl1ro a situação. Quando assumimos esses compromissos, sabía

lias do ~ue se tratava, Sabíamos o que estãvamos assumindo .•

Hoje, o mundo vive esta crise financeir:a, a situação, extre

lIamente difícil, 'oóriga o pais a renegociar a sua dívid'a,coi

5a que estamos fazendo permanentemente. Acho importante ma.!!,

ter esse diãlogo. Como disse aqui o Deputado Eduardo Sup1i.

cy,' poderia haver uma melhor renegociação. Aliãs, foi a D~

puta do Jacques O'O~nellas. Desconheça, mas, se houver outra

maneira melhor de renegocíar a dívida, que seja adotada. D!

fendemos a necessidade de negociar. Não podemos adotar medi

das unilaterais. Acho que as soluções têm que ser negocia -

ponto de vista geral. no que estamos de acordo com V. Sa.

Mas, tanta quanto pudemos sentir, hã um verdadeiro consenso,

nesta Casa. de representantes dos partidos de maneira geral,

no sentida de que esta negociação deve considerar a necessi

dade de as': nações, principal~ente do mundo ocidental, t!:.

rem a consciência e se convencerem de que o Brasil ê um ali~

do Mcessãl"io e indispensãvel ao seu lado. Não apenas sob o

p~nto de vista e~onômico e financeiro, mas sob o ponto de vi~

ta de política geral, ate de equilíbrio das for:ç'3S na mundo

de hoje. Cr.eio que nesse ponto o Governo brasile-iro, atual

mente. não tem utilizado os recursos que poderia utilizill"'.Os

chamados pr:esidenciãvei's. sob esse aspecto, sejam aqueles c,!!

jos nomes tenham sido lembrados por partidos de Oposição l s~

jam pelo da Governo, são mais afoitos e ousados nas suas !

firmativas ao dizerem da necessidade de um entendimento, sin;

a nivel de pais para país. Com esse objetiva ê que a isso

nos aludimos; e mais da que isso, com as modificações nos p~

râmetros hoje exi stentes entre o mundo capi ta 1is ta poder o s a

e hegemônico em r:elação ãs nações mais pobres, entre as quais'

se inclui o Brasil. Creio que o exemplo chinês e a eXl'!'m p 1o

hindu nos servem muita, apesar: das diferenças profundas, !!

xistentes sob vários aspectos, entre a economia e a vida d~

queles países e a vida e a economia do nOSSo País. Finalmen

te, o que V. Sil. tería a nas dizer dentro do contexto relaci.Q

~ado 'com a necessidade de maior exportação para melhor aten

dermos às necessidades de pagamento da nOssa divida externa.

O que V. Sa. lembraria. ,relativamente, como medida objetiva,

prãtica, 'co~cr:eta, às medidas p~DteC'fonista:s desenvolV~1 da s

par grandes palses do mundo que normalmente transacionam com

o Brasil, leva'ndo em canta esse momento difícil ,e crltico que

das.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) -Muito obrig~

da, Sr. ,Deputada. Voltando ã sua segunda pergunta, acha que

todos têm recei tas e fõrmul as par:a' m.el hor renegoci ação da dI

vida. ,Acredito que um di,a se -possa con,se,guir:, mas temos que

ir:- nego~iando. Quando se fala em discutir com os governas,

temas que levar: em consider:ação qpe a divida nio 'é com os g~

Vernos. Por: exemplo, o Governo aAter; cano nada tem a ver com

das nossas exportações, ficamos reduzidos a 60% daqu~le va

lor absoluto inicialmente considerado. Pois que se estabe1,!t

cf!:sse, em primeiro lugar, plena liberdade para os preços. !l
final de contas e urna economia de livre mercado. Cada nação

vende pelo preço em que pode vender. E com isso estaría'lJlos

de acordo. Mas que o valor: dos j'uros no mercado fin'a'nceiro

internacional se estabelecesse num patamar mãximo, para que

dali para diante, a fim de não termas que pagar o desenvolvi

menta das nações superd,esenvolvidas ou em estãgio de desE!n 

volvimento maior que o nosso, não ficãssemos sob os efeit o s

deleterios de. a cada passo. nos preocuparmos com um serv,iço

de dívida mais oneroso, em decorrência da aumento do valor

do jur:o do dõlar:, 1II0eda forte no mercado internacional. Isso

pll.ra que nio caiamos naquilo que V. Sa. mencionou e que ê a~

solutamente ce\to, fazer:mos uma política de pagamento' da no~

S8 dívida externa na base de exportação e não termos o re~

paldo sufi,ciente de d~lar:es ou de outras moe,das fortes para

podermos praticar: esta politica de exportação cama gostarfa

R10S de fazer. V. Sa. nesse caso, recomendaria a q'uê, como p~

litica ge~al a ser adotada no sentido de promover: o melhor

atendimento do serviço da d1v.ida, dos compromissos que temos

par:a paga~ esta dívida externa? Qual 'é a opinião de V. Sa.a

respéri ta?

atravessamos.



me'ses de janeiro, feveredro e ma~ço - vamos tornar o trime!

tre - ~inanc.iamos ao redor: de duzel1tos e cinqUenta bilhões

de cruzeiros, at~avês do FINEX 68. roram setenta e cinco,ce.!!.

to e quinze mais quarenta: um pouco menos, duzentos e trinta.

O total de exportações de manufatur:ados nesse período foi de

aproximadamente t~ês bilhões e meio de dõlares. Ou seja, o

total de exportações financiadas foi mais ou menos entre

• 7% do total das expo~ta-ções de manUfaturados. No total g~

tirias-p~imasJ,180 ~ias; outros P\odutos um ano; outros pr.2,

dutos - maquinas etc - 5, 8, 12 anos. Agora, existem exce

çõ~s. Existem algumas importações - por exemplo, da America

. L~t!.ni;i.:", en(que não se exige financiamento. De alguns paT 

ses do Leste Europeu tambem não se exige financiamento.. No

.pe1;rõleo! por exemplo, 'não se .aplica essa exigencia de 1 BO

\4ias ....~ã ~mportações de petróleo ã vista, poucas, a "maioria

c6ril 120, 150 'dÚlS, 90 dias. Sob e'sse aspecto. eu diria que

a quase totalidade das impo~taçõêS brasileiras' têm algul!l ti ...

po de fin!1.~ciamento. Grande parte desse financiamento às i,!!!

portações 'brasileir"a's estW sendo realizado pelo sistema ban

~ã~'io-'~nte~naciona'l:::"p'o~tánto,estã tlesse pacote da dívi d a

com os bancos. Que)" dizer, os bancos detêm uma parcela - se

não me engano, 11 bilhões de dõ1a~es no Pro.jeto lU - que

faz pa~te da diVida regi~tra~a c~m o Brasil.' São linhas de

cr'éd-tto pa~a o apoio de operações come~ciais, seja de impor

tações, seja dé expo~tações. I são li nhas de c~edito ã PETROB~

são linhas de c~edito a emp~esas br:asileiras de uma maneira

geral. Quanto às exportações, temos dois sistemas para fi

nanciar as exportações. Hoje, p~aticamente ••• Hã um pequ!,

no pedaço do Banco Central, que em cer:ta ep~ca financiava,d.!!,

Vil 1fnhas de crédito ao comerdo. como deu ~o caso da Pol§.

nia e outros paises. Hoje a decisão do GovernO e que todo e

qualque~ financiamento ã exp~rtação seja feito somente atr!,

vês da CACEX. Ainda há' alguns pequenos r:emanescentes ne ssa

ãrea do Banco Central. Na ãrea da CACEX, que ser:ia hoje o li
nico promotor: e financiador: das expo~tações, temos b,asicame1!.

·te dois mecanismos: um meca'nismo, que ê a Resoluçio--509--do.

CONCEX - não me lembr:o se do CONCEX ou do Conselho Monetã

rio, mas creio que do Conselho Monetã~io - e outro, a ResE.

lução 68. O mecanismo da Resolução 509 consiste no seguinte:

o Brasil equaliza os juros. Na realidade o Brasil não fina1!.

cia. Um banco, no exterior, financia o comprador. Digamos,

um comprador nos Estado,s Unidos deseja comprar uma mãquina

brasileira. Um banco financia aquele comprador, o' risco

do comprador, não e risco do'Brasil; trata-se de uma dívifi:l a

dó importador para com o banco, não e uma dívid? brasileira.

e o banco paga ã vista ao Brasil. , E nós equalizamos os ju

ros. Digamos que os juros sejam de -12%, 11% - indicam-se seE!

pre ju~os meno~es, porque não e risco do Brasil, ê risco do

comprador lã fora M e o Brasil, 'eptão, se dispõe a financi

ar aquela máquina ã taxa de 8,5%. digamos. Que e D que

francês está fazendo, o japonês estã fazendo, o alemão estã

fazendo. Pagamos ao banco a dife.rença dos juros. Quer di"

zer, usamos o recurso do banco par:a promover as exportações

brasileiras e pagamos ao banco a difer:ença da taxa de juros.

Outro mecanismo 'ê o da Resolução 68, em que os financiamentos

são feitos diretamente pela CACEX, pelo Banco do Brasil: p!.

ga-se ao exportador em cruzeiros, 'e o govern,o, a CACEX, fica'

de posse dos papeis sacados cont~a o comprador. Então, aí

são esses papeis emitidos pela CACEX e que podem ser negoci!.

dos no mercado ou mantidos em carteira. Ai depende da situ,!

ção, do interesse, da ·conveni?ncia e da'liquidez do papelJlõs,

no passado, tivemos uma agressividade muito grande nesse fina!!.

ciamento da.s exportações. Hoje, isso est'ã muito lir.litado.

Resolução 509 era muito usada. Ela continua a ser usada. ,g
xiste a relação dos produtos beneficiados, quais produtos P.Q.

dem ser amparados, qual a taxa de juros para cada produto etc.

E ela estã sendo usada hoje para 'os países mais desenvolvidos,

onde o risco e menor. Hoje não hã banqueiro disposto a fina.!!.

ciar uma empresa na Venezuela, no Mexico, na Argentina, no

Chile ou no Uruguai. '~as continuam sendo usados os fi~anci~

mentos a'travês da Resolução 509. E na Resolução 68 temos h.e.

je limitações orçamentãrias, porque são sempre em cruzeiros.

Muitas operações dessas têm a garantia do IRB, .têm avais de

bancos no exterior. Enfim, toda a montagem financeira e o!.

g~ni zada de acor:do com certas regras. Para responder ã

pergunta mais diretamente, eu poderia dizer o seguinte:

SUa

nos

DIÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(~.i! SUP1mIlenlo

ral foi ate menos: foi de 4%, 5%, exportações financiadas p~

lo Governo. Evidentemente. existe também, COIllO no caso das

importações,ofinanciamento no~mal do sistema ,bancãrio dentro

do P~ojeto lII: um expo~tador: de cafe que não tem nenhum B!!.

pa~o da CACEX vai a um"banco e, atrav-'és do seu credito, pode

financiar sua expo~tação. l4as são semPr:e operações de curto

prazo, de 60, 90 e ate 180 dias. Então, abrage um univers o

maior, praticamente gr:ande parte das exportações. Mas, no

que diz r:espeito a c~edito oficial, intervenção oficial. na

Resolução 68 temos 4% das exportações e na 509, alguma coisa

pa~ecida: seriam 10%, 11%.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Houve credi

tos que poderiam se~ reputados de p~ivilegiados para cobrir

dete~minadas exportaçõe.~, haja vista o caso jã famoso com a

Polõnia: Parece-nos que essas exportações pagas pelo Gover

no brasi1eiro, que teria recebido promissõrias com clãus ul a

adjeta de liquidez de pagamento, mas de incer:te?a de pagameE.

to, estar:iam ao redor de um bilhão e oitocentos milhões, ~

p~oxirnadamente. Eulpe~guntaria a V. Sa. o seguinte: qual a

razão fundamental pua que essas oper:ações assim privilegia~

damente feitas tivessem ocorrido?

O SR. DI:POENTE (Ca~lo5 Viacava) - Bem, o caso

da Polônia e um capítulo ã pa~te, praticamente. -Ele nasc eu

de linhas de ~redito do 8anco Cent~al. Pr:aticamente todo o

endividal!1ênto polonês foi com ••• Praticamente,' não, todo

no caso, a CACEX não teve nenhum financiat:lento ã Pol'ônia, me!

mo po~que não financiava paises do Leste Europeu. Isso era

_u_m_~_~~:.~~ui_~~o do Banco Central. E a história do endivida -.

menta polonês e 10nga-:'---E-'ã--c~e-çôu-tal.y.ez. e.m_ m~l .. ~~_vecentos

e cinqÜenta e poucos, e veio aumentando esse endividamento ~

te que, em 1976, e.u me lembr:o bem~ uma missão brasileira que

esteve na Pol~n~a firmou um protocolo, em que se dizia que.

dado o extr:emo grau de" complementaridade das duas economias,

tinha de Se fazer: um programa de exportação de um, bi,lhão de

dólares de cada lado. E, a partir desse protocolo, dessa i.!!

tenção, fi na nc i a ram ma i s e ma i s exporta ções pa ra a Po1ôn i a •

'sem que houvesse, na ~ealidade, essa complementaridade de !.

conomias. E o Brasil pouco pode importar da Polônia. Impor.

ta carvão e enxofre. Então, tivemos grande desequilíbrio no

nosso comercio com a Polônia: fOmos gerando creditos e mais

creditos na Polônia, ate que veio a insolvência polonesa.

E ar ficamos com esse qebito grande, que e cobrãvel. A que~

tão da c'obrabilidade das notas promiss'õrias polonesas e mui

to discutida: e tão cobrâvel quanto a divida brasileira. E~

perimente cobrar noventa e cinco bilhões da dívida brasilei

ra, não vai receber. O Brasil não tem como pagar a sua dívi.

d,a irnediatamente. Então, a divida polonesa e cobrãvel, e r~

conhecida pelo Gove~no polonês e tem de ser cobrada. Acho

que o Brasil estã-se definindo, se jã não se definiu, pela i
da ao Clube de Paris ~ara se credenciar col'! os demais credo-

res a recebe~ essa divida nUM pr~zo longo.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Data venia da

consideração de V. Sa., entendemos não ser: cobrãvel, não ser

executãvel a dívida da Polônia exatamente em razão do pac t o

admido peJo Gove~no brasileiro em contrato e ate no documen M

to comp-rovado~ da divida,. que daria condições à Polônia para

pagar a d1"vida quando a sua economia estivesse em condiçõ e s

de fazê':'lo. f.las perguntar:ia ainda sobre isso: V. Sa. sabe

ria identificar algumas dessas. emp-~esas exportado~as benefi

ciadas com essas exportações' à Pol?nia?

O SR. DEPO~NTE (Car:los Viacava) - Temos. e jã,

se não me engano, fornecemos a esta Comissão ••• Não tenho cer.

teza se foi aqui •••

OSR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZO SUPLlCY - CE.

missão de Economia.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Ou na ComiE,.

sio de Economia •••

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Em

seu próprio depoimento?

O SR. D~POENTE (Carlos Viacava) - Não. Freqüe.!!

temente; temos informado ao Congresso, mas agora não sei ex!!.

tamente se foi ••• Acho que f-oi aqui. Na Comissão Especial do

Senado que investiga o problema da dívida com a, Polônia, t,!;.

mos informado todas as exportaçõeJ? em todos os anos, por e,!!!

presa. Se V. EXa. desejar ou não tiVer essas info~mações ar,

imediatamente podemos p~ovidenciar:•

8et<Imbro de I!l1S

- .
O SR. DEPUTADO ALE.NCAR FURTADO - Gostaria que

v. S<!!. tr:aças~e alg~mas linhas sobre a política de expo.t:t.a 

ção com resperito ã lei de sil'lilaridade, que beneficia o pr~

duto nacional. Como tem sido t~atado o produto nacional no

que diz respeito ã política de expor:tação, tendo' em vista a

lei da similaridade?

O SR. DEPOENTE (Carlos Vi.cava) - A importa -

ção?

O SR. DEPUTADO. ALENCAR FURTADO - E. a irnport!.

ção:

O SR. DEPO~NTE (Carlos Viacava) - Acho que o

mecanismo de defesa da indüstr:ia nacional e bastante rigoro

so, bastante ~lgido. ·Encont~ei, dent~o' da CACEX, uma equipe

que cuida desses processos ••• 'Mo que diz respeito ã C,A.CEX,

porque isso envolve ã~ea do l1inist'é~io da Indíistria e do Co

me~cio, o CDI. o BEfI~X, hã um zelo muito grande, Ul'Ja preoc,!;!.

paçiio que eu diria ate excessiva,' muitas vezes a proteção ê

a fê exage~ada.

o SR. DEPUTADO ALENCAP_ FURTADO - ~uer 'dizer

que estão cumpr:indo a lei rigorosamente. ate com exagêro:

O SR. DEPOENTE (Ca~los Viacava) - Acredi.to que

sim.

O SR. DEPUnDO ALENCAR FURTADO - A ültima per

gunta: V. Sa. desenvolveu aqui brilhante raciocínio no que

diz respeito ã dívida brasileira, às nossas dificuldades; e.

às indagações dos Srs. 'Deputados. inclusive esta avalia çã o

f~ita, em cãlculo, pelo Deputado Fernando Santana, calculou

a estancando o endividamento brasileiro. Mas nos parece que

esse endividamento continuarão Continuaremos a perseguir o

end'ividame~~~~ a bUs'~~r ~·-e;divid~men-to. V. Sa. concorda COll

a minha afirmativa de que o Bras'il ainda vai continuar a qU!

~er cõntrair: contratos de financiamentos no sentido de prolll.,g.

ver o seu desenvolvimento ou de pagar as suas d'1yidas?

O SR. DEPOENTE' (Carlos Viacava) - Acho que e,!

sa uma decisão política, uma decisão de gover:no, dos prõx.i

mos governos. Acho que 'lÕS, no momento, não temos outra sal

da a não ser aumentar a dívida para poder "rolar" a pró p ria

dívida, jã que o nosso superãvit cOllle~cial não ê sufici en te'

para pagarmos os jur:os e mais os se~viços. Temos uma diver

gência de números aqui, mas'a filosofia e esta.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Certo.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Precisam os

de quinze bilhões. Este ano acredito que vamos gerar nove

bilhões no comercio, mas fatam ainda •••

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

Vinte e dois.

O SR. DEPO~NT~' (Carlos Viacava) - Digo, nove

bilhões de superãvit.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

Vi nte e dois.

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava)-' Estã. bom. Dl

gamos, a fil osofi a.' Então, ternos de prosseguir aumentando e~

sa dívida. Serão seis bilhões este ano, na minha conta; na

conta do Deputado serão treze. Nove mais treze são vinte e

dois. Isso nos temos que aumentar~ Tambem não vejo aí n!

nhum problema maior, na medida em que a taxa de crescime n to

da d'l,vida seja menor do que a taxa ,de crescimento das expor.

tações brasileiras. A relação entre exportação e divida

muito importante. Se um país exporta ••• Uma coisa e o pa'is

exportar vinte e cinco milhões de dõlares e dever cem; outra,

e o pais expor:ta~ quarenta e dever cento e dez. '0 fato de

existir a divida e ~elativo. Depende do tamanho da "ditiida

com relação ã expor:tação do país.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - V. Sa. pod~

ria dizer-nos qual o valo~ me.dio das exportações brasileiras

nos ultimos três anos?

SR. DEPOErlTE (Ca~los Viacava) - Valor medio?

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - E.

O SR. ÔEPOEflTE (Carlos Viacava) - Em 1981, o

Brasil exportou vinte e três bilhões de dõlares; em 1982, e~

por:tou vinte bilhões de dõlares; e em 1983, exportou vinte e

dois bilhões de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

Vinte e um.

o SR. DEPOENTE (Carlos Viacãva) - Vinte. e um

vírgula nove.



~~cm~ro de 1985

o SR. DEPUTADO ALEr~CAR FU~TADO - Formulei e~

ta pergunta de própõsito. porque tenho a impressão. ilustre_s

membros da CPI, de que esta Cas1l.- acredito- ainda não tomou

conhecimento de um decreto baixado pelo Governo, agora. no

rece!;so, sobre matéria financeira de alta relevância. Aliãs,

fo~am dois decretos. Ambos, no ~ecesso. Um no dia 14 de d!

zembro de 1983' e outro rio dia 15 de fevereiro de 1914.

primeiro diz o seguinte: "Fica ac~escido o art. lQ do Decr!

to nQ 1 312, de 15 de fevereiro de 1974. do seguinte parãgr!

fo uni co: Observado ô disposto no art. 49.0 Tesouro 'Naci~

na1 poderâ contr,atar ou garanti~ creditas que vierem a ser

obtidos no exterio~ para () fim de con501ida~ ou ref'inanci ar

Qb~igações deco~rentes de emp~estimos contraidos. de acordo

com as normas deste artigo. lI
, Os decretos anteriores, o,!!.

jetos de concessão, de autorização pa~a contrair empréstimos,

eNm limitados dent~o de um pe.rce~?tual e atê de uma fixação

em cruzeiros ou em dólar. Este não tem limitação. o Decreto

de 14 de dezemb\o. O decreto de feverei 1"0 de 1974 di z o s~

Quinte: no, Poder Executivo fica auto~izado a contratar ou a

da~ a garantia do Tesouro Nacional a creditos obtidos no e~

terior junto a entidades oficiais ou privadas destinados ao

financiamento compensatório de desequilibrio de balanço de

pagamentos ou a promover a formação de adequadas reservas iE.

ternacionais em moeda est~angeira, observado o limite de ate

o dobro do valo~ médio das exportações brasileiras realiLadas

nos ultimas três anos anteriores ã contratação do financi a

to." Pelo cãlculo feito pelo depo.ente ••• Ele estã •• pedindo

p~aticamente uma autorização para contrair um empréstimo de

sessenta bilhões de dõlares •••

SR. P~ESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Vinte, vinte e três, vinte e dois são sessenta e cinco.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTA0O - Mas dá o d.![

bro do valor. Pelo valor médio, quanto fi que dã?

O SR. DEPOENTE (Carlos Viacava) - Vinte e dois.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - 11 Observado

o limite de ate o dobl:'0 do valo~ medio. 1I

o SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)-

Qua~e.nta e qua t\o. ,

O SR. DEPUTAOO ALENCAR FURTADO - Quarenta

quatro bilhões de dõlares. Reputo de impo~tli'ncia esse escl!.

recimento oferecido ã Comissão. porque não foi trazido ainda

ao conhacimento do Congresso. tendo em vista o grau de endi

vidamento que jã e,stã sendo conhecido po~ esta CPI e confir

mado por V. Sa. E ne causa p~eocupação este volume tão graE.

de para autorizarmos o Governo a I:;ontrai~ empréstimo corres

pondente a ap~oximadllmente um' terço da divida atual do Br!

sil. Que considerações tem V. Sa. a fazer sobre isto?

O SR. DEPOENTE (Ca~los Viacava) - Desconh e ço

esses decretos. Não s...ei, mas acredito !lue isso seja 11 garaE.

ti a do Tesouro - acredi to. não tenho certeza - aos eEl

préstimos do Fundo ltonetãrio e do EXIMBANK. Acredit'o que t!

nha sidd feito para isso.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Não e isto

o que estã dito aí, não ê?

O SR. DEPOENTE (Car:los Viacava) - Ele falou. ..

IlEsse financiamento compensatârio do desequilíbrio do bala,!!.

ço de pagamentos 11 •••

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - [ o "ecooomês':

SR. DÉPOENTE (Carlos Viacava) - Esse ê o dê

15 de fevereiro. Acho que são esses emprestimos que estão

se.ndo negociados. ,de conhecimento publico. Não e nenhuf.l e~

prestimo novo.

o SR. DEPUTADO ALENCAR FUR~~O - Em verdade ,

V: Sa. não pode prestar.o esclarecimento. Estã deduzindo .'!.

penas, não ê1

o SR. DEPOENTE (Carlos. Yiacava) - Estou dedu-

zindo que seja para isso.

O SR. DEPUTADO ALENCAR FURTADO - Estou satis-

feito, Sr. Presidente.

O SR. PRESID~NTE (Deputado Fernando Santana)

Por autorização do Sr. Pres,idente. inicialmente queremos !.

g~adecer ao Dl'. Carlos V~acava a presehça e a maneira muito

cla~ã com que exp~s os problemas afetos ã sua ãrea. Isso não

quer: dfzer que a Comissão tenha conco,:"dado fnteframente com

a exposição, mas. ~econhece que ela foi feita eM termos c11l.

~os. Aproveito a oportuni dáde para convocar todos para uma

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClciJ:l~Ji'~uPIemcnIO l

reunião no dia 24 de abril, às 9 h e,3D mino - po~tanto,!.

nunciado com muita antecedência. jã que hoje é dia 3 de abril

_ quando tomar:emos o depoimento. do Dr. Fernando Gasparian.

Não havendo mais nada a trata~, renovamos os nossOS agradeci

mentos 11. todos 05 presentes e encerramos 11 sessão.

33' REUNIÃO, REALIZADA EM 24-04-84

Depoente: FERNANDO GASPARIAN

O S·R. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Havendo nUmero legal. declaro abertos os trabalhos desta re!!

nião da Comissão Parlamentar de Inquérito des't.inada a apurar

as causas e conseqÜêntias do elevado' endividamento externo.

tendo em vista as ,~gociações com o FMI. Ouviremos hoje,

depoimento do Sr. Fernando.Gasparian. ~ntes. o Sr.Secretãrio

procederã ã leitura da ata da reunião. anterior.

(~ lida e aprovada. sem restrições. a ata da

reunião anterior)

O SR., PRESIDENTE (DeputadD Alenca·r Furhdo) 

O Sr_ Secretãrio procederã ã leitura do expediente.

(Leitura do expediente).

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O depoente de hoje, Srs~ Deputados, e das mais brilhantes fi

guras de homem pUblico deste País. Homem da re-sistênci,a dern.Q.

critica. ao longo da ditadura destes 20 anos. ate hoje. :dj,

tor de um jornal que foi trincheira de luta para os democr,!

tas no País, foi Presidente da União Estadual dos Es\:udantes

'de São Paulo, nos idos de 1952; foi P~esidente do Centro

Acadêmico da Escola de Engenharia do Hackenzie, em são paulo;

parti cf pou ati vamen te das ati vi dades da UNE, em 1~!l2 e da campanln

pelo monopôlio estatal do petróleo, como um dos seus lideres.

E, 'COMO efllpre~ãrio, foi Presidente da Confederação Nacional

das Industrias na período de 1961 a 1962. Presidente e Dir~

tor do Sindicato. Patronal dos Têxteis de São Paulo e do Rio.

Presidente.do Sindicato dos Editores de Livros do Brasil

Diretor da Federação das Industrias de são Paulo e do Rio de

Janeiro. Membro do Conselho Nacional de Economia de 1963

1967. Diretor da Companhia Paulista .de Estrada de Ferro.Me,!

bro da Comiss~o de Estudos de Defesa do Petróleo no período

João Goulart. Professor de Economia da Universidade- do Mack.t!l

zie e da Universidade ~Oxford, de 1970 a 1973. Pelos tltulos

do depõente. a Comissão se sente honrada com a sua presença.

Convidamos V. Sa. a prestar o juramento de praxe, com todos

os presentes de pe.

O SR. DEPOENTE (Fernando Gasparian) - Faço,

sob palavra de honra e sob as penas da lei, a promessa de di

zer a verdade do que souber e ;me for perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

O depoente trouxe uma exposição escrita, que estã xerocada.,

COlllbinei com S.;Sa. agora passar o texto aos membros ~esta

CPI e incorporã-lo aos documentos da CPI. Pas~o a -palavra a

Y. Sa. para uma resenha do trabal ho que serã por inteiro c.Q.

locado no contexto dos documentos de V. Sa.

O SR. DEPOENTE (Fernando Gasparian) - Ares!:

nha talvez fique um pouco .prejudicada, uma vez 9ue'\ está
sendo xerocada. Mas. basicaMente discorrerei sobre as

ideias que estou querendo colocar aqui para esta Comissão Par

lamentar de Inquerito, êuja impor,tância sempre e impottante

ressaltar e cujas conclusões certamente irão auxiliar no s.Q.

lução que brevemente terã que ser dada a este problema pelos

Governos que ~irão. Na verdade, Sr. Presidente, Sr.Relator.

nobres meMbros da COlllissão.o Brasil, a partir de 1969. ini

ciou um endiVidamento progressivo que não havia ocorrido a!l.

teso porque realmente o modelo econômico que havia sido a~.2.

tado era um modelo parecido com o atual. A preoLtJpação do

Ministerio Campos Bulhões, de 1964.ate 1967, quando entrou

o Ministro Delfim N.etto. havi~ sido idêntica ã de hoje: si.!!!.

plesmente colocar ordem na casa e fazer co~ que o País paga~

se aos credores externos o que devia. Devem lembra-se ·V.

Exa~.deque em 1961. quando da posse do Presidente Jânio

Quadros. uma importante parte do seU discurso foi a denuncia

da excessiva dIvida externa que ~avia sido acumulada pelo

Presidente Juscelino Kubi~schek. que nio chegava a dois mi

-lhões de dõlares na epoca, relamente demonstrando que a vi

sio ~o Presidente Jânio Quadros f~i míope, uma vez que esta

divida, Sill, era UJllI divida. que estava em parte atrasada.mas

era Iluito pequena em rellçio ã potencial1dade do País e ao

~;>;l-feir. 3 4-1.\

seu'Produto Bruto, que e realmente a referência i1 ser tomada

.,. consideração. No final do Gove.rno João Goula.r.t, havia fal
t. de simpatia· dos credores estrangeiros, uma ~vez que, ta!l.

to no Governo Juscelino Kubitschek como no Governo João GO!!

lar:-t. o Pais ilão se curvara· às imposições ou ã politica adE,

'tada e recomendada pelo FHI. O Pais não tinha a ~mpatia

dos credores e. portanto. mesmo devend.p pouco, essa divida

tumultuAva a vida econômica do Pais. Devendo três bilhões

de dólares somente e. desses três bilhões, pelo fato de es

tar com 600 milhões de dólares atrasados, o Presidente João

Góulart mal conseguia administrar a 'economia do Pals. Ou 'me

lhor, conseguia administrar a economia do Pais, mas a 'efer

vescência politica que este fato gerava ·,criava grandes em

baraços ao Governo. Depois de 1964. então, o 'Governo Campos

Bulhões procurou reescalonar essa divida. divida que foi

mantida até o fim do Governo Castell0 Branco, claro que aí

com concessões, com a modificação da Lei de Remessas de Lu

eras. com ulJIa seri e de medi das qu~ i ni ciaram um processo de

des~acionalização da economia que Vem ate os dias de hoje.

Mas, depoh de 1967, se adotou ••• Na verdade. depois. do

AI-5, a partir de 1969. adotou-se o modelo do Sr. Delfim Ne.:t.

.!E.. realmente um modelo que deu algum dinamismo ã economia.

mas basicamente apoiada j1um endividamento crescente e que

deu resultados pequenos, perto da gravidade e do valor e da

dependência que o Pais' passotJ então a viver. Neste depoimen..

to começo a mostrar que este problema vem desde o tempo em

que o Pais ficou independente. Já em 1924 o Pais fel a sua

primeira.dívida. de um milhão de libras esterlinas. Em 1925

jã dobrava a divida para dois milhões de libras esterlinas.

.e jã começava esta prãtica de se pagar' divida com divida n.Q.

Vil. de fazer emprestimos para poder pagar juros anteriores.

de fazer dTvida para comprar coisas de que às vezes o Pals

não precisava. E. finalmente ... a prãtica de dar comissões p.!!.

ti as pessoas que negociavam a divida jã existia na '\ epoca.

só que naquela epoca era mais seria, pois colocava-se no coE.

trato. Por exeMplo. no contrato da dlvida de 1924 estio co-

locados Z% de cOllissão para os engociadores. que eram o Hi

ni s tro da Fazenda do País... Eram cai s as cl aras. Hoj e e.
dia. quanto às acusações que foram feitas, inclusive nesta

Comissão, ulla 'das dificuldades ê se determinar qual foi

comissão e se existiu a comissio. Mas, enfim, como dizia. o

~overno João Goulart deixou uma d1vida de 2 bilhões.e 860 mi

lhões de dõlares. Más. realmente, o crescimento vi'olento da

dIvida externa não foi nem prog·ramado. Na verdade·, o I Pl!

no Nacional de De.senvolviemento imaginava endividar o Pars.

por ano, em 200 a 300 mi 1hões de dãl ares e o que 'aconteceu.

na 'verdade. foi que o País aumentoU a sua dlvida. por ano,

em 2.9 bilhões de dólares. Portanto, mais que dez .vezes em

relação aquilo que estava planejado. Esta opção errônea que

o País adotou se manteve mesmo quando o preço do pet·rôleo

cre,sceu acentuada. O Pals estava naquele momento COm uma

divida de 12 bilhões de dõlares·e a reserva cambial que

Pars tinha acumulado era de õ bilhões de dólares. O Pais ti

nha 50% da dlvida ~m saldo bancãrio, o que era uma poHtica

'seM a menor justificativa, porque, na verdade, eles ficavam

pagando •. r a mesma coisa de alguem pegar um em~réstimo num

banco, sacar sõ 50% e deixar 50% no banco. recebendo juro

Muito pequeno e pagando juro altissimo •. O País ficou usando

esta prã.~ica por algum tempo e, em 1973, o pa~s estava como

se hoje estivéssemos devendo 100 bilhões, com um saldo no

b\lnco, com uma reserva de 50 bilhões de dõlares. r um· contra

senso, não tem nenhum sentido. Quer dizer, ficarla~s paga,!l

do juro sobre 100 bilhões de dõlares e recebendo pequeno .j!!

ro de deppsitante sobre 50 bilhões de dala.~es. Mas', infeli!.

mente·nem isto acontece. Agora o ,pais gastou todos os 100

bilhões de dólares e chegou a ficar ate com saldo negativo.

EII1 1974, com .aumento do preço do petrõleo, o Pa;'s ficoU no

seguinte dilema: ou reduzir as importações. fazer uma re!,

triçãD. ou então manter o desenvolvimento, não red~zindo as

importações, mas p:ocurando im?di atamente mo di fi car.o modelo

econômico, a fim de que o Pais não patasse e, ao mesmo tempo,

não criasse a divi da que cri ou. Mas h~o não foi feito. E ape

sar de o País. por exemplo, ter feito concessões inaceitá

veis. permitindo, por exemplo contratos de risco, pela

PETROBRXS e dando às empresas multinll.cionais setores da ec,,2,

nomia brasileira. assim mesmo o País fez o endividamento que
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fez e. ':luando aconte.ceu segundo aumento do preço do petrôl co.

H. 1978/79. a situação ficou insustentável. Sobre os erros

cometidos vou falar pouco. Fiz uma. anilise do que ocorreu,das

• edidas erradas que foram tomadas. A forma de resolver

problema da dlvida. a forma de p~gar essa divida ê o probl~

ma fundamental. Alguns economistas ligados ao Governo e os

do próprio Governo estio esperando que haja uma grande ret.Q.

lIada da pr~speridade mundial para que. desta forma. o Pars

possa vir a pagar a divida. o que certamente e uma decisão

errônea. porque ê possivel - aliãs. bem provável - que esta

retoMada da prosperidade mfJndial não venha ocorrer. O País

não pode ficar ã mercê de um acontecimento que pode 'não oco!,

rer_ Temos que raa1mente fazer o nosso modelo. independente.

que possa flJrrcionar a dar ao Pais' independência e d~senvo1vl

.ento em qualquer circunstância. venha ou não venha a ocor!":

reI'" essa retomada do desenvolvimento mundial. E aí, então.

imaginaríamos que seria possi,ve1 ao Pais voltar a ter- um de

senvolvimento. porque conse,guiria aUmentar o seu endividame.rr

to. Na verdade, o que provocou o colapso desse modelo foi

recursos financeiros no mercado internacional. do que1 depe!!.

dia fundamentalmente. Esse fluxo de capital' i tntBtTnaciona1

cessou de uma vez por todas. Mesmo que de fito as preços dos

combustíveis voltem a su:>ir depois de 1985, como se prevê,os

banqueiros internacionais não estarão mais dispostos a usar

esses petrodõ1ares em economia desses pafses, porque rea1me.rr

te fã passaram por um susto que não vão querer renovar. Ou,

talvez, se o fizerem, vão querer tamanhas garantias que cer.

tafRente- não serã interessante para o Brasil esses novos em

préstimos. O mais surpreendente. diante da' tranqlH1idade da

nossa tecnocracia, quanto'ao problema da d1vida externa e aos

riscos econômi cos e sociais em tentar resolvê-lo dentro do

figurino do Fundo Monetãrio Internacional, e que observado

res externos estão longe de participar do otimismo que as

nossas autoridades econômicas manifestam. Um dos ~randes "9

mes: das finanças americanas, Felix Roeild, o homem que reso!

veu o problema da divida da cidade de Nova Iorque, que est!.

Vil quebrada, escreveu hâ um mês sobre a economia. americana,

que esta tambem ameaçada, por causa da divida dos países sul!

desenvolvidos. Dizia ele: liAs empresas e o Governo devem t~

6iili colaborar nó urgente prob,lema da divi da dos países do

Terceiro Mundo. Desde 1982, esforços intensos de Pau\o Vo1ker,
que e da Reserva Federal, do Fundo Monetãrio e dos bancos

comerciais enfrentaram a bancarrota do Mexico. da Argéntina,

do 8ras.1l e de outras Naçâes devedoras, {American Rouletti}.

O Mexico parece ter feito o ajustamento mais bem sucedido

dos seus problemas da dívi'da. mas a Argentina e o Brasil e,,[

tão lutando para fazer o mesmo num contexto de considerave1

tensão social e pol1tica. Há: não sõ uma necessidade financei

ra como geopolTtica de aliviar a pressão da diVida sobre aI

guns palses. Se suas economias soçobraram, eles correm o ri!

co de se tornarem econômi ca e poli ti camente radi cal i zados tP~

sas ficeis de influência comunista. Uma combinação de gara.!!.

tias governamentais em troca da dilataçio significativa de

prazos de maturação e drÃsticas reduções nas taxas de juros

sera necessãria para ajudar pa1ses como o Brasil e Argentina

a cres~erem, para recuperarem sua posição como grandes fre

,gueses do Ocidente e para fortalecere,. suas bastante frágeis

i nsti tui ções democrãti cas 11. Edward 80yar. escrevendo um arti

90 na revista IIFortune ll
, americana, diz: "Enquanto os servi

dores publicas, o Fundo Monetãrio~ os poHticos e as empre

sas lutam corpo a corpo com as metas e estat:rsticas de auE.,

teri dade, as Rlassas brasi lei ras vi vem-na di retamente. Dura!!.

te os três ultimas anos '. o produto real per capita caiu no

Brasil mais drasticamente que durante a depressão nos anos

trinta. Mais de um quarto da mão-de-obra de quarenta e nove

Rlilhões se acha sem trabalho ou subempregada. Em desespero,um

povo tradi ci ona1mente pae'ffi co e sô1i do entregou-se ao crime.

Cerca de duzentos e trinta tUlRultos e saques foram registra

dos somente em setembro de 1983 11
• E o Presi dente d~ Banco

Central, Clau-sen, não menos enfatico: II se os ganhos em diV!

SIS dos subdesenvolvidos nõa volta~em a crescer. o serviço

de sua dlvida se tornarã mais pesado, e seus padrões de vida

cairão ainda mais. Os paises vão impor controles de impor

tação, e Que faz suas economias menos eficientes e desencor.!

jam o crescimento de longo prazo. O retrocesso econômico

significa nlveis crescentes de desnutrição, de mortalidade iI!.

tornã-1a operâvel. Mas, enfim, os ingleses praticamente não

pagaram sua dlvida depois da Guerra. E durante o tempo em

que eles conge la ram a dívi da, duran te ma i s de ci nco anos

divida ficou parada. O pretexto que eles deram foi que fiz,!

ram essa dTvi?a para livrar o mundo do fascismo. E poder,!.

mos dizer, amanhã, que estamos numa guerra contra o subdese.!!.

vo1vimento e por este motivo durante algUM tempo não vamos

pagar il dIvida. que depois mais tarde ir:emos pagar. Alem!.

nha mesmo - depois da Guerra, a divida toda que ela adquiriu

foi em marcos - invadiu o mundo com marcos. estes marcos fo-

negociadores brasileiros da nossa' divida. quando ti\verarn

autenticiidade que talvez sõ uma eleição direta possa dar.

terão que lutar com dureza, dentro inclusive do que ocorreu

no passado. O Brasil não serã o primeiro País a descumprir

as abri gações fi nancei ras assumi das. A Ing1 aterra. quando

aClSbou a Segunda GUerra Mundial, em nome de ter,lutacto pela

1iberdad~ no mundo contra o fascismo e o nazismo, achou que

. os outros palses deveriam tambem pagar por isto. Quase qU~

ela realMente não paga a divid~ de vez. Ela congelou as divi

das que tinha com 'outros paises. Por exemplo, com a Argenti

na era uma dlvida muito grande, com 'o Brasil também. Não p.!

gou a dlVida. Claro que, como era um centro financeiro, os

grupos mais conserv-adores OU que queriam defender a cQntinu!,

. .
e1êtrico, todo ele poderia ser produzido no Brasil. Mas. p!.

ra que essas fãbri cas brasi 1eiras que estão paradas não re

clamem, o que fazer? Essa ãrea filJanceira combin,a que meta

de das compras serã feita no Brasil, até' de companhias fra.!!.

ceSas, no caso, e outra parte de empresas nacionais: e a o.!!,

tra metade seri a comprada fora. A de fora é ~omprada.

naiconal, como, depois vão ter que gastar cruzeiros. não

corapram. Não compram no Brasil. e. como essasrgrupos contr,!

rhdos ficam reclamando, acaba sai.ndo no jornal que,e que foi
comprado fora é 23% mais caro do que no Mercado internacio-

nal, e depois vem a defesa de que no fundo foi bom, porque

os 23% a mais equivalem ao juro a menos que foi pago no elll

préstiMO. Enfim, isso tudo e tão amarrado que o Pais acaba

se endividando com muito mais velocidade do que se estivesse

numa situação normal. O sujeito paga um empréstimo, vamos di

. zer, de 10 milhões de dólares e acabou-se. Esti sabendo qua,!l

to está' ,pagando. Estã pagando 14% ao ano. Mas, na verditde,

se fizermos a conta, veremos que ele está: pagando muito Majs

do que 14%, porque, como estã sendo obrigado a cumprar coi

sas de que nio precisava e pa,gando comissões para os banquei

rolO dentro do preço daquelas ~oisas de que, não precisava.ac,!

ba construindo uma dTvida muito maior. Isso i uma das coi

Sas importante. E: muito importante colocar eSSes efeitos co

laterais desses emprestimos. E ê claro que ai' pessoas coms.

çam il sugerir que o País pague essa. d.fvida re~ebendo lIlais

capital estrangeiro ou vendendo ações da Vale do Rio Doce.

O Hinhtro Roberto Camposê um"dos que acham Que se devem

vender ações. participação ou at~ companhias. do Estado"intei

r ••ente. como forma d~ pagar a dTvida. além de estar defen-

mas Já fllZ com que. de acordo com os padrões banc'ãr\os inte,r

nacionais, o Pais possa pagar uma parte desses ju,:os e ,con

trair novos emprestimos para pagar o restante dos juros e fi
cal" acumulando o principal. Então, poderia parecer que o que

o Brasil estã fazendo: 90je e uma moratõria na verdade,porqtte

não estã pagando o prllncipa1, mas sõ uma parte dos juros.Mas

ocorre que, desta forma como a d:rvida est'ã sendo negociada.

o Pafs vai ficar cada vez mais dependente, porque a cada e,!!

prestimo ••• Por exemplo. o "jumbo ll
, do ano passado, de qu!.

tro Qilhões de dõlares. não foi feito ao Governo brasileiro:

ele foi feito a diversas empresas brasileiras do Estado. pr!.

ticamente do Estad"o, inclusive dos governos estatais, até 9,2,

vernos que estão nas mãos da Opos.ição. Por exemplo estiMl colocado

lã, no Mjumbo ll
, um bilhão para a PETROBRA'S, quinhentos mi-

lhões para a ELETROBR~S, havia setenta milhões para

ELETROPAULO, de são Paulo; cinquenta milhões para a CESP.

trinta milhões para o Metrô de São Paulo, para a Companhia

Hidrelétrica do Parani também havia trinta milhões de dõla

res. Mas o grave e que este dinheiro não entra nestas com

panhias que se endividam. porque elas têm credito no exteri

OI"'. Então, o Governo se utiliza delas para, vamos dizer,co!!.

seguir cobrir um buraco que e do Governo Federal. Isso nio

sõ faz ÇOM que estas companhias fiquem inteiramente desor9!.

nizadas como inclusive encareçam suas tarifas, com isto tor.

nando mais inviãve1 o parque industrial. porque.a energia e1~

trica brasileira, que era uma das mais barata$ do mundo.hoje

ê uma das mais caras. Além disso, esses eMpréstimos obrigalR

essas empresas a comprarem outro tanta em RIlercadorias. e~

bens que o Brasil poderia produzir quase seJllpre. Po, exemplo,

todas estas empresas que receberam uma parte dos emprestimos

em dõlar, que eles não util1zaram,ficalll Obrigados a comprar no

exterior outro tanto. Por exemplo, a, ElETROBR~S, recebeu teoric,!.

mente, setenta milhões de oolareS'; ficaram os dólares para o Govt;!:

no Federal e a cumpanhia re~beu os cruzeiros. Inclusive para pagar

juros da divida anterior, CfJe havia contraído.Mas. enfim .ela foi

,obrigada a compr-ar setenta milhões de dólares dos paises de onde r!,

cebeu o emprestino - no caso, foi a França ~ em material e1êbi

co para a empresa em São Paulo. a ELETROPAULO. O que ocorre?

Ocorre que os bancos que fizeram esse financiamen+o comDina~

com as empresas que o Brasil iria comprar, lã 70 milhões ded:§.

lares, que também eles financiaram, e cobraram dessas empre

sas uam comissão pelo fato de lhes ter arrumado um cliente.

Então, esses empréstimos fican onerosissimos ,porque alem do CU!

to do dinheiro em si, as mercadorias que são compradas com os

emprestimos vêin acrescidas da comissãO que os bancos cobram das1)!

presas de lã para arruamr um cliente. As informações que têm

saído nos jornais infelizmente sõ saem porque os contra

riad,)s acabam recla,lJando. No caso. por exemplo. do mater'ial

Os

jã

e.

não pagar nada. Ou algumas pessoas falaram. Mas isto

foi feito muitas vezes no mundo, e importante colocar.

ção da Inglaterra como um pais que financiasse o mundo

fantil de elevado desemprego. O retrocesso econômico põe

prova a capacidade das i~stituiçôes de se adaptarem, agrava

o conflito social e solapa a estabilidade poHtica". Isto o

Presidente do Banco Mundia~. Mas. enfim. este e o quadro •

Qual seriam 05 caminhos a serem seguidos? O prõprio Sr. Má

rio Simonsen, que ê diretor do Citicorp, que ê a organização

internacional do Cit,iBank, ,que é o nosso principal credor,de

volta de suas freqtlentes viagens para participar das reuniões

de direção desse grupo, passou agora a defender também ele,

que a dlvida externa brasileira tem que ser resolvida com

negociação de governo a governo. Os governos têm que se en

volver a fim de resolver o problema. Defendem eles. agora,

uma negOCiação. não uma moratõri~. unilateral, como é defendi

da pelo meu partido, o ~MDB, por economistas, como Celso Fur.

tado por outros partidos da Oposição e por tantos economis",:

tas que ~e colocam nesta posição. Heste problema de. por

exemplo, um pai's não pagar a divida ou suspender o pagamento

da divida - é o que tem se falado ate agora ninguem falou em

ao mesmo tempo defender a 1 i bra como moeda de reserVa, acha

ram mais conveniente arrumar uma forma de pagar a díVida.

o que acabaram fazendo. Mas, na verdade. pagaram r:Ja1,porque

só pagaram quando os pafses a quem deviam aceitaram o pag!

mento que eles quiseram fazer. Por exemplo, o Brasil acabou

recebendo a dívida que a Inglaterra lhe devia depois do fim

da guerra recebendo est:adas de ferro, como a Leopoldina

ferro velho, na verdade - por preços que elas fixaram,

que desvalorizou profundamente. FÓi uma forma quase de não

pagar a dívida. E a mesma coisa fez com a Argentina. Todo o

parque ferroviãrio argentino, que era inglês. acàbo!:, sendo

nacionalizado. O Brasil. por exemplo, comprou'a1gumas

A única estrada de ferro boa que o Brasil comprou foi a São

Paulo-Jundiai, mas, como estava inteiramente desatualizada o

governo depois teve que fazer grandes investimentos '\ .para

raM desvalorizados e chegou um mOlllento em que ela repudiou

aquela moeda. E como. f.elizm(lnte. ficou devendo não na mo~

da, dos outros. mas na sua moeda, ela praticamente zerou

olvida que tinha. Ha verdade~ a nossa divida atual pode ta!!!,

bem ser interpretada como uma grande chantagem internacional.

.Os banqueiros, quando emprestaram ao Brasil, estavam sabendo

muito bem que não havia nenhuma condição de pagar a divida

COM os juros que eles depois fixaram. Quando o Bra$il co!!.

traiu urna boa parte dessa dfvida. as taxas mundiais não eram

estas: chegaran:l a 21% ao ano e as de hoje são 14%. Na verda

de, a taxa de juros, quando boa parte da d'ívida foi contraI

da. era de 6% 7% ao ano.E agora, com a taxa atual, que começa

a subir novamente, 152: ao ano, mais oU menos, a d1vida brasi

leira. hoje. equivale a quinze bilhões de dõ1at'e~, por ano.

sã de juros. E O,Pills exporta pouco mais de. vinte bilhões

de dõllres. MeSMO COM nove bilhões de dõlares, este ano, de

saldo cOllercia1. isso não dã para pagar os juros da dlvida ,

deo desaparecimento de uma oferta prati camente i 1imi ta da
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dendo. no momento, a e~trega dª informática como forma de

conseguir a confiança do upital 'estrangeiro, a fim de que,

COIl os investimentos em capital que viessem para o Brasil e

I sillpatia que isso criaria. se a,brisse o s.inal .verde para o

Brasil. a 'fill1 de que os bancos voltassem a emprestar ao Br.!

511. Essa idéia começa a prevalecer entre pessoas que até

fií pouco tempo achavam que a negociação devia ser feita com

o Fundo Monetãrio e com os bancos' particulares. Agal'\ll., jã ~

prõpri o Simonsen e o própri o Roberto -Campos começam a di 2er

que a negociação tem de,ser de governo a governo. Mas ' e
bom que desconfiemos dessa negoci'ação de governo a governo'

defendida. por eles. porque existe hoje. realllente. uma forma

de renegociação defendida por banqueiros internacionais

s.eus aliados que, apesar de atender aos requisitos da globa

lidade e da interferência dos Estados, significa pura e si!!!

plesmente uma reco10nização dos pahes devedores. A propo~

ta baseia-se numa consideração de aparente bom senso. O Br!,

sil precisa de dõlares, mas não pode se endiVidar mais. Qual

a unica forma de captar recursos no mercado financeiro lnter.

nacional que não inip1ica ele·vação da dívida?'Seria o encor!,

jamento':da entrada de capital de risco. ou seja. das multin.!

cionais. Ma prãtica. isso si.gnifica suprimir qualquer bar

reira ã sua entrada: fim da reserva de mercado para cOJlputa

dores, total abertura do mercado financeiro - assim, eles P2,

deriall entrar na ãrea de bancos também - eliminar i.postos s9.,

bre a- re~essa de lucros. sobre ,rova1ties e acabar com os

investment reguirements. que hoje' em dia existem. e tall'lbém

vender ações. Tudo na .verdade são soluções que começa'~ a ser

apresentadas e que fogem do funda~ental. Para ter"'i nar

exposição. para não ficar muito longa, teria que ser real

mente uma solução negociada de governo a governo. e feita por

um bloco de nações. Um bloco de nações do Terceiro Mundo,b!,

sfcamente da nossa região. Talvez fosse a forma mais corre

ta de se fazer, porque. na verdade, ocorre que o Brasil estã

. fazendo UIII papel. na questão da dl,vida externa. igu~~ ao que

'o xã da Persia desêmpenhou no fim do seu governo. Ei e fi cava

n. posiçã~ de aceitar sempre. de quebrar sempre o bloco· que

iria 'formar a OPEP. O maior obstãculo' para a formação da

OPEP foi o Xi da Persi a, foi o I rã. que sempre furava as

negociações. porque aceitava alguma coisa um pouco maior do

que estava se~do conseguido pelos outros. até que. ela 19721

73. iI Argeli!l e a Libfa resolvera. não exportar mais petrõ

1eo por aquele preço, O fato ê que a Líbia. principalmente.

tinha reservas monetãrias e, selll dlvida externa. tinha possi

bilidade de ficar seis meses sellt exportar uma gota de petr§.

leo. Mas a Inglaterra não poderia agOentar seis emses sem

hlportar o petrõleo da Libia, e ai realmente acabou sendo fel

to um acordo. O Irã. que seMpre tinha traído. acabou rece

bendo também, e c1il.ro, as vantagens que a luta dos outros

'conseguiu para todo conjunto de nações exportadoras de pe

trõleo·. ~ uma situação parecida com a que estã acontecendo

,agora, aqui. com o nosso Delfim Netto. A Argentina. que es

tã realmente na posição ~ais correta e mais corajosa de fa

zer uma negociação que sirva ao seu povo. de acordo com as

prom'essas eleitorais do president~ A1fonsin. conseguiu agora

condições um pouco melhores que -o Brasil. Tenho em mãos r!,

corte de um j orna1 em que se di z que o Mi ni s tro De 1fi m Netto

vii pleitear as mesmas condições que a Argentina jã conse":'

guiu. Mas ele não ajudou nada a Argentina a conseguir essas

condições novas, melhores. COIlO aconteceu COIII o.Xá da Per~;ja.

E o fundaMental e que a posição do Brasil no total da econ.Q.

mh dos países devedo:res ê muito il1portante. Segundo a revi!.

ta "Business Week.~, quanto ã perda que a falta de pagalllento

dos pais!!s da America Latina oco~'ionaria i economia\americana

o Produto Interno Br:uto ame~icilno sofreria ulla queda de 5.5

bilhões de dõlàres se a Argent.ina fizesse o defau1ti tada '~

America latina causaria um reflexo negativo de 69 .,.'bilho~.s

de dõlares na economia americana. A da Argentina .~ar_i.ã 5,b},"

lhões. a do BT'asil daria 24 bilhões. Realmente. a. "impo.rJa.rr.

cia do Brasil dentro dessa negociação e fundamental.• ".s~r!"·~ __o

. Brasil continuar com vem ••• Os banq?eiros a~er1ca:n'~'Si'.-.õa-~i;';'·

camente de Nova Iorque, estão 'conseguindo/azér cO~Il1~9u,e: .: ....-51"

Brasil realmente não atue unido aos outros paises' d::VedOres.

Sob o ponto de vista de a região conseguir de fato algulÃa~:

.odificações na 'redução de juros, no momento de prazos e n,a

..io apli cação de represi1i as. que. certamente Doder1lJl criar
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problemas para os países. o Brasil não estão de forma alguma,

sendo solidirio e conseguindo coisas para os outros e para.

si mesTlo. Por exemplo. esse emprestimo de 500 milhões de dõ

lares para a Argentina. realmente foi .. , Brasil ',entrou

COTa 10%, 50 lJIi1hões de dõ1ares. o que e uma coisa ridícula.

Se o País não tem dinheiro nem para e1!! mesmo, vai empres

tar dinheiro para a Argentina~ ,Foi mais uma manobra. O Br,!

si1 participou de UMa pressão que foi feita. no fundo. por

esses banquei ros de Nova Iorque, que não podi ali contar com o

apoio do' Reagan. porque ele estã numa campanha eleitoral

.0. contribuinte americano não gosta de ver o governo dar di

nheiro para ajudar banco a nio quebrar. ou ter 'tU.a.is lucros.

ou manter seus lucros, Então. ele conseguiu que o México

e o Presidente de La Madrid passou aqui pelo Brasil um pouco

por isso - o Brasil e a Venezuel~ - ele passou pela Venezu!,

la por ultimo. porque o Presidente campin's "também es\ã na

posiçio do Presidente Alfons;n - montassem 'ésm",emprêstimo.no

fim. junto com os banqueiros americanos, a f.im de fazer COM

que. no di a 31 de Ilarço prõxiMo. 'passado, que era .a hora de

esses bancos americanos fecharem seus balanços e colocarem a

dlvida americana como não llquida. illquida. e, portanto,ap~

sentucm balanços com prejul"zo. com queda d~s suas ações na

bolsa •.. O A1fonsin resistiu ate o ultimo momento. ate que

no fim os paises da sua região, em v'ez de serem solidãrios a

ele. acabaram fazendo uma pressão. e ele acabou concordando

com uma coisa que e muito Melhor do que' o Brasil faz. mas.

assim Illesmo, talvez não aquilo que ele quisesse fazer, que

e deixar 05 bancos apresentarem p,rejuízos. li arma 'que ele

tem. Se. por um lado. ele estã devendo. por outro lado.

banco taMbém preocupado em receber. Estou colocando, tudo pa

ra mostrar como fi fundalllenti!l que o Brasil entre no esquema.

Qualquer renegociação da divida tem que implicar uma união

COIII esses paises. Jâ tive oportunidade de, junto com o PrS

sidente do JIleu partido. Ulysses Guimarães. ter conversas ta.!!.

to com o Pre$ide.nte da Argelltina como com o Presidente da V.!!.

nezuela, agora em fevereiro. e eles estão esperando o Brasil,

estão torcendo pelãllDiretas Já. R certamente. porque e~tão

vendo que a solução dos problemas dos seUs países depende da

atitude do governo brasileiro. Alem disso. ê fundamental co

locar que na verdade essa pressio nem e do govet:no. Do gove.!:

no americano. na medida em que o governo repu,?licaoo de cer.

ta fort\\a reflete Um pouco os interesses do grande capital

americano. Mas e do Parlamento americano. Queria ate ler

aqui um trecho muito hlportante de- uma lei aprovada\agora no

Congresso americano. Para a poHtica mundial do Fundo Mon,!

tirio funcionar. ele precisava elRprestar'ao Brasil e ã Ar

gentina uma certa soma que fã não, tinha mais. Então. inicial

mente. o governo Reagan negou-se a aumentar o capital do Fu.!!.

do com di nhei ro do governo ameri cano. Mas. quando verific~

que realmente isso poderia criar um problema para um grupo

de bancos americanos. ele acabou por concordar em que

Congresso aumentasse o capital que os Estados Unidos têm nó

capital do Fundo Monetirio Internacional. ~as. como,o Co~

gresso sempre e mais livre e menos c1nico. foi aiJrovado esse

aumento de capital no Fundo Monet,ãrio Internacional com al

gumas condições, E~se dinheiro ia para o Fundo para este fa

zer va seguinte política: "0s programas de ajuste econômico

devem procurar resguardar o mãximo possive1 o crescimento eCQ.·

nÔlIico internacional. o comercio mundial. o emprego. a sol

vência a .10ngo prazo dos bancos. e minimizar a probabilidade

de disturbios civis nos palses que necessitam de programa de

ajusteeconômico. R O Brasi,l estâ submetido a um ajuste econ§.

mico. Continua o texto da lei: "0.5 programas de ajuste econ],

mico (devem) converter as dívidas bancãrias de curto prazo

e taxas elevadas de juros em dívidas de longo prazo com ta

xas significativameDte inferiore~.(••• ) para palses que rece

bem ajuda do Fundo Monetirio Internacional destinados a pr2,

gramas de ã,juste econômico. e: fim de minimizar o, peso do

ajuste pal"a o país devedor. ( •.• ). Isso até pêlJ:"ece um progr!,

ma de um par.tido de Oposição no Brasil com relação ã dívida

externa. Cito a ultima frase: "O serviço anual da dívida ex

terna que se requerer (por parte do país em questão~ deve

repre~entar urna percentagem pl"udente e razoãvel da 'projeção

anual do ingresso de exportações do pais. 1I Aliis, frase de

ontem do Tancredo Neves. dizendo que o PaTs deveria engociar

com tanto.no .ix1mo. ,de suas Ixportações e tal. Diante disso•
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cumpre indagar:- porque o Governo brasileiro se mantém num e!

quema de rolamento da diVida que cria condições para distúr

bios civis, implica em juros altíssimos e compromete parcela

insuportável das nossas receitas de exportação? Apenas uma

explicação ê possive1: estamos diante do esc1erosamento de

Uma administração que durou vinte anos. sem qualquer autocr!

tica seria aos' erros cometidos e com a conseqllente e monõt2,

na alternâncf-a. dos mesmos nomes nos cargos de direção econ-ª.

mica. A paralisia como nos defron·tamos na ãrea política

que impede o Governo de completar o processo de abertura d!,

mocrãtica se repete na ãrea econômica,' obstando a adoção de

.providênicas sobre as quais jã existe uma quase unanimídade

tanto dentro como fora d~ Pais. E a conseqüência disso

que o Brasil fica submetido ã humilhação de ver funcionãrios

de t'erceiro escalão de um órgão i~ternacional como o Fundo

Monetario invadirem os gabinetes. da nossa alta administração

econõmi ca, vascu1 hando esta tisti cas. determinando provi dane!

as e exigindo repetidos pedidos de perdão (waivers) quando

suas instruções não são religiosamente cumpridas. Enquanto i!,

so, nossos ministros circulam de porta em porta peras centro:> fi

nanceiras'domundo. solicitando reformas de empr.éstimos antigos

e a concessão de novos,. sendo com impaciência e recebendo pt-,Q,

messas. cUlÍpril:lãs de mi von~ade e coM; atraso. apesar. das el!,

vadas remunerações exigidas. E inclusive o pro~le~ grave

de esses Ministros sõ fi.carem viajando por aí ,procurando

arranjar empréstimos é que sã pensam na divida externa. Sõ

estão preocupados com isso. Ate parece que são diretores de§.

ses bancos estrangeiros. Na verdade, ao _eSMO tempo. probl.!

Ala de juro in~erno. o problema de meios de pagamento. o pr2,

blema de po1itica contra inflação, tudo isso fica jogado de

lado. porque estão preocupados mesmo ,em "Consegui r fazer uma

recessão a mais profunda possível para que o Pals possa ter

o Mais alto saldo na balança comercial. a fill1 de que o País

tenha possibilidade de pagar a maior parte dos juros possi

ve1, a fim de que eles não precisem fazer muitos emprestimos

para pagar juros. fazer o mínimo possivel. Então. al a agrl

cultura cada vez produz menos grãos. A industria fica total

mente parada e importando coisas de que o Brasil não precisa.

justamente porque, para arranjar empréstimos novos. bem im

portar coisas que o Pa"$ produz. Quando redigia as notas P!

ra este depoimento. o País vibrava com as festividades dedl

cadas a. Tiradente5 precursor da n05sa lndependência~' Oco!,

reu-me que o problema que o Pais tem diante de si é. em u1

tilla anãlise. o de uR)a nova declaração de independên~ia. E,!

tamos. de fato, ameaçados por- Ull\ processo de reco10nizaç~o !,

traves do sistema financeiro internacion~al. processo esse

que não encontra. surpreendentemente. qualquer resistência dg

parte dos responsãveis pelos destinos do País. Estou plena

mente convencido de que o novo Grito do Ipiranga de que

Brasil necessita não pode rã ser dado pelos que hoje se acham

no comando do Pals. nem por seus continuadores escolhidos de!!.

tro de um sistema eleitoral cujo objetivo e claramente a cu!!.

tinuação do que aí estão Mudança radical se faz. portanto.n!,

cessãria. Sem lela não será" exequlvel qualquer negociação da

diVida externa. do tipo' de que o Brasil necessite urgenteme.,!!.

te. E por i sso mesmo estou convenci do - e a comuni dade fi na.!!.

.ceira internacional se acha plenamente consciente desse fato

- de que o primeiro passo para nos libertarmos da dominação

econômica a que estamos submetidos consiste em colocar

frl'!nte do país UII Pr·esidente da República que tenha sido. c.Q.

mo no caso da Argentin~ e da Venezuela consagrado por ampla

maioria.conquistada em eleições livres,e diretas. E não toã

qualquer duvida de que a economia brasileira não agOenta es-, .
perar ate 1988 o pr'eenchimento dessa condição. Por- isso

que preci sarnas das "Di retas Ji."

D SR. PRESIDENTE (Deputdo Alencar Furtado) 

Regimentalmente. teria que conceder' a palavra ao Sr. Relator.

Como este' cedeu a sua vez ao Deputado A.ldo Anantes.' concedo

a.S. Exa. a palavra para a inquirição.

D SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente.

Sr. Fernando Gasparian. companheir:o de muitas lutas. comba

tente pela democracia e, pela independência nacional. gosta

ria. inicialmente. de parabenizar o companheiro pelo seu d!.

. poimento nesta .CP!. Tenho uma denuncia a fazer na sessão

do Congresso, que devera começar, dentro. de 15 minutos. Dar

por que fiz uma solicitação no sentido de ter a ôportunidade
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que durante a guerra tinha ficado superado pelo progresso de

são Paulo, pela regiãó a que s.ervia. Esses 100 llli1hões ela

solicitou ao Banco Mundial. no qual o Brasil tinha ullla cota •

com o direito de receber uma parcela dos e.-prestimos. O Co!!,

gresso eXaminou o aval que o Tesouro Nacional iria dar a es

te empréstimo. O Banco Mundial exigiu o aval do Tesouro' "!

cianal ao empréstiMO que iria ser feito ã light. E aqui.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Eu queria pedir

desculpas. vou ser obrigado a Me retirar. porque tenho u.

comprollli sso COIl os estudantes. que JRe pedi ram que, hoje. dI.

tribuna do Congresso, fizesse uma ~enüncia sobre as arbitr.!,

riedades praticadas pelo General Newton Cruz contra os est.!!,

dantes. V. Sa. poderã continuar, porque acho i.portante,parl.

'a CPI COMo UM todo. a resposta a estas questôés. Eu apenas

'pediria a V. Sa. que cOllpreende.sse a .inha retirada. Gosta

ria itlenulIIente de ouvir todas as resposta~. inclusive a pe!,

'gunta de outros compan,heiros. mas infeli~JIIente' tenho . ".ssa

compromisso. Vou ler as SUiS respostl.$ posterio~men"'te. lis

certamente um. Deputado "comuni sta ll
• II subversi vali entre as

pas; quer dizer, no fundo. UIII pat~iota que estava no Congre!.

so. não sei queM era - sugeriu que. jã que o Brasil ia uti

lizar aquele emprestimo com a sua cota no Banco Mundial, o

elllprestimo. ao inves de ser feito para a Light. deveria ser

feito para o Governo brasileiro. que, então. ficaria sócio

da Light com aquele dinheiro, porque a light desdê 1913 nio

trazia dinheiro para o Brasil. Como a Light nunca mais iria

trazer dinheiro para o Brasil, ele achava que estava na, hora

de o Brasil começar a ser sócio da light para acabar ficando

dono da Light. Então. e claro que o projeto não ...tev\ andaMe.!!.

to. Houve racionamento de energia em São Paulo, os jornais

conservadores di ziam que 110 Congresso Naci anal, perseguição

do capital estrangeiro". "o fim. a pressão foi tão grande

que o Congresso aprovou o tal do projeto. Ar o Pais ficou

sabendo dos te,rlllos do empréstimo. que erall os seguintes: 4~

de juros ao ano. cinco anos de carência e 20 anos de pagame.n.

to. Quer diZer, eram 4,25S. mas. ficar mais fácil o racio

dnio, aqui vou dizer 4%. E o ellpréstillo foi feito não para

a Ught do Brasil. Aliãs. eram diversas companhias: a Comp!

nhia Te1efõnica era deles naquela época, a de gãs tãmbiti~

QueM fez o empréstimo naquela êpoca foi a Brucan. Ela re

cebeu. então, 100 bilhões, de dõ1ares e distribuiu 20 mi1hõ~s

para a São Paulo Light outro tanto para o Rio" Light. outro

fanto para a Telefônica. Assim fez a distribuição do emprê,!

thto. q'ue. aliãs. estava irregular.

dente e falou que o Brasil deveria fazer uma negÇlciaçãQ ge

ral e acabar com esses negociozinhos de cada vez. Isso e > o

que encarece. E ninguém pode acreditar num paTs que fica a

cada dia fazendo uma renegociação: E por que ele assim fa

Tou? Porque na verdade o banco dele fi o mai~r de todos dos

Estados Unidos e em~restou ao Brasil uma coisa lItuito pequena.

A drvida desses parses do Terceiro Mundo para com o Banco

Nova Ame.rica e uma coisa que não atrapalha. Ao passo que

esses bancos de Nova Iorque - o Chase Manhatann. o Citybank e

outros - têm mais do que o seu capital de reservas apHaados

nessa região. E outra coisa., o Ci tybank. no ano retrasado.

dos ellprestiMos todos que fez no.mundo inteiro, 5% foram ao

Brasil. mas 25% do luc.r0 do banco vieram do Brasil. no ano

passado .. não sei ainda qual ê o numero - uraa boa parte

veio do BrasiT. porque eTes estãõ selRpre contabilizando. os

juros cada vez ficu. Rlaiores, cada renegociação te.. Mais t.!,

xa. em ciMa, há mais coisa eM cillla. Voltando ã sua pergunta,

dos 100 bilhões, llais de 60 bilhões provêm de juros. No fUll

do essa dTvida seria de 20 bilhões de dólares. Se não, houve!.

se os juros altos que estão cobrando hoje e. dia, o Brasil.

COII suas exportações e importações. teria pago uma· 'Parte

não estaria devendo tanto. Por exemplo, vamos colocar

compra da Light. e uma coisa Muito interessante. Isso eu

acompanhei desde o meu teMpo de estudante. A light fez Uni

empréstimo em 1948, quan.do não havia BNDE. não haivi,a nada.

Naquela época. quando se fazia um empréstiMO no exterior.cpJem

podia dar um aval, como não existia o BNDE. era o Tesouro N,!

ciona}. Portanto. o Congresso Nacional tinha que aproYar

lei. A Light queria arrumar 100 Ililhões de dõ1ares f!mpres

ta dos - COIft a inflação americana talvez fosse hoje um bi-

e1etrico.lhão de dõlares - para poder expandir o sistema

-Light foi comprada num fim de semana. entre o dia 24 e o dia

lO. para não dar tempo de ninguem mais poder reclamar.

CAPEMI, por exemplo. fez emp"ésti'lllos com bancos franceses pa

ri! fazer o desJllate na Usina de Tucurur. e metade do dinheiro

não chegou ao Brasi 1. como estã comprovado. Existem livros

que citaM isso. Tenho a impressão ate de que aqui mesmo aI

QUeM deve ter deposto. Uraa parte desse dinheiro ficou no

,exterior, como acontecia com os, émprestimos no t~MPO do ill

perio. para pagar comissões. a pessoas e empre~as que iria.

prestar serviços que não chegaram a ser' prestados, porque.

n{) fundo, a empresa foi ã fa1ênch. Mas o que ocorre de gr,!.

ve neste Pars. depois de 1964, é que o Banco Central,\ por

exemplo, não inforMa nad,a a ninguém. Quer dizer, uma COJlti!

são de· Inquérito como esta. por exemplo. se pedir certas i.!!.

formaçõeS-, tenho a iMpressão de que não receberão Eles man

dalll o oflcio de volta. dizendo que ê sigilo bancirio. Existe

uma serie de normas e de regras no País que tornall muito di

frci1. hoje em dia. ia Oposição ou li sociedade' civil interf!

rir. porque. às vezes. para interferir, elas precisam dos n[

~eros, dos dados e dos fatos. E. como elas não tir acesso

a esses dados, faz-se uma acusação vaga. selR estar lastrea

da em numeras exatos. O Glle costuma fazer o Executivo e rid!

cu1arizar o 'argulIIento por causa de um pequeno erro, mas. no

fundo. nunca invalidando o racioclnio da acusação e a idéia

bisica do que foi colocado. Por exemplo, estava co'tocando

aqui UMa das coisas que achei mais grave nesses emprestimos.

No Momertto, o Brasil ainda está fazendo emprestirms. Mi nis

tros e Secretirios de Governo estão no exterior para conse

guir emprestimos. Agora, na situação ell1 que o Brasil estã d,!t

ve ser empréstimo leonino. para coisas que realmente não va

le. nada e que. no fundo. sõ vão interessar aos Pahes de f!!.

ra. Há gente, por exemplo, querendo arrumar empréstimo para

o Metrô. Ho fundo. o sujeito vai querer vender as coisas de

fora que o Pars poderia produzir. Entio, realmente esse tipo

••• Mas acontece que, quando se vai ver, jã estã assinado.jã

,foi feito, ou ninguem ficou conhecendo os seus termõs. Vai ..

se saber disso muito mais tarde. quando o Pais realmente ti ..

ver outro governo outra Constiutição. t claro que grande par.

te dos 100 bilhões de dõlares que o Brasil deve hoje provFm

de juros sobre juros. Há pouco tempo - V. Exa., -'leve-se

recordar - o Brasil avisou ao Clube de Paris. que reúne os
credores da Europa. que iria suspender os pagamentos a esse

Clube. e suspendeu. Depois, foi lã para renegociar com pr.!,

zos diferentes. achava que a dlvida era de 2.4 bilhões de d.§.

lares. mas quando'o Sr. Galvêas chegou lãeveriflcou queenm 3 bi

1hões e tanto, e assinou os 3 bilhões e tanto. É como ulRa

pessoa que estã endividada demais num banco: quando estã nas

. mãos do banqueiro ou de agiota~ ,assina o que vier. Mas isto

aqui e uma Naçio, não é uma empresa. Um pais não pode falir.

~s vezes. o empresãrio faz isso porque não tem outra altern!,

tivll. O Brasil pode. como outros parses jã f~zeram. pode

negociar isso. Ele pode ate não pagar nada. se tambem não

quiser. Isso aconteceu com outros paises, no passado. Evi

dentemente. temos que ver o que nos interessa', ~ claro qqe!

se tomarmos U/la: medida multo radical. dizendo que noovamos plg.r

nunca Mais, isso farã com que tenhamos. de certa forma, di

ficu1dadés no cOJII~rcio ex~erior GOIft relação ã exportação e ã

importação. No caso, por exemplo, de o Brasil declarar

moratõ.ria. dizem que há a ameaça de confiscarem seus bens no

exterior. Um exemplo ci tado muito e o de um avião da VARIG

descer em Nova Iorque e ser apreendido. Mas o Brasil tem

muita coisa para apreender aqui. Na verdade, o Brasil leva

va~tagem nisso.. Se for para apreender coisas do outro.

que o Brasil tem lã fora ê muito menos do que os estrangei

ros tê. ,llqui. Estou falando isso não porque esteja achando

que fem que ser confiscado. Nada disso. Eu estou só coloca.!!

do como argu'mento para se verificar na negociàçio que deve

ser feita. Existe no exterior um aMbiente Muito grande p.!

, ra negociar. porque isso aqui não' e coisa"po1itica:'Aqui no

Brasil ê po1rtica. para os Ministros que estão ar e que qu!,

reli se Iltanter com esse modelo. Lã fora. não. a pessoa estã

preocupada ellt fazer negócios. E certallente para a industria

americana não ê nada 1nteressa~te esSi1l. po1Ttica que estã se.!!.

do feita pelos bancos americanos, ou os bancos de Nova. lo!.

que. como dizia. Foi ate interessante. há pouco tempo esteve

aqui o Pres1 dente ,do Banco Nova AlIIêri ca. que chegou ao Pres,t.

de fazer a1guIlIas perguntas ao companheiro Fernando Gasparian.

MI pigina 2 do seu depoimento. leMos o seguinte: "Pode-se por

ali duvida. antes de Mais nada. a: necessidade da conveniên 

,eia dos emprestimos". Todos nós sabemos que. no peri}do que

antecedeu o golpe militar de 1964. houve uma ferrenha luta

ideo1ôgica acerca do papel do capital estrangeiro na econo

mia brasileira. Gostaria que o companheiro Fernando Gaspa

rian fizesse um balanço desses 20 anos de polrtica econômica

dependente e. ,concretamente. da ação daqueles que defendiam

o capital estrangeiro como' componente fundamental do modelo

de desenvo1vhlento econômic'o para o Brasil e que tiveram sob

seu controle as redeas da polí~ica econômica durante esses

anos todos. Então. gostaria. em primeiro lugar, de saber

qua.1 o balanço que o cOll1panhejro Fernando Gasparian faz

esse respeito. Em segundo lugar, ·esta CPI teM o objetivo de

identificar responsabilidades!. Elia não telll um objetivo. dig.!

.os. llleraKlente acadêmico, de lIleramente. digamos assim. um

grupo de debates visando a encontrar soluções para a crise.

Ela teM também o objetivo de identificar 05 reponsáveis pelo

processo de endivi dament'Q externo do Brasil:. Então. a segu.!!.

da pergunta que gostaria de formular ao Fernando Gasparhn é

a seguinte: no seu ponto de vista. qual a dest;"nação dos r!!.,

cursos provenientes da captaçãp !,!xterna? Quer dizer. para

onde se dirigirall1 estes !lH!.is de 120 bilhões de dólares. que

hoje di ze~ respei to i 'nossa economi a? Por outro lado, quai s

os responsãveis pelo endividamento externo? No seu p~nto de

vista. quell,esta CPI dever responsabilizar pelo processo de

endividamento externo do nosso P~ls? ElJI quarto lugar. queria

saber se o companhei 1"0 tem conhecimento de corrupção no pr.Q.

cesso de endividamento externo do Brasil, porque sabemos que

'há unia questão de política. e eSSa questão de poHtica. como

sabelllos. não cai ~o ceu. Elia inclusive envolve inte'fesses de

Irupos econôlJIicos. vinculação de Ministros de Estado com gr~

'os econômicos. Dal por que nos interessaria que o'co"'panhe!

1"0 nos desse os elementos de que dispõe sobre esses v'fncu10s,

sobre esses cOllpromissos. Sabelllos, por exemplo. que o Gene

ral Golbery do. Couto e Silva tem uma vinculação profunda com

I: Dow Chemic.l. Então, quais os elementos que o 'collfpa:hheiro

'nos pode dar a respeito da vinculação de outros elementos da

equipe ou das equipes governamentais. visando exatamente

cOlllpreendemos melhor as razões que determi nalll a prãti ca désS'a:

poHticl.? Ali. disso. alem de identificarmos os responsáveis

por uma poHt1C1. claramente antinaciona1 e contrária aos i.!!.'

teresses do pl.is. tEUROS de identificar algo que vai arem di!,

50. que ê o processo pr6prio de corrupção. Alem de uma po1!

tica antinacioanl. temos de verificar a corrupção na prãtica

dessa poHtica antinaciona1. Tivemos oportunidade aqui, ne!,

ta CP!, de tomar conhecimento do chamado "Relatório Saraiva ll
•

que deu a esta Comissão Parlamentar de Inquerito a convicção

- pelo Menos a Mim deu a clara convicção - do envo1villlento do

Ministro Delfim Netto no processo 'de captação da dlvida ex

terna. na corrupção, no .caso concreto da Usina de .l\gua Vermo!!

lha. de 10 milhões de dõ1ares. e na proposta de mais uma pa!.

ticipaçio, em 60 milhões de dõ1are's, no caso de Tucurur.Quer

dizer. interessa-me exatamente saber se o companheiro tem

conhecimento de outros fatos dessa natureza que p·ossam dar

Ilais luzes e aais elementos para o trabalho des'ta CPI.

O SR. DEPOENTE {Fernando Gasparian) - COIII r,!t

lição ao destino dos 100 bilhões de dõ1ares. reallllent, eu •••

O SR. OEPUTAOO ALDO "ARANTES - sã u. i~\tant••
companheiro. Gostaria. antes de uma questão de ordell mais Q!!.,

rll- não sei se acompanhei 1"0 irh colocar no fim - de de,!

tacar a questio do papel do capital estrangeiro na economia

brasil ei ra. porque hoje, 20 anos depois. esta CPI. em certo

sentido'. estã fazendo um balanço dessa história. Então. hoje.

20 Inos depois'. vê-se aquela polêmica travada antes de 1964.

O SR. DEPOENTE (Fernando Gasparian) - Com r!,

1ação ao destino dos 100 bilhões de dõ1ares. s.eria muito im.

portante que se pudessem desagregar esses 100 bi 1hões de dó

lares e colocar. por exemplo. 10 bilhões, que foi desperdi

cio de energia nuclear. que absolutamente não era necessãria.

O volume talvez não seja ,esse. Seis bilhões ou oito bilhões

sio o capital, mais Os juros da co~pra da Light, por exemplo,

que foi ••• Gera 1Il1erU:e, as coi !tas graves no Brasi 1 se fazi alll

entre o Natal e o primeiro dia do ano. A hora em que todo

..undo está descansando. geralMente fazell ulla coisa dessas. A
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_exe. Hoje em di a por exelRplo. se o Governo brasileiro pe

disse ã Suíça que informasse se fulado de tal tem conta,e1es

informarial(J. Mas o Governo brasileiro não farã isso nunca.

Só ass~m e que se po~eria provar a corrupção. as comissões

, recebidas, etc,' O fundalllental no fundo e Mais o procedimento,

e vamos dizer. ate o efeito do complexo de inferioridade que

. existe ate ellt pessoas que sã.o honradas. que trabalham em

departamentos do Governo. mas que acha. que o mundo ê assim

mesmo e não se colocam nunca contra essas prãticas de co~w

prar aquilo de que o Pais não precisa. de _pagar juros exce~

s1vos que o País não pode pagar. E aceitam. por exelllplo, P,â

peh como o de um .Presidente do BNDE. No tempo de Juscelino,

Celso Furtado. o Paiva Leite. o Evaldo Correia Lima eram me,!

b.ros da diretoria do BNDE. e a Light não trazia dinheiro p.!

~a o Brasil de jeito nen~ulll. Pegava dinheiro emprestado com

o aval dO,Brasi1 e pegava dinheiro do BNDE praticamente para

poder se desenvolver. Então, o pessoal do BNDE achou melhor.

.fi que ela não tinha dinheiro para se desenvolver. ao invés

que nos serão fornecidas pelo Departamento de Taquigrafia.

Muito obr'l gado.

O SR. DEPOENTE (Fernando Gaspar; ao) - Vou te.!.

lI1inar rapidamente. FicaraM conhecido os terlllOS do empresti

mo COM juros de 4% ao ano. O aval acabou sendo dado para a

BRASCAN, com sede no Canadã, o que, aliãs, era irregular,po.!:

que o Brasil não poderia dar aval para uma empresa 1;0111 sede

no exterior. Mas foi dado. Mas conheceu os seus termos. E!!.

tão, li. BRASCAN, quando recebeu esses recursos e passou para

as empresas no Brasil, ao inves de repassar c~m 4,25% de ju

ros, repassou com 8% de' juros ao ano e sem prazo de pagame.,!!.

to. Então o que o,correu? Durante todos esses anos, de 1948

elA' diante, li. Light todo ano mandava para fora oite:' milhões

de dõlares, que era para pagar 'Id'uros a BRASCAN. Esta pegava

os oito milhões e com quatro milhões pagava os juros e com

os outros quatro amortizava a diVida. Em 25 anos ficou d,!

vendo zero, e o Brasil ficou devendo todo o dinheiro para

ela. Ela ficou pagando oito milhões de dólares com 4.25%

de juros e com os outros 4% que recebi a como juros pagava o

principal. Quatro Milhões de dólares ela aJllortizava por ano;

isso durante 25 anos resultou em 100 milhões de dólares. p~

10 empréstimo. as 25 anos terlllinaram elll 1975, antes, porta!'.

to. de o Brasi 1 encatlpar a. Light. O qlle aconteceu? Houve

uma comissão ;de inquérito ••• Antes de Getúlio se suicidar.

começaram a denunciar isso. Ma.s ai a SUMOC-hoje Banco Ce!'.

tral - engavetou. PassoU o teMpo, em 1957. Danton Coelho.

.rea1mente não se registrar aquele empréstimo no Bllnco .~Cen

'tra1. porque estava irregular. Como e que ele ia repassar

por um juro maior quando o Brasil sabia qual era () 'Suro que

tinha si do dado para o elllpréstimo? No fim do Governo Goulart

isso tambem estava sendo mexido. mas estava engavetado na

mesa do Sr. Bulhões, que era Pres.idente do Banco Cen::ra1

Quer dizer. da SUMOC, o equivalente ao Banco Central no Go

verno Gou1art. Era o Sr. Bulhões. que depois foi ser Hini2,

tro. Então. respondendo ã pergunta do nosso companhei ro. s.Q.

bre quem são 05 responsãveis ••.. E a legislação brasileira, é
a Constituição brasileira, que permite poder demasiado. Quer

dizer, a Lei de Re,1'tessa de Lucros foi aprovada. demorou do~s

anos para serw reg,u1amentada. Sõ foi regulamentdda em jane!

ro de 1964. Eu estava lã no dia eM que João Goulart assinou

essa lei. E três m~ses depois •.. 4nta das razões inclusive da

pressão contra ele foi t~mbém essa Lei de Remessa de Lucros,

que foi imediatamente. depois. modificada pelo Ministro R.Q.

berto Campos. Então. realmente. quando a Light foi encampada.

deveri am ti rar fora do va 10r da divi da esse empr~stimo. por w

que esse empréstimo o Brasil não devia. Isso se fosse feita

uJllla compra por a1gueJlt que _realmente estivesse preocupado com

D interesse da economia nacional t e não por pessoas que mui

tas vezes dão a illlpressão de que estão defendendo mais

economia externa do que a interna. Mas, voltando aos culp.ê..

dos, os culpados no fundo são os 'por corrupção. Trata-se va

mos dizer. um probleMa jurfdico. de prova. E muito diflcil

se provar, porque na verdade esses países coloniais têM UMa

prática de dar maior proteção~ inclusive na sua lei imposto

de renda. que e rigorosíssba. Os únicos furos que têm

·quanto aos negõcios no exterior: ele pode fazer o que quiser,

pode dar comissão. não paga impos:to de renda nisso\ ninguell1

Superintendente do BNDE e dali saiu em 1967 par~.S;e,r" Superin

tendente da Light. Como também um Ministro de Estado, das

Contunicações, em cuja gestão a companhia japonesa NEC se de.

senvo1veu. muito: ele saiu do lugar de Ministro e foi ser pr,!!

sidente dessa ·empresa. O Golvery"do Couto e. Silva. que foi

citado aqui. sai de ulRa posição il'llportantissima e entra sem-

tem

ela

pais

não

foram

com o exteri ar ..• Se

como foi o caso do Mexi co - do que o Brasi 1. O Brasi 1

car as re1.ações

quiser fazer, por exemplo, um default, ela l) fará e o

caminharã do mesmo jeito. Ela jã estã fazendo isso. Eh

estã pagando nada. mesmo. O primeiro que ela pagou

Buenos Aires. V. S.a. teve alguma informações de como a Arge.!!

tina estã pensando em enfrentar o problema da dívida externa?

O prob:;:ma da Argentina foi sempre colocado aqui por todos

os outros depoentes. Na sua ida a Buenos Aires, teve alg.!!.

ma informaç~o sobre como o governo argentino estã pensando

em enfrentar o problema da divida externa?

O SR. DEPOENTE (Fernando Gasparian) - Em pri

meiro lugar. tenho que tomar cuidado para não fazer inconfi

dências, porque este assunt~ é muito serio. Presidente

Alfonsrn não é mais candidato, é Presidente da Repüblica, e.

portanto. as conVersas que tivemos com e:1e. aqui no Brasil.

quando era candidato e, depois'quando eleito Presidente. são

convers~s - vamos dizer - serias. Mas tenho a impressão de

que este assunto está bastante comentado. Até c~nversamos com

assessores dele. como. por exemplo. o Mini~tro Crispum. TivS

mos uma conversa longa com ele. Conversamos COlll outros asse~

·sores pessoais. por exemplo, com Aldo Ferrer, um economista

brilhante e que ate escreve na "Falha". Hoje, ele t~m urJa

posição importante. representa um banco do Estado, banco es

tatal. é um conselheiro cada vez mais influente junto ao Pr!.

si dente Alfonsín. Na verdade. a ideia deles. que coloquei

na exposição escrita, e justamente a seguinte: fundamental

para um pais éomo a Argentina. assim como para o Brasil, e o

desenvolvimento,ê o emprego,"e que o pais cresça e a sua po

pulação seja atendida nos seus minimos reclamos.E no' caso da

Argentina. isso e mais fácil de conseguir. ate negociando -

que ser muito duro. na negociação. porque tem poucas alterna

tivas. A Argéntina. por exemplo, produz basicamente tudo

de que precisa. Ela produz todo seu petrõl eo. como exporta

grãos. exporta produtos primãri os. que sõ podem ser vendi dos

sem financiamento. Quer dizer, ela precisa menos do sistema

bancãrio. Se ela, amanhã, quiser parar inteiramente, modif!

aqueles quinhentos milhões de dõlares, mas não usou seu di w

nheiro. Quer dizer. foi um negõcio gráfico. Ela não estã

querendo exportar capital. de forma alguma. E a preocupação

que eles têm e a de desenvolver o pars, em primeiro lugar:

e. em segundo. combater a inflação. Np Brasil. a ordem

outra: em primeiro lugar. pagar a dlvida; em segundo. 'comb3!,

ter a inflação; e. em terceiro. o desenvolvimento. Acho

ordem inteiramente errada. Quanto ã inflação, o Fun~\ está

pou_co se importando esteja ela alta. tanto_ assim que ela está

. acima de 200% - e continua. E o fundo está satisfeito. na m~

dida em que o Brasil puder pagar a dívida, gerar, por exem

plo, grandes saldos na sua balança comercial, para poder pa

gar parte do serviço. No caso deles, lã a preocupação e
desenvolvimento, como também €i o caso da Venezue:Ja. E, aliãs.

eu até quero falar sobre a Venezuela. porque aqui não ,se di

vulga isso. mas e fundamental. O novo governo, agora, faz

uma modificação cambiaL Não conversou com o Funào. não ace,!:

tou ·nada com o Fundo. Fiz~ram,então. uma modificação,co10ca!'.

..lo o câmbio múltiplo, coisa que o Fundo não permite. Ele telll

diversas taxas de câmbio para uti1,izaç~o de acordo naciona1.Isso.

eM· primeiro lugar. Em segundo, tab!!lou os juros. o que o Fu!'.

do Monetãrio não a-eita.Em terceiro, manteve os subsTdios ã agri_

cultura, ã alimentação. outra coisa que é tabu para·o Fundo.

E manteve,.inc1usive, um ~ubsidio para pagamento da divida

externã das empresas venezuelanas. Ai ê um debate mais en

tre esquerda e o governo, se dari a certo ou não favorecer g'!!..

pos particulares. Com isso. a Venezuela impediu as falên

cias que estão. havendo no Brasil. porque com essa dlvida ex

terna e com a taxa de câmbio mudando todo dia não hã empresa

que a~lIente os e!!,prestimos externos qu·e foram. força dos

fazer par,a ajudar a pagar a dlvida externa ou para>ajudar a

endividar mais o pais. Muito bem. Mas o governo fez o se

'Quinte: ele permite que as elllpresas usem um câmbi.o mals fa-

vorecido. para pagar suas drvidas. desde que empreguem 10%

mais de pessoal. Se não quiser empregar mais pessoas. ela

paga a taxa normal. Mas. como e dessa forma. ela procura.e.!
'.
tão. aumentar o emprego e aumentar o mercado interno.l.gerand'J

um fato positivo que pode desencadear um processo de desen

volvimento. Então. voltando ao caso da Argentina. pelas iE;.:

ou

erapre numa empresa de capital estrangeiro. Na yerdade,

preciso que houvese uma lei que impedisse. por quatro

de dar o dinheiro como emprestimo., dar o dinheiro como sócio.

Dessa forma o Governo brasileiro chegou. em 1964. em mais de

25% da Light. ·A primeira Diretoria do BNDE depois do gover.

no ••• Houve aumento de capital na Light. O Governo não

compareceu ã assembléia de aumento de capital. A Light sub,i

creveu não com. dinheiro mas com bens. através de. uma manobra

de assembléia. a que o BNDE não compareceu. Então, a LHlht

voltou a deter 96% do capital, finando somente 4% fora das

suas alios. Ha hora em que acabou o Governo Castello Branco.

ele saiu da Superintendência do BNDE El foder diretor'\Ia Light

no Rio de Janeiro. O Sr. Antônio Amaral Osõrio era Diretor..

cinco anos. por exemplo. o diretor de empresa estatal. o mi

nistro ou alguém que tome decisões ligadas ao setor .,' ·poder

com essa tranqQilidade. sair de seu lugar para passar para

~utro imediatamente. Enfim. coisas como essa. O Ministro

Bulhões, por exemplo, fez URlas das modificações mais favor-ª.

veis no Pais para uma empresa pertlitiu que as companhias de

cigarro recolhessem a prazo o Imposto de Consumo, praticame!'.·

te 80% do valor do cigarro. Antigamente. era pago antecip.ê..

dalllente. O selo era absoluto. acabou o selo. mas as compa

nhias deveriam. como deverãe, amanhã •.. No IOOmento em que

houver Ulll governo patriõtico neste Pars na ãrea financeira,

a primeira coisa que se terã de fa?:er e que o Imposto de Cc!!'

sumo do cigarro seja recolhido ã vista. No balanço de uma

empresa de cigarro. vemos que ela não deve um tostão a ban

cos, mas uma barbaridade ao Governo em impostos.a recolher.E

o ativo li; empresa aplica em ORTNs. Ela não paga juros pelo

empréstimo que o Governo lhe faz e empresta aquele dinheiro

.. o Governo recebendo. ar. 180% ao ano de juros. Um negócio

de rndio:o Governo empresta a juro-s zero e ela apli.\a. no

governo. a juros do mercado. Outros tipos de indústrias. c.Q.

mo "a indústria de calçados. têm prazo para recolher Imposto

sobre Produtos Industrializados-IPI. como as de cigarro. Evi

dentemente uma industria de calçados não vende ã vista. ve!'.

de a prazo. ~r talvez haja razão de recolher a prazo aquele

imposto, porque se não ele teria de recolher antes de rece

ber o dinheiro. Então, teria que pegar dinheiro emprestado a

juros altos, o que complicaria o setor. Mas em setores que

vendem ã vista ••• Por exemplo. automóvel: ninguem tira um

automóve 1 de uma fãbri ca de au tomõve 1 sem 1á co locar pri me!

ro um cheque com o' valor total do automóvel e do imposto, de

ICM e de IPI. Ela 'te", prazo para. recolher ao Governo. Por

isso quase não trabalham com bancos e. às vezes. aplicam em

1etras do governo. Recebe juros por um di nhei ro que não

seu. Se o Governo quher. amanhã. ter uma arrecadação maior.

inclusive para diminuir a sua diVida interna. sã terã que

dizer: IlCigarro. o recolhimento ê ã vista; automóvel, o re w

colhimento e ã vista" .. El:tou dando esses exemplos para mo!,

trar •.. Evidentemente as multi nacionais do setor não iriam

gostar desse Ministro nem iriam depositar uma parte desses ~

curssos que sobraram no banco que foi feito por um"dos Ministros,

que e do Conselho de Administração da empresa. Acho que re§.

pondi ã sua pergunta.

O SR. PRESIDEUTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião l'(ery) - SI':'.

'Fernando Gasparian. não é preciso dizer da alegria desta Co

lIissio em recebê-lo aqui. por toda' a coerência de su.a longa

luta politica e de sua longa luta 'em defesa dos interesse;"

nacionais. Na verdade. as duas perguntas que eu tinha .anot,!

do aqui para lhe fazer o nosso colega Aldo Arantes jã se an

tecipou. Eu queria sõ uma opinião e uma :informação sua. Eu

sei que o professor esteve naquela '1tiagem. com o ·Presidén1:é

do PMDB. Deputado Ulisses Guimarães. li Argentina. O probl,!!

ma da divida externa da Argentina interessa muito hoje ao

Brasil: primeiro, por causa da certa semelhança de situa-

ções; seg-undo, por causa da repercussão polltica que hã h.Q.

.fe no Brasil do governo argentino. Naquelas conversas dq

parado PTB. Mexeu no assunto, foi feita uma grande onda.
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probleRla. Agora, se eu puder fazer UM acordo, em que possa

aumentar o emprego e aumentar o desenvolvimento da Argentina,

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Sr. Deputado Suplicy, tem V. EXa. a palavra.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - Sr.

for.mações que temos. ü preocup,ação. em primei 1"0 1ugar. ri

desenvolvimento e dar mais empregos. Eles. pelo que podemos

sentir. estão - não vou dizer enrolando w adiando uma deci-

faz na Justiça Comum. nós podemos e devemos descaracterizàro

sigilo que eny~lve esses depoimentos secretos, ate para que

sejam apreciados não apenas no relatório. mas pela Nação br!,

si1eira. Mas, 'encerrando os nosso.s trabalhos, agradeço ao

ilustre depoente a sua presença, pois que prestou valioso ser:.

viço a esta CPI com os subsídios que trouxe ã colação.

renovo este agradecimento. porque V. Sa. sabe do respeito

de

sã

signi-

endivi-

Acontece

basicamenteta. foi bem administrato ate certo· momento.

a America Latina e com uma serie de outros paises

nanceiro internacional privado que era esse manancial

política bem administrada. que, em última análise.

processo de crescimento acelerado e sustentável, não

tempo sob o controle nacional .•• Isso era vital.

ano deve estar transferindo uns cinco bilhões de dólares

para o exte~ior. O mais se~io ê que existe uma comu .. icação

por parte do Diretor-Gerente do Fundo. dizendo que em 1988

o Brasil deve ter um Balanço de Conta Corrente lI zero ", o que

significa Que. como o Brasil. nessa "época, deve estar pa

gando pelo menos uns doze a quinze bilhões de dõlar!'::s de j.!!.

ros. esse serã o m·ontante de recursos ~ea i s que o .Bras i 1 tem

que transferir pa~a o exterior nesse ,período. ate 1988 pelo

_enos. Essa transferência de recursos que se faz atraves do

famoso superãvi t da Conta de Comercio. exportações sobre im

po\tações, sõ pode ser feito em dois cami nhos: ou reduz os

investimentos ou o conSUIIlO. A tese que sustento e ti. de que

não ê o momento oportuno para que o Brasil faça essa trans-

ferência de recursos porque ele jã vem de três anos de re-

cessão e ti. perspectiva, daqui para a frente ê de que con-

ti nue a haver .essa transferência. Nessa base. o' cenário pos

sível e de um crescimento mediocre para o Pais, o que e ex

tremamente grave. A tese que sustento ê a de, que não vai ha

ver urna paralisação do Pais. Ele vai crescer. mas medio'cre

mente. Todavia esse crescimento medíocre tem implicações so-

1979. Essa tentativa pre5umia a existência de Um mercado· fi-

dados. Esse encadeamento, ou seja, a crise americana, que

provoca basicamente o desaparecimento desse mercado. do pon-

to de vista latino-americano. e o comportamento dos bancos

criam o que considero uma mudança unilateral das regras do

jogo por parte dos paises industrializados. Então. o Brasil

tambem tem que examinar este problema do ponto de vista de

Ubl País que estã engajado neste processo de aceleração com a

transferencia de recurso!. Com os procedimentos convencio

nais, isto ê. com 05 acordos com o Fundo Monetãrio. o que se

vê ê que nos próximos anos, nas prãximas dêt:adas. o Brasil

vai ter que transferir recursos para o exterior. Isto ê mui

to claro. O acordo com o Fundo ~lonetãrio estabelece jã no

ano de '1983 e no ano de 1984 uma transferência de ~cecul'lsos

erl nível vultoso. No ano passado o Brasil deve ter trans-

ferido recursos da ordem de dois bilhões de dólares. Este

ficava manter o processo sob controle nacional - porque essa

era a grande preocupação de toda a política. a manutenção do

acelerar. mas manter essa aceleração sustentãvel ao longo do

que. em 1979, como resultado de Urna mudança de política por

parte dos Estados Unidos, que estavam com uma inflação muito

violenta. do ponto de vista deles, a chamada inflação dois

digitas. eles mudam a postura de sua politica 1II0netâria e.

para darem um golpe profundo e râpido na inflação. liberaram

as taxas de juros. Antigamente os Estados Unidos controlavam

a política monetãrh visando ao nivel das taxas de juros.

Eles mudam, passando li. controlar a Iftusa monetária e dei-

xando irem as taxas de juros para onde tivessem que ir. Isso

leva então àqueles pincares de mais de 20% das taxas no ex

';;erior. Isso teM duas conseqtlê'ncias: uma a elevação óbvia

das taxas de juros'e dos pagamentos correspondentes do ser

Viço da dTvida, e uma recessão, no mundo industrializado,que

e uma recessão completamente desconhecida nos tempos moder

nos. 'E" a maior recessão dos últimos 40 anos, e quem diz isso

não sou eu. 1:: importante. neste momento, especificarmos este

tipo de interpretação. Quem dã essa interpretação de que a

recessão atual ê a lIlais grave dos últimos tempos ê o Presi

dente do Banco Mundial, numa conferencia que fez em Davos.

Suica, hã uns dois ou três mt::ses. Cito isto no documento. O

que ocorre com essa política americana ê que aquele mercado

financeiro internacional desaparece. e explico no texto

apresent,ado por que isso acontece. Evidenhmente, depois

disso, o Brasil, na própria condução da sua pOlítica,comete,

no \!leu ponto de vista, alguns e~ros de política econômica.

e o golpe final sobr:e o Brasil ocorre com a situação da

A\"ge~tina. nas Malvinas. e com a moratêria mexicana. quando

Os bancos comerciais, que são o centro de todo esse processo

de utilização do mercado financeiro para transferir \ecursos

para o Brasil. decidem não mais operar especificamente coa

empréstimos do qual o PaTs se socorria para, atraves de uma

dizer

racional-

pensamentos

tida, esmiuçada e criticada. Temos que. fria e

não convencicnais. Chegou o momento de novos

para r~alidade brasileira. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Tenho a impressão de que, considerando a colocação do depo-

só em ·termos políticos. mas tambem, fundamentalmente, em te'!.

mos econômicos. Acho que a direção que se tomar vai ser crf

tica para o destino deste Pais: nas prõximas décadas. Eu gos

tari.a de realmente poder esclarecer de maneira mais completa

e mais ampla possível essas minhas ideias, que são realmente

ente. a despeito da angústia de tempo. el e poderi:·

alguma coisa sobre este enunciado a que se referiu.

O S~. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Nobre

Deputado, vou procurar ser bastante sintético. Não vou fazer

Depoente: PAULO PEREIRA LIRA
Economista, Ex~Presidente do Banco Central do Bra~iI
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o marketing da ideia. mas, !"ealmente. levantar o que me pa

rece a essência da questão. A tese que de€endo ê a seguinte:

O Brasil se engajou num processo de aceleração do seu cres

cimento com recursos externos - e isso, no meu ponto de vis-

I
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Havendo número legal, está aberta·a sessão. Atendendo ao r,!

queriment~ do Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, estã dis

pensada a leitura da Ata e do Expediente. O Dl". Paulo Lira.

eminente figura da Rep·ública, honra-nos com sua presença. S..e.

licitamos a S.Sa. que. se possivel, compareça amanhã ã nossa

reunião. porque temos certeza de que os subsídios que possa

trazer ã nossa CPI serão de grande valia. Queremos incor-

pora~ não apenas seu depoimento. lIIas outros subsídios que

possam ser solicitados pelos S~s. Deputados. Pego a S.Sa.

que pr:este o compromi sso de praxe.

O SR. DEPOENTE (Paulo Perei~a Lira) - Faço.

sob palà\'ra de honra e sob as pe.nas da lei. a promessa de

d1ze~ a.'verdade do que souber e me for perguntado, Eu gosta

~'ia ainda de regist~a~ que foi com muita honra que recebi

essa convocação da CPI da Divida Externa. ã qual espero preE,

tar alguma cOlaboração. Evidentemente, todos compreendem

momento histórico que estamos viv~ndo. Talvez. o procedimento

sugerido pelo Deputado Alencar,Furtado. de fazer circular ,0

documento escrito entre os Srs. Deputados que por ele se in-

teressassem. facil i tasse os traba 1hos da Comissão, com

minha presença amanhã. para o caso de alguma pergunta, algum

esclarecimento adicional em torno do tema. Como se poderã

ver do depoimento que apresento, não me 1imi tarei a da r uma

interpretação a toda essa questão do endividamento externo.

da qual participei intensal:lente, como e do conhecimento de

V.Exa •• especialmente. V.Exa. deve lembrar-se de que tive "

honra. inclusive, de participar de outra Comissão Parlamen

tar de Inquerito, especificamente sobre as multi nacionais no

periodo em que eu estava não me lembro se na diretoria ouuna

Presidência do Banco Central. Procuro apresentar também

que considero uma solução para o problema da dívida extenna

do Brasil. E" uma solução que chamo não convencional. Eviden

temente. como todas as idéias novas. tem que ser muito deba-

mente. examinar todas as objeções e críticas. partam . de

onde partirem. O Pais estã atl"ê1vessando uma hora r:luit.o crí

tica. t: o momento de examinarmos com seriedade e calma todas

as opções. Este e um momento grave na história deste Pais,

que estã numa encruzilhada. Dependendo da direção que se

tome. v~mos poder realizar todo esse potencial que se cons

truiu. não sã em tê~mos materiais, mas também em termos hum!

nos. SOciais e pessoais. Dependendo do caminho que se es

colha - e a sociedade brasileira tem que depender dele - va w

mos realizar esse saldo positivo para o futUro. Francamente.

temo muito pelo destino do Pais nestes dias que correlll. não

e da adro; ração que temos ã sua 1uta. ao seu trabalho. ã sua

participação e ã sua formação política, ao longo 'desse perí.Q.

do tão duro da vida brasileira. Transmito a V. 'Sa. este agr!,

decimento também em nome desta CPI. penhorada que fi ca com

o seu depoimento. porque valiosas as suas conclusões. Muito

obrigado. Fica convocada a sessão próx.ima para amrnni}., às

9h 30m, terça-feira, para a audiência do Sr. Paulo Pereira

Lira. Estão encerrados os trabalhos.

se

outro

fazê-la

nesta CPI, em carãter secreto, por analogia com o que

da dívida •. O pagamento da dlvida fica para depois,

e!J faço. Se eu fizer aTguma negociação - podemos

- serã dentro dessa idéia Os argentinos, então, estão ve!!.

do ·que IS condições agora não~ são favorãveis, porque os ju

ros são altos. Eles jã conseguiram alguma coisa que o Brasil

não conseguiu. Tanio.assim que~ Delfim estâ qeurendo a me~

lll.iIl coisa para o Brasil. como declarou os jornais há dez dias.

Mas, politi caraente. este nio e o Ilomento p.ara; eles ne30cia

rem. Quando estivemos na Argenti.na, em novembro. eles nos f!,

l.ram que o assunto ficaria se.rio em março. Esperavam sacar

de UII\ acordo que tinha ~do feito pelo governo' anterior com

o Fundo •. Mas o Fundo não deixou ele!; sacarem. Estava no

contrato e tal, mas não deixaram. E assim mesmo eles foram

lev~ndo. Agon, junho vai ser mome~to difícil para ~~es,outra
vez. Por isso. seria muito impo~tante a posi ção do Brasi 1. t:

fundamental, tanto para a Argentina. quanto para a Venezuela.

Evidentemente, a Argentina talvez tenha maios condições de

ate sozinha negociar mais de acordo com o interesse do país

do que i! Venezuela. O México não tinha nenhuJlti!. O México l..e.

go acer:tou, porque ele depende muito do turismo, de recursos

que vêm de trabalhadores que trabalham no outro lado da

fronteira. A economia do México e ainda Mais dependente do

que a nossa. e. talvez, tenham algul1s beneflcios que podiam

ser cortados. Não ê o caso do Brasil. não é o caso da Ar

gentina. A Argentina exportaria da l1Iesma forma que exporta

hoje. não teria maiores embaraços, e não estã tendo maiores

embaraços tomando a ati tude que tomou. de não pagar nada.

Presidente. acredito que o Prof. Fernando Gasparian tenha d!,

do UIU contribuição importante para a CPI da Olvida Externa.

Eu tambem tenho que participar de Uma reunião que começou às

llh - estou atrasado. portanto - e acho que as perguntas prin

cipais que teria a fazer jã foram forl'lluladas pelos companhei

ros. Muito obrinado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar ~urtado) 

Antes de encerrar os nossos trabalhos, eu queria °dar uma no

trcia a esta CPI, sobretudo ao seu Relator. Tem·os recebido

documentos. sol i ci tando ao Banco Central. em carãter si gi loso.

com observação do serviço jurídico do banco e do prõprio Sr.

Hinistro da Fazenda, Ernane Galvõas, transferindo .. ~~spons.i!
bf1idade do sigilo pa~a o Presidente desta CPI. inclusive

Apontando a sanção legal pela quebra do sigilo, que e de um

iI quatro anos de reclusão. Eu apenas queria transmitir
esta CPI que, quanto a essa documentação, teremos que que-

brar esse sigilo, porque essa documentação terã que ser apr~

ciada no nosso relatório, relatório desta CPI a ser aprese.!!.

tado ã Nação. Essa documentação não pode ficar em segredo de

Estado, ate porque o acordo FMI estã sob sigilo ou. pelo m~

nos. encaminhado a esta 'CPI sob sigilo e com essas sar.çâes

apontadas. Juntamente com outras respostas que nos foram

dadas, eu quero~ pormenorizadamente, dar notícia ã CPI, por.

que acho materia de importãncia:.... E acrescento, alem disso.

porque estamos numa fase preparatõria dos trabalhos do rel!,

tõ'rio, que, inclusive quanto aos depoimentos tomados aqui,

são definitiva, porque estão experando o Brasil. Isto tacit!,

mente' .não. ouvi da boca do Presidente Alfonsín. Aliãs. um

ano antes de sua posse. ele veio ao Brasil. como candidato,e

esteve em São Paulo. Tivemos um almoço com ele. um grupo de

poHticos. entre eles Ulysses Guimarães, Covas. Severo Gomes.

Conversamos com ele longamente. E, lã, ele falou tacitamente:

!lEu não vou. cri ar desemprego, não vou submeter o desenvol vi

mento da economia argentina, de forma nenhuma, ao pagamento
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menta de juros. Não se trata de dizer que o Brasil repudia

loS juros. não vai pagar juros. O Brasil. como um devedor so-

modar. e o famoso jeito brasileiro vai distribuir essas pes'"

soas em ocupações menos nobres. Vai surgir o que se pode chÊ.,

com o agravamento do que chamo economia submersa ou economia

subterrânea. Porque. evidentemente. essas pessoas que não

serão empregadas não desaparecerão da sociedade. Vão-se aco-

ciais e políticas seriíssimas, porque, se o Brasii crescer

mediocremente - para quantificar, diríamos em torno de 3 a

4% - esse crescimento não gerarã o numero de empregos sufi

cientes para ocupar a mão-de-obra jovem que chega ao mercado

de

de

co,!!

que

n05

pon-

T:1inha

tra taMento

que não se sabe qual vai ser o nTvel da taxa de juros

realidade ã" qual o Brasil teT:1 que se adaptar. Ucssa

dos créditos COMerciais 'a que ne referi - o o Meu

V.Exil. pode ficar certo, V.Exa. sabe Melhor do que eu

que um país que sabe defender seus interesses

onde fui convidado pelas Nações Unidas para parti oi par

gamento dos juros. em segundo lugar, tenho realmente

no do qUE! esses aspectos. con a questão de

Estados Unidos. Existe uma grande discussão na sociedade am.li

ricana. Os meT:1bros da Comissão acompanham isso e sahem qll.e

existe urna grande discu!l!ião no Conl]resso ar.lericano, existerl

visões de crescimento do déficit qu'e saem de 200 bilhões c

vão a 300, e existem os otimistas que acham que isso vai se

resolver. nas o que existe, de fato, fi uma grande incerteza

a respei to des'se assunto. De modo que acho que essa ê a

meno que preocupa toda a comunidade financeira do ·mundo oci

dental, que são as taxas de juros reais dos Estados Unidos.

Hoje. não se sabe rigidamente para que lado vai o mundo. po!.

to de vista ã altamente exagerado' quando se fala nesses as

suntos COMO possive1 cr.ise - distingueM essa proposta de uma

moratõria c1ãssica. Acho que uma moratória é um ato desespe

rado. r. um ato que flui, intelectuülJ:1ente, de uma família de

pensaMento que sempre foi contra a política de endividaMento

externo, porque achava que a politica de endividar.1ento ex

terno era uma po1itica que subMetia o Pais aos banqueiros iE.

ternacionais e a continnências cano. afinal de contas. aca M

baram por ·ocorrer. Tenho a presunção de acreditar que essa

um seminãrio, porque os paises do sudeste asiãtico estão se.!!,

sistema internacional funcionava porque as taxas d(! juros i.!!,

ternacionais eram estãveis e bahas. Hoje. existe um fenõ-

proposta. que chamo de desengaja.mento do Brasil do sistema

financeiro, e uma proposta que pertence ã família inte-

lectual da po1itica de endividamento externo. que e. diga

mos. a arma de proteção de um devedor consciente, quando 'S!

-ses mercados desaparecem. r evidente que tem que ser uma prE.,

posta nova. po·rque ninguem jamais pensou nesse mercado em

termos de que esse mercado desaparecesse. Todo o pensamento.

todo o tratamento, inclusive que vem lã de fora. que nós re

cebemos do exterior. é na pressuposição de que esse mercado

~xiste. E. na realidade. esse mercado continua existindo. E!

tou chegando agora. do sudeste da 1isia. Estive na Tailândia.

siderado da rnesl:la maneira no cenãrio internacional. De

contcr.Jplar o problema do relacionarHlnto com o investir.lcnto

direto, para que eu possa Me apresentar ã cOl:lunidade internl!,

clona1. dizendo: "Eu sou um Pais responsável. estou tonando

as providencias necessãrias e isso não e urJa questão de x~

nofobisno. r uma questão de defesa dos meus interesses".

proposta, o que se faz inicialmente é mudar a forlila de pa-

do

prende

relacionamento com o

qual esta Comissão vai ter que se debruçar. que se

ração, exatamente os chamados créditos comerciais. para po

der facilitar os fluxos norma,is de mercadorias e serviços.

Então, como não submeto os creditos comerciais a esse tra-

Brasil. no sentido tambem de que

um mecanismo de transferência de recu~sos para dentro

tamento. tenho uma possibilidade de manter. de certa manei

ra. a normalidade dessas relações financeiras com o exterior

ate um certo ponto. Hã outro ponto que acho vital e sobre o...........-

tos a continuar mandando invrstimentos para o Brasil. para,

pelo menos. cobrir a remessa de lucros. de modo que a gente

possa pelo menos contar com uma situação neutra nessa ãrea?1I

trada de novos investimentos neste Pais. pois, basicamente.

alem do que se fala muito sebre clima e estabilidade de re

lações. o capital estrangeiro 'Vem para o Pais porque existe

possibilidade de lucro, e esse lucro depende de uma expansão

dos mercados. De modo que antevejo uma redução - e jã se

estã observando nas contas de balança de pagamentos - da en

trada, de modo que a remessa de 1ucr~s vai ser superior ã e12

trada de novos recursos. E isso vai fazer com que haja uma

transferência. ·EnÚo. na armação dessa operação. acho que

<;ua condução, se fOsse uma condução inteligente. envolveria

uma discussão muito clara das autoridades que estivesse con

duzindo o processo com esses investidores que jã conhecem o

Brasil. digamos, os dez maiores p~ises investidores. Reunir-

se-ia com eles e diria claramente: "Olhem, nõs vamos tomar

essa decisão. Vamos caminhar nessa direção. porque não nos

conformamos com esse cenário de crescimento mediocre, o cre~

cimento da econômia subterrânea. Queremos saber qual vai ser

a atitude dos senhores. Os senhores estão realmente dispos-

resto do mundo era positivo em termos de representar também

àqueles nossos trõbalhos. Por isso e que eu disse que fiquei

realmente muito satisfeito e honrado por ter sido convocado

a depor nesta CPI. porque acho que esta ê a oportunidade. se

se quer tratar seri,amente .desse problema. de considerarmos

isso. E um ponto extremamente delicado. Devo dizer que. de1i

ber:adamente. não tenho tratado ate aqui desse assüJlto de for.

ma abrangente. mas. se V.Exas. me permitem. acho qUEl a C~

missão deveria seriamente pensar nisso. r o seguinte: na for

mulação das contas externas do Pais, existe o problema das

empresas estrangeiras. das chamadas I!Iultinacionais. Normal

mente. no caso brasileiro - essa e~a a tese que eU defendia

- isso não era problema para nós. no sentido dê que. como o

fluxo de novos investimentos liquidas era maior do qtle o f1,!!

xo de pagamento de lucros e dividendos. a geração com inves

timentos de risco. investimentos direto era positiv~ para o

País. Agora. com ri. nova situação. isso vai-se inverter. por

que, com essas baixas taxas de crescimento. não vai haver e,!!,

não

que

Re-

paga-

torno

condu-

medíocre,

zida. ê claro, aplico-os basicamente em investimentos

mar de llcamelõdromos ll neste País. porque esse pessoal

si1. diante dessa situação, decide mudar a for(l1a de

berano que e. muda 'a forma de pagamento desses juros.

de trabalho anualmente. que se estima. no Brasil.

tomo esses recursos e, atraves de uma política bem

de enfrentar daqui para a frente um crescimento

conhece, vai pagar os juros pelos preços de mercado, não vai

pedir abatimento a ninguem, não vai depender de favor de

ninguem. Vai pagar. mas diz o seguinte: Nos próximos 5 anos

vou pagar esses juros sob a forma de capitalização nas con

tas. Existe um termo tecnico para isso: diz-se um pagamento

sob a forma accrued. que dizer, que vai adicionando nas con

tas de emprestimo. em vez de pagar sob a forma cash. quer

dizer> entregando divisas. P&.ra pagar sob a forma ~

preciso haver o superãvit das exportaQões sobre as importa

ções para gerar divisas. Então. como devedor soberano. eu m,!!

do a forma de pagamento desses juros. Reconheço esses juros.

vou pagar ate o iiltimo centavo e (7 "último vintém. mas a par.

t1r de uma certa data. que eu estabeleço. que serã daqui

cinco anos. Po~ que daqui a cinco anos? Porque esse é o pe

ríodo que se estima necessãrio para a economia ••• Então. por

'essa forma. em não remetendo esses recursos para p exterior.

vai desaparecer. Então, vamos assistir a uma deterioração da

qualidade do pa.drão de comportamento desta sociedade. Esse e
o caminho convencional. Sugiro um caminho não convenciona1.e

vou explicar corno seria esse caminho não convencional. O Br!.

de um milhão e meio a um milhão e oitocentas mil pessoas. De

modo que o que vamos assistir nos próximos anos serã: em

primeiro lugar, a impossibilidade de absorver todo esse de

semprego dessa fase de recessão E. alelJ1 disso, a impossibi

lidade. no futuro. de ocupar. de .forma razoãvel e decente.

socialmente falando, a mão-de-obra que vai aportar a esses

mercados. isso sem falar em mudanças estruturais. como

entrada de mulheres no mercado de trabalho. para não compli

car as coisas. A visão que se tem e a seguinte: o caminho

convencional. o caminho atual, que estã sendo seguido. e o

nesse mÇ)mento. haver~Jlll.tã-fr·-a-·(físCÚ·ssão de um ponto critico

-êõm-;eí~~K~-i'~-;;-~-:Remessa de Lucros. que e a chamada tax!

ção adicional. taxação dos lucros excepcionais ou extraordi

nãrios acima de 12% sobre o capital registrado na media de

três anos. Aqui, parece que não tem nada a ver uma coiSa com

a outra, mas aquele nível de 12%. a partir do qual se tri-

buta progressivamente o lucro extraordinãr10 em relação -ã

mêdi a de tres anos. esses 12% foram es tabe1ec i dos qua ndo a

taxa de juros no mercado internacional era de 6%. De modo

que 12%. corno um patamar a partir do qual eu considerava lu

cros ext~ao~di,nãrios e por aí taxava. tinha uma certa lógi

ca. Acontece que houve urna mudança radical no mundo. que foi

essa elevação tr:emenda, historicamente desconhecida, dos n1

veis das taxas de juros. De modo que esses 12%. que·-eram ra

zoãveis no passado. agora. realmente. ficaram sem sentido,

po~que os 12% correspondçm pr:aticamente li taxa de juros. De

modo que, para' que haja um estímulo ã e~trada de capitais de

risco. evidentemeonte dentro de toda uma política de inte

resse nacional. tem de haver uma'consideração desse nível de

i 2%. O t~a tamento 1ôgi co - não me ap~ofu ndei ainda nes se' as

sunto ..: seria fazer com que esse nível da taxação mantivesse

uma ~elação com a taxa de juros. Doze po~ cento e~a o dbbr.0

de 6%. Então, devia ser, digamos, assim: o nivel a partir do

qual se vai fazer a taxação deve ser um nivel, digamos,Bcima

duas vez!s ou uma vez e meia, enfim, isso ser.fa negociãvel.

acima do qual se faria a taxação, para que ele varie.. Por.que

existe no mundo, hoje. um pr.0b1erna que ê desconhecido. Esse

seu p,:ob1ema - nós estamos sofrendo as conseq(lências. esta-

menta, e eles estão aprendendo um pouco e se interessa.ram,

alem das mecânicas, das especificidades das operações com o

exterior, eles se interessaram também por essa idéia da po

lítica de administração da divida externa. No nosso caso. o

que aconteceu foi o seguinte. toda a política foi construida

na presunção da existência desse mercado. Por ação unila

teral do exterior - porque os Estados Unidos e os paises i.!!,

resolver

fi nancia-

desengajamento

do assediados pelos banqueiros com propostas de

dustria1.izados não nos consultaram. quando foram

mos com essa política. com essa atitude de

tempo~ãrio e parcial, pelo prazo de cinco anos. fazendo uso

de um instrumento da pol1tica de endividamento externo. que

le destina a tratar desse caso ext~emo e excepcional. que

a inexistência do mercado. Pa~a terminar. quero dize,: .0 S!

guinte: como toda atitude na vida. ela tem riscos e tem ben,l!

ficios. Não v.ou mais tomar o tempo de V.Exa: No trabalho mo!,

tro que existem dois caminhos: um caminho de alto nível e um

cami nho de baixo nive1. O cami nho de 'alto nive1 s eri a manter

altos níveis d,e importação. porque tive um bom entendimento

com os investidores diretos aqui e eles se dispõem. real

mente, a mandar um fluxo que mantem as remeSsas e aj'uda

lXatlte~ 11 atividade econõmica do Pais. tenho bom entendimento

com os bancos. Abrindo parênteses. ê preciso considerar que

,os bancos lã fora não são um bloco monolítico. Existe uma

·profunda divisão no sistema financeiro internacional Intre

os chamados grandes bancos. basicamente os reserve banks. os

bancos de Nova Iorque, os grandes bancos· da costa leste. os

que,Enfim. tem de haver um entendimento a respeito. Achoaceleram o crescimento. Assim. a partir desse momento, no

q~arto ano, o País vai definir em que condições ele vai re

almente pagar essa dívida, com a trans:fa.rênrtã de recurs-os-;·

r: o que eu cha!'10 uma posição ate revolucionária. no sentido

de que o País e um devedor soberano. Ele pagou por esse di

reito, porque pagou os spreads aos bancos. que são interme

diãrios. e o pagamento dos spreads ê exatamente para en

f~e nta~ esse ti po de ri 5 co. Es te Pa l's podia. teori camente.

mudar de regime po1itico. como aconteceu com a: Russia, e re

pudiar sua dívida. Não estou propondo absolutamente o repii

!-fio da dívida. Estou propondo que o Pais. como devedor so

berano, mude li. forma de pagamento e, com isso. determine em

que momento a sociedade deste Pais vai fazer essa transfe

~ência: A partir, digamos assim. do quinto ano. e no quarto

ano identificaria. t uma atitude que chamo a de um devedor

consciente. Não quero tomar mais tempo de V.Exas.. porque

imagino que todos queiram vÇlltar para o plenãrio. Apenas re

ferir-me-ia a dois aspectos impo~t,antes. Um ê o seguinte: há

uma tendência a dizer: "Bom, isso ê uma moratõria". essa 0p!

ração que eu tenho chamado de uma operação de desengajamento

temporãrio e parcial do sistema financeiro internacional

apenas um nome pedante para uma moratória. mas eu gostaria

de dize~ que existem diferenças importantes. Em primeiro lo!!

'gar. não digo que não vou pagar: os juros. Reconheço os ju-"

~os, mas digo que mudo a forma de pagamento dos juros. Isso

ê muito ,importante. O segundo 'ê o seguinte: a mecânica de

execução significa que para deter:~inados tipos d~ emprôs-

tim!'s. tipos de creditos. não submeto a esse tipo de opí-
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.• Isse instrUMental para resolver, pensar brasileiramente os

houve I presença do presidente de Um dos maiores bancos am!,

ricanos de certa forRla encampando esta idéia de que se deve

trazer os governos para dentro desse processo. Nobre Depu

tado. o que acontece e o seguinte: trazer os governos para

esse processo praticamente significa que os governos dos paI

ses industrializados coloquem recursos deles para comple

mentar: os ~ecursos dos bancos. para completar o que faltap!.

~a cob~i~ os juros .. para évitar a t~ansferê~cia dos recur

50S. Ora. 11 us tre Deputado. V. Exa. conhece isso, "s membros

da Comissão conheceM e sabem .disso~ não existe hoje a menor:

poss i bi li dade de espera r que os países i ndustri a11 zados vão

apenas isso. Temos, para toma~ uma boa decisão. que abrir o

leque das alternativas. O que estou sugerindo ê que existe

r:ealmente uma alternativa que e uma a1te~nativa não conven-

cional mas que tem que ser devidamente examinada. Fala-se

muito hoje em que se deve ti~ar justamente do nlve1 tecno-

crãt~ co dos negocia-tores ~ de fundos e de bancos cen~ra i s

Ministério da Fazenda para alçar 'essa discussão a nlvel po

l1Uco. Acho que existe- aqui um equlvoco porque. em ultima

anã1ise. o problema da transferência dos recursos para o ex

terio~ depende· de se eu vou obte~ novos financiamentos que

compensem o pagamento dos juros. Na minha propo!>ta. como eu

pa~to da hipótese de que não vai have~ esses novo!> fi nancia

mentos, eu, como devedor sobe~ano. mudo a forma de pagamento

e capitalizo du~ante cinco anos. A proposta que se faz hoje

ê a de que ê preciso haver uma conVersa COM os credores.

botar um vólume qualque~ de recur:sos. seja para dar novos e!!!,

pl"êstirnos. seja para subsidiar 05 juros. O governo ame~icano

acaba de recusar uma participação exp~essiva no braço pobre

do Banco Mundial da AIO, agência criada pa~a evitar que os

af~icanos e os asiiticos l'JIo~ram de fOllle. Todos esses paises

têm problemas 'de deficit. De Modo que existe uma ilusão bra-

sil&cir:a pensando qU2 se mudarmos o fo~um da discussão para

um fo~um politico isso se resolve·. Minha avaliação, e por

15so que chego a essa éonc1usão. ê que essa mudança de forum

não resolve o p,:oblema e que devemos. então. como um devedo,:

consciente. ,:esponsãvel, toma,: o assunto nas prôpr:ias mãos e

atua\ de fo~ma inteligente. Hão e p~ecisD ser mal educado.

nio ~ p~eciso ser gro~sei~o; bast~ sabe~ defende~ seus p,uõ

P~ios. inte~e~ses. Ago~a, ~ecDnheço que essa é uma visão do

.problema não convencional e acho que nós r:ealmente só vamos

!.esolve~ os p~oblefilas deste P,a.;:s qu.ando ilS lider:anças.. as

,.1it2S deste Pais se dispuserem li. pensar os probleJlas bras1... ·

.. leiros i luz dos seus próprios int.eresses e com os seus pr;[

prios lIIecanismos de. anilise. o que não significa reinventar

vidos. trans~ormou-se numa máquina de transferência para fE..

ra. Há aqui pontos importantes, porque isso. que "estou dize]!

do. o fato de que essa interpretação parte de uma pessoa i]!

teressada. que tem. evidentem~nte. partf-pris a respeito di!.

so tudo. dã um viés que tem que ser devidamente com;iderado.

E illlportante registrar' que essa interpretação de que houve

o desaparecimento desse mercado, cÍlusado de forma inesperada

e inusitada pela ação do governo no'rte-americano. ê a inte!,

pretaçio do Presidente do Conselho de Assessores Econômicos

do Presidente dos Estados Unidos, Sr. Martin F"eldstein. que

fez uma declaração específica. Até cito a fonte de suas d!,

c1a~ações. no trabalho que apresentei ã COllissão. O segundo

aspecto 'é que esse sis tema que se 1:ransformou numa Ilãqui na de

transferência de recursos par:a o exterior também é objeto de

constatação. por par:te do Sr. A.W. Clausen. Presidente do

Banco Mundial - tamb'ém cito a fonte. A conseqOência desse

desengajam!'lnto 'é dupla. Na hora em que faço isso. era que o

Tesouro Nacional aSSUMe a dívida de' todo o setor publico

juros, atrav.es da geração das divisas, pelo excesso dlS e,!

portaç'ões sobre as iJlport.açôes. ffcariam disponlveis. par"

que o País DS utilize l!1l investi,M!!ntos dentro do prôprio P.!.

ls. ! óbvio que existe UJlll hipótese .aior ~fI cima disso to!

do. que õ a· de u,.a polltica econõ.ica belll orientada. que f.!,

ç~ com que esses recur!ôos. que ficam retidos no País 'nio s,!

ainda ffnanciadoras de transfer-ênej'a de recursos par-a o Sr.!

sf1 porque o montante de novos emprestimos supera à pagame.ri

to das amortizações e dos juros. Acresce que isso, evident!·

mente. afasta um campo de discussão política muito grand~que

'ê a interferência de uma atitude dessas pelo maior devedor

dessas instituições - porque o Brasil e o maior devedor de!

sas instituições - de uma mudança unilateral da forma de p!.

gamentos. o que teria conseqUências serias, digamos assim. p!

ra essas instituições, que teriam que se adaptar. Enfim. não

precisamos fazer isso. porque na lógica do processo não exi!.

te. porque essas instituições são nade financiadoras da tran!

fet'êncfa de recursos. O terceiro tipo de dívida que, seria

excluido são os chamados bonds. que são as colocações de P!

privado e manda contabiliza~ nas contas respectivas - as

forraas e a mecânica podell se~ discutidas e aperfeiçoadas

evito a tr:an~ferência de r:ecursos para fora. Por quê? Por

exemplo, no ano de 1988. o esquema do Fundo Séria o de que

o Brasil teria déficit zero em conta-corrente. Como estarí,!

mos pagando. em 1988. provavelmente. uns doze bilhões de j.!!

r05. teríamos que t~ansferir. portanto, recursos para o ext!,

rior. Se transferimos~ reCDl'SOS para o exterior. eles tê.

que sair de consu.o ou de investimento. Evidentemente .. esses

,doz.e .bi,l.~~es..qu~ .s,e~i a,1I ,~,:an.sf~,:i d,os, ,p.a~a fo,:a. pa ra pagar os

peis junto a empresas e individuos no exterior - foi feito

na Europa, foi feito no Japão - por:que esses tomadores são

part i cu1 ares. empresas. cuja at i tude de comprar pape1 bras i

1eiro resultou de um trabalho de longo prazo, para restabel!,

cer o credito do Brasil junto a essas pessoas. Evidentemen

te. não conviria afetar e~se trabalho. pelas repercussões que

teria, inc1us~ve po~que os montantes não são expressivos. O

total de: 'bonds colocados pelo Brasil, um certo montante. ch!

gou próximo a três milhões. Acho que e infet'ior a cift'a h.2,

je. o saldo existente. Então~ nesse esquema. o Governo faria

esse tipo de comunicação e com isso eyitaria a transferência

de recursos. Duas conseqll~ncias importantes são geradas p.or

essa atitude de desengajamento. Antes disso. porem. convem di

ler o~ pelo qual o Pals adota essa atitude. A base

e a seguinte - sobre isso tive oportunidade de Me estender um

pouco na. ~eunião anterio~ - toda a presunção de uma poH"t.i

ca de endividamento extet'no de aceleração do crescimento. com

a utili;çação da dívida externa. partia do pressuposto de que

existiria um mercado financeiro internacional, do Qual o Pais

se utilizaria de forma, evident.emente. razoável e bem orien

tada. Acontece que ocorrências geradas por mudanças de polI

tica do governo norte-ame~icano destruíram as bases de funcion!.

menta desse mercado. o que foi. no caso brasileiro. 1iqfiida

do, finalmente. pela conseqf1ência .da atitude dos bancos

meros intermediários nesse p~ocesso - Qm função da morat~

ria mexicana. De modo que o sistema financeiro internacional

. de emPrestimos privados. que era uma mãquina de financiar

tl"'ansfer:ên~ia, de .~ecu.~sos p.ar:a dentr:o dos palses subdesenvol

·35' REUNIÃO, REALIZADA EM 26-04-84

Depoente: MARIA DA CONCEiÇÃO TAVARES
Economista e Professora da UNICAMP e UFRJ

SR. PRESIDENTE (Depu~ado Alencar Furtado) 

Havendo numero legal, declaro aberta a sessão. Convido a 5.ra.

·Secretãria: a.proceder ã leitura da ata da sessão anterior.

(LEITu'RA DA ATA)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Em discussão e votação a ata. (~.) Apt'ovada. O Sr. Dep.!!.

ente jã pt'estou o compromisso legal ontem. também foi qual.!

ficado. tendo iniciado sua exposição. Todavia, não pôde CO~

clul-la em razão dos acontecimentos vividos pela Casa ontem.

Por isso S. Sa. vai continuar a exposição hoje. Nossa CPI

vai receber dentro em pouco a Professora Maria da Conceição

que, após a exposição do Sr. Paulo Pereirn Lira. serã no!.

sa depoente.

p~oblemas brasileiros. Acho que realmente o caso da d'fvida

externa e: um caso em que esse exerclcio seria da maior illlpo.!:

tância pa,:a nosso povo. Muito obrigado. nobre Deputado.

O SR. PJtESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pergunto ao S~. Relator e\aos Srs. Deputados se t~1Il alguma

inte~fe~ência1 (Pauu) Então. cons.idero lido o depoimento e~

cr:ito que V.Sa. trouxe ã CPI e determino seja o mesmo incor

porado aos tr:aba1hos. Convocando uma reunião para amanhã. às

9.30. quando serã ouvida a professora e eaonomista Maria da

Conceição Tavares. declaro ence~~ilda a sessão.

o SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Muito

obrigado. Deputado Alencar Furtado. Ontem. diante dos pr2,

blema5 que ocupavam a Casa, limitei-me a uma exposição dos

pontos. capitais de um depoimento p'or escrito que entreguei ã

. Comissão. Tive .oportunidade de menciona~ que. no meu 'ente.!!

dimento~ isso representava uma tentativa de mostrar' que não

existe. como se tende a interpretar, situação de, uma siE!

p1es alternativa entre. por exemplo. a continuação do sis'te

ma de acordos com o Fundo Monetãrio Internacional e uma morÊ.

tõria. como especificamente a' Oposição brasileira tem propo,!

to. Sugeriria que uma anãlise do problema, remontando aos

objetivos ultimas do Pais, como um',Pais que pode set' import,!,

dor de capital para acelerar seu crescimento com poupanças e~

ternas, enfim. toda aquela filosofia que presidia a ideia de

uma politica de endividamento externo fosse retomada. jã que

o pressuposto político que recobria todo aquele exet'cício era

o de que o processo se mantivesse sob controle nacional. evi

dentemente o que não ocorre nos di~s de hoje. r dentro des-·

se mesmCl espírito que então se chega ao que chamei de uma pr2,

posta de desengajamento parcial e temporário do Brasil do Si~

tema Internacional de Empréstimos. Essa atitude de desenga

jamento tem uma série de implicações. mas. basicamente, ela

reflete a retomada do comando naciOnal do processo numa si

tuação que e inteiramente inusitada no mercado financeiro i]!

ternacional. Em primeiro lugar, de forma muito breve. a i

déia deSse deSengajamento e que o Brasil. como um devedor sob!,

rano. informaria aos bancos com quem opera. especificamente

aos governos dos países em que esses bancos que nos emprest!

ram estão sediados. que o Brasil decidia alterar a forma de

pagamento desses juros. Nio se trata de suprimir o pagamen

to dos juros ou de amortizações~ COmo ê apresentado em algu

mas pr~postas da moratória, mas de se alterar. em função de

UPl3. atitude do devedor· sobe~ano. a fo~ma de pagamento desses

juros. Então. o Tesouro assumiria ,todas. as dívidas. publi ..

cas,·e privadas, e os juros que ocorreriam nesse perlddo ne,2.

sas dívidas seriam calculados sob~e o que se chama~ tecnic!,

mente. da forma de~, quer dizer. de acréscimo, ou

de o'utl"a forma de c'apitalização dos jUl:OS nas contas respec

tivas. Com isso evitam-se as transferências de recursos p!

ra fora do Pais através do s!Jperâv;i t da exportação que se,

torna necessi~ia nos esquemas "atuais de tratamento da dfvida.

Fah-se. entio. num desengajamento tem~orãrio e pal"cial por

que. de pronto. se excluiriam três: tipos de dívida desse tr!,.

ta.ento, que são: primeiro, os crêditos,coJBe~c~ais especifl

camentt ligados i exportação. para faci lida.de da manuten ç ão

desses creditos lã for.. ; em segundo lugar. as operações com

o Banco Mundial e o Banco Interamericanb de Desenvolvimento,

porque as operações COtll essas entidades internacionais são

utllizor

Recentementepredso trazer os governos aqui p~ra dentro.

• roda de forma alguma. RIas significa ru.lmente

liancos europeus e os thamados bancos regionais. Os interes

ses sãõ diferentes. Entio. acho que e preciso que o Brasil

explore essas diferenças. Não só as diferenças entre b!ncos.

a!s tambem !S di fe\enças entre ati tudes e entre investi do\es

,e f1nanc1adores. que é o que tambem proponho nessa discussão

com os investidores diretos. Porq~e. evidentemente, vai sur

gi~ um pl"oblema. Na hora e:m que ... e esse ê que vai ser

caminho normal - o B~asi1 pãra de crescer. e eles começam a

mandar mais lucros e dividendos do que entram novos investi

mentos;alguem vai te~ qUê !inanciar essa diferença. E são

os p\óprios banqueiros que v~o ter que financiar essa dife

'rença. Então acho que temos que operar e explorar essas fis

suras que existem nesses interesses que se defrontam com rQ

.lação a nós. Mas eu dizia então que nós temos que realmente

pesar: esses ~iscos e beneflci.os. EX,iste esse carn!nho de alto

nTvel e existe o caminho. digamos assilll. de baixo nTvel. que

seria aquele em que não eXiste! compreensão e o País vai ter

que enfrentar isso porque haveria uma grande queda do comer-

cio. A minha visão e que Mesmo COJl\ uma grande queda de co-

mercio a sitaação para o Brasil ainda 'ê mais vantajosa do

que seguir o modelo convendonal. Isto e uma questão de ava

liação e acho que e um assunto que @ventua1mente. se houver

compreensão para ele, deveria merecer um exame aprofundado

ji mais quant'fffcado dessas opções todas. De modo que o que

eu que~o dizer e que o Brasil tem de enfrentar... A minha

mensagem, no fundo. e a seguinte: ~ que está apresentando h!!,

je a sociedade b.r:a.sfleira como uma dicotomia entre seguir o

Fundo Monetirio ou 'fazer moratõria não existe. Não existe
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jam,desperdiçaoos, isto é, que haja uma política econõlll;ica

que destine esses recu~sos para os investimentos. "Há duas

c~nseqüências dessa atitude de desengajamento. A primeira ê.

que, pelo que foi explicado, 'se evita a transferência dos

recursos e, mediante uma política competente, faz-se a acel!

ração do, crescimento do Pars. ! p~eciso entender que há ~Jfta

'tendência a ,igualar, nos dias de, hoje. a situação do Brasil.

,México e Argentina. O caso e diferente. No caso do Brasil,

os recursos que entraram foram aplicados em investimen tos.

Evidentemente, pode-se discutir a destinação de certos recu!

sos. Existe toda uma discussão política em terll10s de deter

minad~s p~ogramas que foram executados. mas não há dúvida de

que houve investimento, e as contas nacionais mostram isso.

, No caso do México e no caso da Argentina, há um financiame~

to, eles tomaram emprestado do exterior para financiar fuga

de capital. Eles estavam adotando políticas econômicas err2

das, porque tinham uma inflação "a la Brasil ll e mantinham

sua taxa de câmbio constante. De .modo que eles tomavam e!!l

prestado para financiar a remessa de recursos de mexicanos,

de residentes no Mexico, localizados no México, para o extê

rior., Houve um financiamento de fuga de capital, de forma

importante, no caso do Mexico e tambem no caso da Argentina.

o caso do México se complica Ulll pouco, porque eles tiveram a

infelicidade de se engajar nUJII programa de financ;'amento, da

expo~tação de petrõleio violentíssimo. Houve um infeliz d!,

senvolvimento quanto aos preços do petrõleo, e seus projetos

ligados a pet~õleô perde~am seu sentido econômico, pelo m~

nos durante uma certa fase, porque eles tinham calculado

preço de petrõl eo crescente em p\~ços \eais e esses ,. preços

baixaram, inclusive. De modo que 'ê inteiraMente diferente, e.

de novo, quem está dizendo isso aqui nio ê a pessoa que estâ

falando, aos senho\es agora. Existem estudos lJIostrando. Por

exemplo, existe uma instituição Muito respeitada nos Estados

Unidos, a ,B~ook.ing Institution - o Deputado Eduardo Suplicy

conhece a institu'ição de que falo. - que e extremamente r!

putada nos Estados Uniaos como UIR õ\gio equilibrado de ava~

lia'ção desses p\oblemas. Eles tem trabalhos most\ahdo que a

posição do endiv-idamento brasileiro ê diferente, na sua natE.

\eza, do endividamento mexicano e do endividamento argentino.

Cito esse t~abalho no depoimento por escrito que apresentei.

Então, \etomando o ponto, tenho duas conseqtlênci as: primei ro,

evito essa t\ansferência, por:que, como investi, coloco-me nE.

ma posição, de certa maneira, d'e ter tudo pronto no Bra!!dl •

Tenho as miquinas instaladas no Brasil, tenho a infra-estru

tura instalada no Brasil, em te~mos de comunicações e telecE.

l'IIunicações. Tenho o mais importante que tudo: as pessoas no

BrasH. Tenho os cerebros. Hâ uma produção de' massa cinzel!.

ta, n~ste ,~aís. Não sei se os senhores acompanharam urna ma

tiria muito bem feita, publicada na revista "Isto 'ê", mos-.,
trando que o Brasil tem quinhentos mil en,genheiros. Uma boa

parte es tã ?es empregada hoj e ou 'em a ti vi dades comp1etame n t e

desvinculadas da produção. Eu, ~videntellente, sou o primei

ro a concordar em que talvez esses quinhentos mil enge'nh e i

ros, COM a massificação do ensino que ocor~eu no País, não

sej am todos de primei ra qua 1idade. Acho" porém, que ullla av.!

Hação equilibrada há de". certamente, Mostaar que existe um

.anancial de massa cinzenta em todas as ireas, pronta para

ser utilizada. Minha visão é a de que o Brasil estã mais ou

menos como a Europa depois da 2a. Gue~ra. Houve uma' política

de te'rra arrasada, em que estã tudo pronto faltando a 'desa...

llIa~ragem desse processo todo. Temos a massa cinzenta e os

equipaRlentos para po!ier: toca\. Então, eu poderia acelerar r,!

pidamente o.desenvolvimento, pa~a me colocar, daqui a cinco

,anos, 'em posição de. efetivamente. se necessário. a partir

do quarto ano, definir as çondições, e pagaria, evidentemen

te, a dívida, ~e assim fosse nec'essãrio. Existem considera

ções de que talvez isso não seja necessário .. JlIas não intere!

sa, pela exigfJidade do tempo, entnr nessa consideração.

segunda parte 'é a pa~'te relativ'a ao fato de que, quando faço

tssa política de desengajamento. separo a taxa de juros in

terna da taxa de juros extern~. Esse ê UII problema tecnico,

·.uito cORlplicado, mas que te,m gue ser entendido, porque pa!

ti da id'êia de que faço a retomada já' do desenvolvimento. No

fundo, se se quisesse definir esta proposta que estou aprese.!!.

tando ela i a proposta de retomada ji do desenvolvimento, ao

invés' de ficarmo.s 'na depend~ncia de ~gociações ou de deci

sões ,externas. O que acontece COlll, essa separação que faço

com essa atitude .. digamos assim, de transfe~l!"â dlvida para

o Tesouro, ~ que deixo de ter de me preocupar com a taxa de

câmbio, no que diz ~espeito ã tomada de empréstimos no exte'"

rior. Separo a taxa de juros i,nterna da taxa de juros exter

na com essa medida. Trata-se de uma tecnicalidade em cujos

detalhes evidentemente, depois poderíamos entrar. Todavia'.

isso é extremament,e importante, por:~ue na hora que faço io!

so... Hoje existe um fenômeno c·r.'1tico, na economia intern!

cional. que são as incertezas que 'circundam o problema da t.!

xa de juros internacional. em função da política, da situação

da economia n~rte-ame~icana. Ninguem sabe, exatamente, para

onde vai, se vai haver um estouro da taxa de Juros. Os níveis

atuais, reais, da taxa de ju~os jã estão em 6 ou 7%, o que é

inusitado. No passado, era da. o~çiem de 2 a 3%. Então. hoje

já: esti em nível sumamente elevado. E. de acordo com os p!

drões atuais de conduzir o processo' da chamada renegociação

da dívida, e evidente que os volumes ofere,cidos ao Brasil,

os que ele obtem at~aves dessas discussões extre.mamente pe

nosas e difíceis, nunca são suficientes para colocar as :r!

servas internacionais do Pais numa situação que dê confiança

quanto ã taxa de câmbio. De modo que vai haver sempre expeE,

tativa de desvalorização da taxa de câmbio, que. jogada ao

nível real, atual, da taxa de juros externa, faz com que

taxa de juros real, no Brasil, fique extremamente elevada e

que o País não possa retomar seu desenvolvimento, atravês de

investimentos no setor privado. Evidentemente essa política

tambem tem conseqUências extremamente importantes no setor

public'o, do ponto de vista de investimentos. Uma das formas.

de transferir recursos para o exterior. pela sistemãtica ad!!,

tada, e cortar violentamente os programas de ellpréstimos das

entidades publicas, do setor publico. po~que essa e-a forma

de gerar os recu~sos pa~a o exterior. r evidente que as em.

presas do s,eto~ publico foram levadas pelo Governo a ocupar

a posição dp setor 'pr:ivado, que não que~ia tomar Mais empre!

tado. em função de ocor:r:?ncia da política inter:na. Elas e.!!.

traram nesse me~cado pelo Gove\no e hoje têM ul!ta massa de dI

vidas que tem qué ser gerada e', COJllO não vê", os empresti mos

para gerar, elas têm que pagar' isso. Pa\a pagar, por ma:is

economia que se faça nas despesas cor~entes, e preciso haver

um corte nos p~ogramas de investimento, que é parte integral

do processo (de transferênci li de recurso. Vou poder realmen

te restabelecer os níveis de investimento no Brasil, não sõ

no setor privado, mas no setor publico, de forma a acelerar

rapidamente esse desenvolvimento do Brasil. De modo que

proposta realmente tem urna amplitude que desmente, D~putado.

Expliquei a V. Exa. que infelizmente tenho que me ausentar de

Brasil ia hoje. Estou ate com o meu pi'lssP. de entrada. Tenho

que sair: daqui mais 011 menos às onze horas e cinqt1enta e ci~

co minutos e preferia deixar um pouco mais de tP.mpo pará as

discu~sões. Gostar:ia apeMs de levantar mais um ponto, por

que acho que esta 'é uma oDortunidade. Suponhamos, tp.or i ca

Rlente: que essa p~opo!'>ta fosse levada a sê~io, e se pensasse

em executã-la. F~ancamente, tenho séria!' dúvidas. sou ceti

co Il esse respeito, devo dizer isso COIll toda a franqueza. C,!!,

loquei essas'idêias por escrito e digo que o fiz, jã hã mui

to tempo, em setembro do ano passado, quando sentia que as

coisas se estavam encaminhando nessa direção, quando se est,!

va nUTlla fase crítica de negociação quando sentia que o Br!

s11 ia reall'llenteser objeto de 9~andes crlti.cas nas reuniões

do Fundo ,Monetãrio Internacional. pois todo mundo ia louvar

o México, que estava CUMprindo com o Fundo, e o Brasil ia

ser violentamente -atacado porque estava recalcitrantP.. Com a

e?,peri ênci a e ~ de certa forma, com a respons abi 1idade soci a1

que cada um tem, ~esolvi coloca~ pb,r escrito essas idéias, em

seteJJlb\o do ano passado. Elas fora'm publica~as no Brasil

têm, de vez. em quando, sido objeto de alguma. atenção. Slipo~

do.' que um (fia se considerasse isso, essa operação teria que

ser cond'uzida de forllla inteligente. O requisito número um

de qualquer:, atua:ção, em termos de política econômica, e que

ela seja inteligll!nte. Ulla operaçã~ dpssas também pode ser

mal executada. Se fosse bem executada, teríamos que ter en

tendimentos evidentes pari poder: assegurar, o mais po!õsível.

creditas cOllerch'1s. SI. _ent~ar I. dltalhes, acho qUf! se,

faz 11m espantalho dessa quastão dos creditas comerciais. !l
cho que esse argumento e utilizado 'por aqueles qu'e querem a

presentar qualquer prnpoo;ta desse gênero, especificamente "

da moratõ~ia, ou essa que e!õtou apresentando, cnmo uma impo~

sibilid~de de 'funcionamento do comercio ex.terior do País. I,!

50 não e verdade; não vou explicar o porquê, neste momento,

mas quero dizer: que, na condução do processo, havpria qu P se

explorar al> fissur:as que existel'll no.mercado financeiro lnte!

naciona). Existem três grandp.s corpos de interesse: os int!

~esses dos grandes bancos norte;",americanos de Novll Iorque,da

Costa Oeste, os interesses dos bancos regionais e os intere,!

ses dos bancos e.u~~peus'., Ontem, estendi-me um pouco sohre

issO'. ! preciso explorar essas fissuras. de m?do a garantir

na Medida do possível, os montantes de credi-tos comerci a 1s.

O segundo ponto - esse e um ponto crítico e muito interf'!s

sante porque caracteriza bem p esplrito da proposta - e que

deveria haver um éntendimento com os investido~es pri'vados,os

investidores de capital de risco no Brasil. Existe um pro

blema evidentemente de ordem têcni·~a e que jã se apresenta h~

je: V. Exas. sabem que, no balanço de pagamento do País, as

empresas estrangeiras, challladas multinacionais, fazem reme,!

sas de lucros e di'videndos. No caso do Brasil, essas remes

sas não causavam problema, no sentido da transferência de r!

cursos, porque havill uma ;n,trada maio~ em termos de novos i!!,

vestimentas de capital de risco, o' que fazia com que essa !
rea de operações com a· economia internacional. que e o inve~:

timento de risco, o chamado inyestimp.nto direto, fo:se um m!,

canismo transferidor de recursos. Isso estã-se alterando h~

je, porque, evidentemente. com a baixa da atividade no PaíSt

as empresas mantêm 5ua!'> ope~ações, vão remeter os lucros e'

não vêem uma entrada de recursos para cobrir, para financiar

essas remessas. De modo que ,aí também se aoresenta um outro

tipo de fissu~a na constelação dp fatores COI'll, que nos-'dftfr.n~

tamos, que são os i nte~esses das. empresas que querell fazer

suas re'messas, e o fato de que, como elas vão remeter. tAas

não vêem, nd' conjunto. uma entrada que cubra, que' financie

essas remessas. os bancos ê que vão ter que financiar. Os ba!!,

'cos fiçarão na posição de dizer: vou ficar financiando aqui.

para que vocês fiquem remetendo lucro para a matriz. Que hi!,

tôria é essa? Com~ ,i que fic~~ Temos que pxplorar esse t!

po de fissura. enfilll, de choquE"s de interesses que são cara.s

terísticos da economia. Eu dizia, então; qu'e, na colaca(á o

dessa proposta. um;" ãrea .lã Mencionei. que é a dos . c~editos

comerciais: a outra. seria o ent.endimento com a ãro.a de cap!

tais de risco; Imagino, digamos assim, de uma forma grosse!

ra. que haveria um entendimento com os ~dez maiores países i.!!,

vestidores, com os dez maiqrps rep~esentantes, aqui mesmo, P2

ra dizer: olha, vamos fazer isso; estamos dispostos a enfre.!!.

tar as conseqtlências; o nosso entendimento ê 'que. em função

disso. o Brasil vai realmente cre!'>cer não mediocremente

porque o esquema atual e de cresc:im"r1toMedíocrfl, com o ClE.

mento da economia; o que vai ,crescer é a economia subterrli

nea neste Pais, a economia submersa - vocês vão ter uma P-

conomia que, em vez de crescer 3%, crescerã - não f~z os

cãlculos, evidentempnt~, porque não adianta ficar perd e n do

tempo agora com esse aspecto numérico - 7%, qualquer coi

sa assim, de modo que haverã maio~ interesse e maior' lu~ro

'dentro da economia brasileira. Os senhores; se dispõem

quais são as suas idéias? - a f'ntrar com recursos que cE.

bram mais ou llIenos as remessas? E navarã um entendimento

Verificar-sa-ã, vai-se ..testar, na prãtica, se isso que eles

dizf!m - que acreditam no Br:asil a longo prazo, que este ê,

~ealmente, um Pa'is de grandes potenciais etc; conhecemos

conversa toda ~ ê verdade: se realmente estão dispostos a

bancar, em ~er:JIIos de recursos, essa atitude. Aí, nesse Ill~

menta. ,surgirã um problema de ordem tpcnica, mas extremamen

te importante e que se insere em toda essa discussão que e,!

ti o_correndo no Bras i 1 hoj e. Pa ra que sp rec; tabe1eça • de

forma importante, a entrada de investimentos dirétqs no Br!,

sil, ê necessário fazpr ulfta alteração na Lei de Remp.ssa de

Lucro. porque V. Exas. sabem que existe um limite de 12%

pil.r:ti~ do qual se faz UIIIl tax,ação extraordinária dos luCro s

que exceda. a essa parcela de 12%, calculada sobre o valor ~

dia das remessas de três anos, 'calculada sobre o valor médio

do investimento. E. preciso remontar de. novo às origens. por
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está' não dã para jogar. Quando os Senhores acertarem - tr.!

duzindo em miudos - nós voltamos e 'vamos pagar o que devp.

mos ate o ültimo centavo, mas não vamos pagar agora, depois

dessa recessão, depois dessa confu'são que se estabeleceu. Mas

daqui a cinco anos vamos pagar. ·Nós tambem estamos interes

sados em continuar nosso desenvolvimento. Por isso vamos f.!

cilitar a entrada de capitais de risco para manter o proces

so sob controle nacional. Tomamos essa decisão. Todos· PE.

dem imaginar a. confu!õão que se vai estabelecer, porque nin':

guem vai entender mais ..nad;,. ~las, infelizmente: esta

1õgica do processo. E acho que há: um momento pm que temos

que chegar ã lógica das coisas, porque, se não houver um e.!!

tenrlimento quanto ã lógica das coisas, e impos!õ1vel haver o

entE"ndimento quanto ã ideologia das coisas. Obrigado, Sr.

que esses 12%, ql.lando·foram estabelecidos, relacioni'lvam - se

a uma taxa de juros, no mercado i nternaci Dna1, da ordem de

6%. Isso mais ou menos há vinte anos. Acontece que uma das

vitimas, nesse processo de elevação radical das taxas de ju

ros. 'é esse aspecto técnico da Ud de Remessa de Lucro no Br,!

sil; porque esses 12% hoje são praticamente o juro que exis

te no mercado. De modo que estamo" dilendo ao investidor e~

trangeiro que vem ao Bt:i1si1 que ele podp. vir, mas que sobrp

tudo o que ele ganhar acima de 12%, faremos uma taxação de

lucro pxtraordinãria; o que evidentemente não faz sentido, do

.eu ponto de vista .reTo menos. Tem' que se mudar. tem que se

adequar esse aspecto técnico da Lei de Remessa de Lucro às

novas reali~ades do mercado e l"placionar essa taxa, a partir

da qual se faz a taxação extra, com o nlvel da taxa de .juro

internacional. Evidentemente tem qUê haver IJm estudo técni

co, há prime rate, há l'ibor, enfim, tem-se que estudar isso

adequadamente e estabelec:er que! o valor da taxa a partir do

qual se faz a taxação dos lucros extraordin'ários seria. dig.!

1I0.S assim, se se mantiver as mesmas proporções, o dobro da

taxa do mercado. Esse e um aspecto importantlssimo. V.Exas.

podem imaginar o que e, neste. momento que estamos vivendo.vir

Ulll cidadão qualquer e se dispor a declarar que deve ser a1t~

rada a Lei dp. Remessa de Lucro para aumentar a possibf1idade

de remessa de lucro para fora. Tenho perfpit" consciê neia

da total incompreensão que sofrerá essa proposta t mas consi

dero que, felizmente, tenho condições de - seja lã o que

for - poder dizer isso"especialmente nesta comissão: por

que acho que e o foro .,propriado para colocar esse problema.

Ainda não co10qupi e~se problema, neSlies termos, em publico,

devo dizer isso ao nobre Df!putado, mesmo porque, francamente:

esses problemas são tão complicados, que não adianta compli

carmos mais do que necessãrio. Existe uma lei que diz que

as complicações devem ser reduzidas ao mTnimo. Mas acho Que

'este é um momento critico, i1ust,:,e Deputado. Acho que este

i o foro apropriado, especificamente porque, de uma forma i!!,

teressante, Sr. Deputado, voltamos a nos encontrar t discuti.!!,

do sobre esse assunto. V. EXil. se lembra de que, no tempo em

que eu estava no banco - não· me lembro mais em que posição,

se de Diretor ou Presidente; era ,a de Presidente - V. Exa,

presidiu uma comissão justamente sobre as multinacionais, na

qual defendi exatamente essa tp.se. Divergiamos, evidenteme.!!,

te. Eu defendia a tese de que o problema das multin"cionais,

no Brasil, tem Um carãter difprente, porque, dadas as atra 

ções da economia hra~ileira, dado essp magnetismo da ecnno 

mia brasileir;" havia uma atração .de nnvo~ recursos que fi

nanciava a trllllsferência de recur"'os para o exterior, a re 

messa para o exterior. De modo que havia esse aspecto possI

ve:l como mecaniSmo transferidor. e'videntefllente deixando de

lado todo o prohlemll politico da Questão das multi nacionais.

Francamente ppnsei a respei to disso· e acho que este e o m,2,

lIento para que as pessoas que tenham alguma responsabilidade

nf'ste PaIs digam aquilo que pensam, de formA muito clara

específica. Foi uma oportunidade que se criou extremamen te

importante para deixar esse problp.ma de forma muito clara, pO!.

que - e irônico - se quisermos manter o comando do proce,!

so nas nossas mios, tem que haver. essa mudança na Lei de R!'

messa de Lucro, 1! interessante que V. Exas. vejam como 15so

muda o carãter de toda a proposta, porc!.ue vamos nos apresen

tar ã comunidade internacional como um País responsável, que

analisou e 'lue diz: os Senhores não l'J:stão sabendo adlllinis-

que define justamente os interesses nacio is permanentes. a

polític.a ~ac.ional, inclusive a po1Ttica externa... Quer di.
zer, uma 'politica que foi implantada com o golpe, de total

'subserviência aos interesses internacionais, multinacionais e

econômicos, p~incipa1mente dos Estados Unidos. Foi uma op

ção polTtica determinada pelo, golpe militar, e o resultado e
este. Muito obrigado.

zendo vem mostrar que você realmente tem a possibilidade -'!e.

como devedor soberano, mudar. O Brasil pode fazer. Hão vou

discutir com V. Exa. sobre que administração vai fazer isso.

V. Exa. e pol1tico e levantou um problema atual. Eu estou 1!,

vantando um problema em tese, do qual alguem se possa conve!!,

cer - jã disse a V. Exa. que sou,cetico a este respeito _I

estou mostrando a lõgica do processo. Então, um pais sober,!.

no já pagou por isso, nobre Deputado, e isto e que e imp 01"

tante., o Brasil, como devedor soberano, quando paga aqueles

spreads - V. Exa. sabe que quando toma emprestado hã a taxa,

ta com um fator que existe hoje, Sr. Deputado, que fi a gran

de insatisfação dos bancos, dentro da própria econo~ia ameri

cana, da sociedade americana, dentro da Europa, porque exis

te muita gente que considera que os bancos foram irresponsá

veis. Emprestaram irresponsavelmente. Então, eles é que d,!

vem pagar pela sua irresponsabilidade. Esta, de cel"ta JIlanei

ra, ê a posição do FHI. quando ele obriga os bancos a partici

parem, forçosamente, compulsoriamente. A proposta que estou

1evantando não ê qui xotesca. Também acho que não ê hora Ode

sair com "quixotadas·. Acho· que existe essa figura. Podemo

-nos defender de uma forma muito clara,.muito calm1!-, muita c::i
vilizada, dando uma demonstração de que sabemo,s onde estão

distinguir onde estão seus interesses e faz as opções erra

das. Por isso, de opção errada em opção errada, o fosso e.!!,

tre ele e o Centro cresce cada vez mais. Acho que esta na

hora de o Brasil examinar corretamente seus problemas e to

mar, com coragem, mas COm realismo... Acho que um pai's que

se apresenta. num esquema como o que estou sugerindo, defen

dendo C01[l grande objetiVidade seus interesses, vai encontrar

formas de executar o que pretende.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornel1as) 

Apenas para concluir - não me vou estender muito - eu di

ria que esta no discurso do Gen. Castello Branco de 30-6-64,

o SR. DEPOENTE (Paui'o Pereira lira) - Sem pr!!,

longar.a discussã'õ, porque jã entramos no aspectQ po1itico,'

não estou de acordo com a 'interpretação de V. Exa. Essa

~ma questão política que, f~ancamente, acho que nada tem

la for:a, a· prime rate) mais o spread ••• Esse spread signifi

ca a cobrança que o banco faz para os riscos da operação, p!.

ra o caso de o pr:ojeto não dar ce~to, ou o Pais não ter co!!,

dições de pagar: - exatame.nte o problema atual. Então, o Br!,

si 1 comprou o di rei to ." Ali ãs, no meu entender, o Brasil jã

pagou pelo direito de mudar a forma de pagamento. t. difere.!!,

te o conêeito. Reconheço que estou elaborando aqui uma serie'

de conceitos diferentes. Mas;sabe por quê, nobre Deputado?

Todos esses p,:obi:emas selllpre são encarados e apresentados do

ponto de vista deles, dos pai's.es exportadores de capital. E,!.

tou cometendo a simples ousadia de olhar para esse mesmo pr,2,

blema do lado de cá, postado do lado do tomador. Todos e!

ses conceitos não fo~am desenvolvidos. A·figura do deved o r

soberano existe do ponto de vista de quem estã tomando Bi1pr~

tado. Nobre Deputado, estou supondo que nós passamos aquela

fase em que os Estados Unidos lIlandavam,. tropas para cobrar a

divida. E evidente que eu tenho essa hipótese maior, porque

isso fi um fato. V. Exa. sabe que existem históricos que têm

sido recapitulados de que ate não muito tempo atrãs, tal vaz

hã 30 ?u 40 anos, os Estados Unidos mandavam - acho qlle ã

Repiíblica Dominicana - mandavam tropas lã e ate achavam que

(:stavam cobrando muito melhor. r outro aspecto. Parto de!.

~e pressuposto. Se o problema é'esse, a1" tem-se que pensar

ée novo. Temos que imaginar se ganharemos a guerra e outro

tipo de argumento. Então. estou pressupondo isso, Ou seja

'gue o PaIs tem essa possibil idade, realmente, se quiser.

:,reciso considerar, ilustre Deputado, tambem, que 1â fora uma

;;.t,itude dessas, be,": ~onduzida e inteligentemente operada co.!!,

. os nossos interesses. Sr. Deputado, o que .caracteriza

pais subdesenvolvido ê que na hora das encruzilhadas -

acho que este Pals estã numa encruzilhada - ele não sabe

o SR. P~ESIDE.NTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Sr. Relator. Antes de V. Exa. inicia r

a fase de argllição, daria a p-xigilidade do tempo do Depoente,

eu pediria a ambos que fossem o mais sinteticos possivel, pois

outros parlamentares também o argüirão.

O SR. RELATOR (Jacques D'Ornellas)- Nobre D!

floente, Sr. Paulo Lira. entendemos que as decisões econôm i

cas são precedidil~ dp decisões pofrti cas·. Entendemos qlle o

conjunto da economia i nternaciona 1, do capita 1 fi nancei 1"0 i!!,

ternacional estã intimamente ligado com os centros despnvol

vidos do exterior: os Estados Unidoo:o, a Furopa Ocidental

o Japão) que formam a Trilateral. t: claro que a dominação da

economia dos paises da pe~iferia, quer dizer do Terceiro f,lu!!,

do, dos subdesenvolvidos, dã-se em função de uma oferta de

ci'lpital que' navia, flutuante, no mercado internacional, nos

ultimos anos. Atrãs disto vêm exigências políticas, po1iti

cas que definem também a dominação desses países por esses E.!.

tados centrais, designadamente o Estado norte-americano. Ag.!!.

ra .estamos sendo ameaçados concretamente com algumas medidas,

por essas empresas, por eo:oses Estados centrais, pelo capital

lIlonopo1ista internacional, que quer concretamente a privati

zação das estatais, quer dizer, a dp.snacionalização das nos

sas estatais. Querem a extinção da nossa tecnologia, da noE.,

sa engenharia. Na 'área de meorcado, na ãrea de informática,

p-stã claro, e a questão do!õ micros e minicomputi'ldores~ 'ri que.!.

tão da reserva de mercado. Temo!: tambem um projeto de contr~

1p da .nat~lidade, castração da mulher brasileira. reduçoo da

natalidade de modo Que pos~a acelerar essa domin"ção. Em ci

ma di ... to, um" outra exigencia de caráter polit.icn das mu1ti

nacionais, dos Estados centrais e a mudança da nossa politi

ca e;<tprn". Acham que nossa !"ol1tica externa e muito atrel.!

da ao Tere.eiro Mundo, nossa política externa e muito ali'nha

da aos pai'ses africanos e querem mudã-1a, querem mudã-la p.!

ra criar condições ate de possibilitar a remessa. o envio de

troras~ de soldados brasileiros para o Caribe. para sufoca r

movimento de libertação de países como E1 Salvador. tlicarã

Qua, Cuba etc. Então, entendAmos que hã processo de pres«ão

econômica sobrl'!' o Brasil, e não adianta querer exportal", au

mentar a exportação. melhorar o balanço de pagamentos, quan

do vemos nos u1 timos dias Uma mudança das taxas preferQnciais

de 11% para 11,5%, depois 12%, justa~ente quando estã hav,en

do euforia do Governo por estar havendo um superávit na b!.

lança comercial. Nessa mudança de taxa de 11 par.a 12%1 a di

ferença de 700 milhões rle dõlares foi da noite para o dia. Ao!!

'J"entou o nosso debito, o nosso compromisso de pagamento. De

modo quP não acredito quI' haja devedor soberano. Estamos tr!

mendamente comprometidos e este Governo que estã aí não tem

mais condições de mudar coisa nenhuma. E um Governo que tem

que ser destituído, tem que ser derrubado, tem que ser exc1'!I

do, tem que ser eliminado para criarem-se condições de o Br~

si1 mudar o curso dessa política' externa e da sua economia, e

salvar o povo brasileiro, que estã morrendo de fome. Oe mE.

do que a pergunta e esta: Devedor soberano. isto existe?

o SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Nobre

Deputado, justamente uma das curiosidades da proposta e que

vem demonstrar que existe essa figura do devedor soberano.

Quanto a tudo que V.• Exa. estã dizendo, quanto a todos os

fenômenos que estão ocorrendo e são objeto de comentãrios ,e.!!,

fim, de interpretações, justamente a capacidade de resis ti r

a isto tudo e que se demonstra naquilo que designo como co.!!,

tro1e do processo sob mãos nacionais. E justamente essa fi

gura q{Je V. Exa. contes ta, do devedor soberano, que mos t r a

que ele existe. Não sei !!e V. Exa. conhece um artigo famoso

do Sr. Kissinger. um tios grandes ideõ10gos do Vietnam e o!!.

tras aventuras. Ele fez um artigo. que a Maria conhece, 1,2,

go que se instalou a crise mais aguda, em que ele diz a1gu 

mas coisas razoãveis - ele 'não e muito forte em economia

mas diz, especificamente, o seguinte: ,que a. primeira evidên

cia que tinha que ser tomada pelos paises industrializados.!

ra libertar os seus bancos da pos.içâo de refens dos deve d e

res. Ele USil uma palavra, que não ê uma. palavra diplomática,

dizendo que asses devedores tinham o poder de chantagem s.Q.

bre os bancos. Ele usa a palavra blackmail. Por quê? Po!.

que, como você devia isso" você ia- ameaçar de não pagar. E!!,

tão, você pode quebrar os bancos. A proposta que estou f.!

quetraI" esse mercado financeiro internacional. Do jeito
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Pois não.

(} SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar furtado} ~

ver com ã proposta oQjetivamente apresentada. Acho que essa

e outra esfera de discussão.

dente, e uma questão rápida, dentro do assunto. Estou ins

crito, mas gostaria de intervir a.gora para não fugir do deb!

te. Poderia?

d.

isso

Nenhumvidamento externo isso era uma novidade. senhores.

va, inclusive o Brasil. financiava-se qualquer déficit

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tava"re~)

A Polônia ti.nha feito o mesmo que o Brasil.

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Li~a) - Eles !

dotaram políticas econômicas erradas. Fizeram, por quaisquer

razões. inflações. No fundo. e um caso de livro-texto de e~

conomia. O caso do Mêxico e típico. o caso da Argentina

típico. Faziam inflações lia la Brasil" e seguravam a taxa

de câmbio. Orü, abria-se uma necessidade de recursos. Como

havia urna pletora de recursos, de que todo mundo se utiliza-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Gostat'ia de alertar 11. Sa. quanto ao horãrio.

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Se hou N

ver mais alguma pergunta, nobre Deputado ••• Se fosse uma· p~

queni na ••• Sei que deverã ser apresentada por escrito.

externo.

pa'ís tinha executado uma política consciente e descrita co

mo tal. t preciso considerar que esses outros países que tE.

maram emprestado o fizeram sem uma poHtica de endividamento

o SR. OEPUTAOO EOUAROO MATARAZZO SUPLICY ,ao!;.

taria de saber, dada a experiênci~ do Professor Paulo Lira em

negociações internacionais. primeiro, se conhece alguma exp~

riência de out....o pa'i's na tomada de camlnl10 semelhante ao que

vem propondo. Em segundo lugar, em que medida o Sr. Paulo Li
ra acredita que o Brasil teria, hoje, condições de, talvez a.r:.

tlculado com outros paises, influenciar de maneira mais efe

tiva na política econômica do principal pais do mercado fi

nanceiro internacional, que são os Estados Unidos. Se cons!

dera que hã o vislumbre de uma perspecti,va de mudança signi

ficativa. no sentido de não ficarmos tão atrelados a essa p.!!.

litica de taxas de juros pela qual estamoS sempre SOfrendo os

efeitos.

e daqui a dez. anos vamos faz.er outra tentativa. Pais subde

senvolvido e isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Li~a)" Agrad~

ço ao nobre Deputad9 Suplicy essas perguntas. porque de novo

elas tocam em pontos extremamente interessantes. Em primei

ro lugat', S. Exa. pergunta se algum outro pais jã tentou a~

sumir esse papel que sinteticamente podeMOS descrever como

de devedor soberano e executou isso na pr5tica. Acho que não

e que existem razões para isso. Esse aspecto liga-se um p02=!

co ã segunda pergunta. Acho que 'está na hora de se pensar os

problemas brasileiros. Não se trata de inventar a roda, mas

de pensar o problema todo COI'IO um pais importador de capital,

balanço de pagamentos.põrque a lObanqueirada\\ toda estava qu~

rendo financiar. Então, com aquilo se perpetuavam pol1ticas

econômicas erradas, insustentáveis a longo prazo. O Brasil.

ate certo ponto. não fez isso. Utilizou-se da capacidade de

financiamento dentro de uma politica deliberada de acelerar o

crescimento econômico do Pais. Quanto ao que o Deputado S!!.

plicy menciona, de nos juntarmos aos outros pa1"ses, minha i~

terpretação.é a seguinte: o Brasil, basicamente, aplicou

já fiz a ressalva de que há sempre essa discussão a respeito

dos programas - isso em investimentos. Por isso o Brasil

tem essa tendência de querer adiar para uma epoca mais opor

tuna a transferência de recursos. Não e, na minha interpre~

tação. o caso do ~lexico. ,J: isso e dito pelos próprios mexi~

canos. O México tem interesse, senhores, em seguir o progr!

ma do Fundo, porque não adianta ficar ·carregan'do essa divida

externa, que foi mal aplicada •• : Porque não foi apite·ad;:;; •

foi para financiar exportações, foi fuga de. capital, foi p.!.

ra financiar p~ojetos ~rrados de petr.õleo ••• A melhor coi

sa que o México pode faze~ e pagar o mais rapidamente~ come-

consciente, e levar isso às ultimas conseqllencias.

'E por isso mesmo que estou querendo conceder-lhe a palavra.

que me leva a essa posição. Em termos de ino.... ação, também

se deve dizer que essa politica de endividamento externo.que

foi extremamente criticada ••• Tenho, aqui, uma discussão

antiga com a Maria sobre isso. Acho que a Maria est'ã errada;

ela acha que eu estou errado. Democracia é isto:convivermos

com opi niões opostas. Mas es tamos juntos... Mari a, você não

acredita naqueles meUS coeficientes, mas eles mostram que o

negócio estava extremamente sob controle ate 197B. Então, o

que digo é que quando o B:asil montou essa. poHtica de endi-

Acho

assinados com clãusula vat'iãvel de juro. Por isso a' india

não assinou. Mas. paradoxalmente, apesar dos desastres que

eles fizeram, e dado o potencial da economia brasileira, d!,

da a própria separação entre os intnresses do capital priva

do internaciona-l, transnacional produtivo, e Os dos bancos,

porque eles não são todos. associa.dos, em particular, e a ruE.

tura entre 05 bancos E'ut'opeus e americanos nesta materia, nôs

temos condições objetivas, a tal ponto objetivas que e do i.!!.

teresse das classes dominantes deste País fazer o que o Dr.

Paulo Lit'a está: p~opondo. E~quanto no caso da Tanz.ania, 2

pesar da soberania nacional e de ser um governo popular, ela

não tem condições objetivas de se livrar da comunidade fina!!.

ceira intet'nãcional. E1es foram lã pedir o apoio do governo

Holandês, ao empréstimo de urgência, para que aquele povo não

morresse de fome. Nós não precisamos pedir. Sõ temos nece,!

si.dade _. e depois no meu depoimento falarei. - de reser

vas para dois· meses de petróleo e um mês de importações es

tratégicas que, neste momento, estão reduzidas, as estrateg.:!.

cas, a menos de três bilhões ao ano, o que e ridículo para a

capacidade de exportação brasileira. O que V. Exa. está di

zendo, e concordo. e que nunca se viu na História uma tama

nha traição nacional. t uma traição não apenas ao POVOj

uma traição, inclusive, aos interesses das classes dominan ~

tes brasileiras. E: mais: em alguns casos, e paradoxalmente,

ate dos segmentGs do capltal internaciGMl produtivo que aí

estão. Isto 'ê uma coisa nunca vista no mundo, desde a ori-

gem do capital ismo.

O SR. OtPOENTE {Paulo Pereira Lira} -

que a Maria colocou bem. O que estou tratando é da soberania

na prãti'ca, Sr. Deputado. Esses assuntos s.ão tão longos e,

para mim, tão fascinantes, que... t. que o Brasil e um dos

poucos. desses países devedores, que fem condições de tomar

essa atitude. Porque, na verdade, a dependência de importa

ções que tem o Brasil e muito baixa. Com toda a cr'ítica que

se faz ao Governo Geisel, a essa e'stõria da substituição de

importação, o Brasil. hoje, tem o que e necessãrio para c0!l

duzir autonomamente seu desenvolvimento. 1\gora, só com suas

prõprias po'upanças e alguma que possa vir~ pelo relacioname!l

to com o capital de risco... O Brasil tem a indfistria p~

ra produzir as mãquinas. Hoje. o Brasil produz as mãqui n.a s

que produzem as mãquinas. Existia toda uma teoria de desen

volvimento que mostrava que devia haver essa relação. porque

como o Pais, para se desenvolver. precisava de mãquinas, cE.

mo não tinha uma indústria de bens de capital, ficava nesse

tipo de dependência como a Tanzania, que estã num estãgio mul

to mais retrõ9rado, dependendo ate 'de alimentos. Nós jã uI

trapassamos isso, mesmo porque, em vez de trigo, pode-se "c~

mel'" broa de mil ho, e ni nguem va i morrer por causa di sso.

claro, Sr. Deputado, que para se tomar uma atitude dessas

preciso medir os riscos. Se a operação e bem conduzida, bem

apresentada, se convenço que a manutenção dos creditas não

e tão importante, porque posso substituir esses creditos por

t'ecursos internos - e importante dizer isso - financio em

cruzeiros as importações. Não há esse misterio todo que e~

tão levantando. E o Brasil tem condições de fazer esse d~

senvolvimento. Se der tudo certo. se se conversar com as 8.!:!

presas multi.nacionais e elas garantirem o fluxo para poder ~

celerar, se se der uma vestimenta muito inteligente e tal,t!:!.

do der certo, e o que eu chamo .caminho da estrada de cima.Se

der tudo errado, se eles disserem que vão retaliar, que vão

segurar os aviões 'da Varig, que vão penhorar as embaixa das

do Brasil. que penhorem. A Varig põe os aviões no chão, r2

ciona-se a ga501 ina e o Pã'ís vai progredir, porque toda a i,!!

dustria jã estã a1'. Tudo o que pode acontecer e um relativo

atraso tecnolõgico de uns poucos anos. Mas nõs jã incorpor!

mos ta:nta c'oisa: Nós, hoje, temos a industria siderúrgica

talvez uma das mais modernas do mundo! t preciso imaginar:

o Brasil estã-se propondo a sofrer um atraso, no momento eJll

que estã ocorrendo - eSse 'é que e o problema polTtico a ser

apreciado - estamos nos propondo a ter um crescimento me

díocre nas próximas decadas, quando o mundo está sofrendo, h~

j e, ta lvez a tercei ra ou qu arta ma i or revo 1ução tecno1ogi ca ,

que e a ~evolução da informãtica, a revolução do microcompu

tador e a revolução da bfotecnia. Isso estã mudando a face

do mundo. O que vai acontecer é que o Brasil va.i ficar na

geléia-geral dUrlnte du anos; os outros vão-se desenvolver

d.

n.m

- Sr. Presi-UM SIl •.) DEPUTADO,

não estã discutindo a soberania nacional em abstrato.

teüclo dos acordos, o Projeto nQ 2., dentro de. uma seri e

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Hão estamos fa lando tanto em tese. Ontem, por 20 votos, qu,!

se que ganhamos o direito de exercer esse direito. O que

Dl"'. Paulo Lira estã querendo dizer e que há paTses que, por

mais que tenham um governo popular. com o apoio do povo, não

tem a posição objetiva de devedor soberano, embora tenham e

defendam com a vida a soberania nacional. O Dl"'. Paulo Lira

absurdos que Hi são colocados, que demonstram claramente uma

pol'ftica de traição nacional. não de soberania nacional. E2.

ti dito com todas as 1etras que o Brasil abre mão de susci 

tal'" questões relacionadas com a soberania nacional. Por outlo

lado, gostaria de lembrar aqui ao Dr. Paulo Lira que o Bra

sil, quando houve a votação do Decreto nQ 2045, o Governo br,!

sileiro não tomou nenhuma posição 'em relação às declara ções

do Secretãrio Executivo do FMI, de que o Brasil entraria p~

10 cano do esgoto, caso o Congresso Na·cional n~o aprovasse o

Decreto nQ 2045. Por outro lado, não disse também nada em

relação às declarações do Sr. Donald Reagan. mais ou menos

no mesmo sentido. Quer dizer, uma interferência clara nos

assuntos internos do Brasil. ferindo a soberania nacional.E.!!.

tão, o que o Oeputado Jacques O'Ornellas quis dizer, com

que concordo absolutamente. e que a soberania nacional exis

te elll tese. Agora, para ela ser posta em prática, tem que

haver um GovernO que correspondaãs aspirações do povo e que

defenda uma pol'1tica de defesa dos interesses da soberania n!

cional. Caso contrãrio, isso fica simplesmente com uma tese

engavetada e meramente colocada na prateleira.

UM SR. DEPUTADO - Parece-me que essa figura do

devedor soberano, em tese, existe. Acho que nenhum de n5s ,

aqui, discorda disto, porque isto envolve a prõpria sobera 

nia nacional. O que o Deputado Jacques D'Ornellas levantou,

ponto de vista do qual discordo, 'é que o Governo bras;1 eiro

não e um Governo que tem uma política de soberania nacional.

Concordo. Então, este e o ponto de vista, não temos um G~

verno que coloque em prática uma política que expresse a so

berania nacion~l. Isto estã caracterizado, por exemplo. nos

acordos firmados com o F/H. V. lixa. conhece muito bem o co,!!.

todas as torpezas - este fim jã ê por minha conta. não

por conta do Dr. Paulo Lira - que os Governos, nos ultimos

anos, têm feito. Ele estã-se referindo a algo que tive oca

sião de verificar há três semanas na Holanda, qual ê a dife

rença da situação real. Estive na Holanda num debate sobre

esta questão, presente o ~eprese~tante do BancO Mundial, pr!,

sentes os funcionários do Banco C~ntral da Holanda, pela 1\

frica, pela Tanzania, o Ministro de Economia da Tanzania, e

pela Amerjca Latina esta colega. Pois bem, a Tanzanía, que

ê um pais que exerce, nos limites do poss'i'vel. a soberan';i a

nacional e que e um pais que respeita seu povo, estã objeti

vamente numa posição de devedor não soberano. O Presiden te

disse de uma maneira dramática que ele, a despeito de defen

der o povo da Tanzania, coooo seu governo tem tentado fazer.

nio tem condições de se afastar da comunidade internacional.

porque o povo da Tanzania morreria literalmente de fome, e,!!

quanto que o B~asil, com um Gover,no, mesmo que fosse conser

vador~ tinha condições e serã compelido a .:a:ssumir a posição

cjl{e o Professor Paulo Lira estã sugerindo. Aliãs, e muito

curio"o, porque o Professor Paulo Lira era Presidente do Ba.!!.

co Central quando essa divida foi 1evada ao limite. Tivemos

debates, não ãsperos - porque ele foi meu Professor, emb~

ra muito jovem. pois ê mais ou menos da minha idade, e eu

respeito o Dl"'. Paulo - mas irônicos e mordazes, com todo

o ca~inho que a gente tem, quando ele Ille disse: n A adminis

tração da dívida está sob controle. tI Isso por volta de 1974,

1975. 1976. Então eu disse: "Professor Paulo Lira, não estã

sob controle coisa nenhuma, porque oS contratos estão sendo
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mente.

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Exato!

o SR. DEP-UTADO FERNANDO SANTANA - Serei breve,

ros flutuante, nãs realmente, poderemos pagaI" em 200 anos e!

sa drvida?

Seio SR. nEPOEHT~ (Paulo Pereira Lira) -

O SR. DEPU:rAOO FERNANDO SANTANA - Ele fez um

quem e.

tar a qUllstão, para mostrar qual e o leque. Porque não se

toma a decisão correta se não se tem a informação adequ a d a

de todas as alternativas. Todo o meu trabalho, tDdo o meu

esforço e para mostrar as a1 terna tivas e que ê possive1 h!·

ver esta figura de 'devedor soberano. Muito obrigado, aos s~

nhores.

como sempre. Concordo com () Oeputado Pratini de Moraes, em

que o problema hoje e muito mais político do que econõmico •

Aritmeticamente estã claro que não vamos poder pagar e5sa dI

vida. Não acredito que se i>ossa estabeo1ecer um esquema com

o atual nlvel de juros flutuante, sempre tendente a crescer.

Realmente, não há como sair dessa dificuldade. Então, con

cordo com V. Sa. Desde o ano passado V. Sa. colocou o pro

blema em termos de devedor soberano. Quanto a isso, estou

inteiramenh de acordo e acho que não podemos fugir õessa co!!,

dição de devedol"' soberano. Todavia, não entendi. na sua e!.

posição - cheguei um pouco atrasado - quando V. Sa. di~

se que era necessário modificar a Lei de Remessa de lucro p!

ra permitir - segundo entendi. não sei se foi isso que V.

Sa. quis dizer - uma elevação... Se a remessa e de 12,s!

ria interessante permitir-se uma maior taxa de remessa.

verdade isto?

o SR. PRESIDENTE (Dêputado Alencar Furtado) _

Sr. Paulo Lira, a Comissão agradece a V. Sa. o comparecimen

tD e não vai deixar que V. Sa. perca o seu avião.

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Quando

mencionei o problema do capital de risco, não da elevação da

taxa de juros, mas 'da taxa de 12%, para efeito da taxação e!5.

t~aordinãria, isso ê se eu Quiser realmente obter um influxo

de novos investimentos diretos que' compensem a salda. Oe mo-

do que isso financia. Uma entrada mata a saída. ISto -não

tem que ver. em relação direta. com o problema da taxa de j}!

ros. Há um problema tecnico, porque esses 12%, a partir do

qual eu faço a taxação extraordinã~ia, evtdentemente se rel~

cionam, na vida econômica, com os juros, com o fmprego alte.r.

nativo do capital, que é a aplicação financeira. Esses lU

entraram na lei brasileira quando a tax~ de juros de mercado

era 6%. O que estou levantando e UM problema 1õgico. dI! que,

O SR. OEPUTADO FERNANDO SANTANA - Ora, se não

estamos podendo panar as atuais. por que, então. aumentar ?

Dutra coisa) se o juro internacional, que hoje é de 15%, eM

media, segundo disse aqui o Dl". Viacava. creio que há uma i!!

possibilidade natural para qualquer esquematização do paga

mento da divida. Então. ~lltramos como devedor soberano para

discutir, inclusive, o problema de uma taxa de juros fixa que

o País' possa realmente pagar, e ai ê que a soberania vale.

Já há um estudo. por -exemplo. a respeito da moratória, creio

que de Alberto Castro, economista que fez uma simulação, co.!!

siderando que o País produzindo, c'omo produzia naquera epoca,

320 mil barris de petróleo, tinha condições corretas a obje

tivas de declarar a moratória. Hôje o Pais está produzi n do

460 mil barris e mais 120 de ã1coo1 correspondente a barris

de petróleo. Então, já há um estudo. não sei se ê de Alber

to Castro, V. Sa. deve conheceor.

problema e de ontem. não li de amanhã ou depois. Não. Porque

o quadro que e5tli" ai. se não se alterar, vai continuar. EE.

tou dizendo com toda a franqueza para os senhores Que coloco

esta ideia porque acho que e da minha l'Qsponsabi1idade leva!!.

trabalho em cima do que se chama moratória. Porque o que se

alegava e que não tínhamos recursos para enfrentar a morató

ria. Ele provou que as exportações brasileiras, em 67%. são

pagas ã vista, 27~ são pagas num prazo entre 30 e 90 dias,

lJPenas 6% delas são financiadas a prazo maior. Então, o Po!

"1s pode realizar todas as suas exportações para fazer frente

às importações necessãrias num prazo de 90 dias. ou ate de

60 dias. Minha pergunta é a seguí'nte: Acredita V. Sa. que,

aumentando a remessa de lucros, e permitindo essa taxa de j.!!.

O SR. DEPUTADO HRNANOO SANTANA - Quando eles

Lira, eu gostaria de entender melhor um comentário SêU. V.

Sa • disse' que não dã para fazer o l1MOBRAL" dessa gente lã

fora. V. Sa. disse que o problema não e político lã fora e

que o problema tambêm não ê técnico. Quero ver se entendo.se

consigo colocar em contexto esta sua observação. Na minha m!

neira de ver, estão e5gotados os instrumentos têcnicos de

discussão, no atual cenário do mercado financeiro internad.f!.

nal. Dentro das atuais regras do jogo obedecidas pelo FMI.

escritas, como V. Sa. bem disse. hã 30 anos. para estimu1 a r

o comercio, não hã mais condições "para pretender mudar essa

regra do jogo. Acho que o problema ê só política hoje, po;:

que, a continuarmos com as atuais condições de juros, prazos

e carências impostos pelo mecanismo financeiro internacional

e com as poHticas econõmicas recessivas do F·MI, o custo PE.

1itico deste negõclo se tornará' insuportãve1. Então, acho

que chegou o momento de a classe poHtica di Zer ã classe p~

l'1tica, lã, que a textura social deste País não suporta mais

este tipo de custo e que ê preciso começar a pensar em mudar.

Sei qUe isso não muda rapidamente. Sei que não e possí v e 1

pretender grandes alterações. Has sei muito bem que al!Jumas

D SR. DEPOENTE (Paulo Pereira lira) - Nobre

Deputado. vou responder a esta ültima pergunta, senão v o li

perder o avião. Acho que esse trabalho tem que ser feito em

todas as frentes. Realmente ê: um trabalho tentar começar e2i

p1icar aos Congressos respectivos. Acho que ê válido, e bom,

porque essa gente um dia vai ter de compreender estas coisas.

Sou, entretanto. extremamente cetico a respeito disso.

o SR. DEPUTADO PRATlNI DE MORAES - Dr. Paulo

nobre Oeputado. 'Quando digo sem xenofobismo. vejo um sorri..

50, como i1 dizer Iljã voltou a mesma conversa". Não e'" nada

disso. Não. O assunto fi muito seria.

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Deputa

do Pratini de Moraes, longe de mim dizer que a classe po1ít.:!..

ca não tem esse papel. Acho que isso deve ser fei to, acho

que tudo isto Se encaixa numa mesma moldura. O que digo, n~

bre Deputado, e que imaginar que atraves do Congnsso se vai

modificar a posição da taxa de juros alllericana ê Uma coisa

muito longa. A taxa de juros fi úm problema que nem o pr,ª-

prio governo ame~icano controla. "Isso depende do mercado)d~

pende da desconfiança do mercado. A taxa de ju,,:os nos Est!.

dos Unidos', no fundo, ê um grande voto da sociedade america

na de desconfiança em relação às autori dades. Esta ê a rea

lidade. Eles não acreditaram que a inflação acabou. Daí a

situação atual, com o problema d~" taxa de juros, alem de pr~

blemas técnicos de custeamento de fundos etc. Ilustre Depu

tado, existe todo um campo para isto e acho que temos de tr!

ba1ha~. Isso pode ajudar. O que não podemos ti esperar que

essas coisas aconteçam, quando o remédio estã nas nossas mãos.

porque na ho~a ewt que embarco ness'a operação de desengajame!l

to, durante cinco anos, ê um compasso de espera para que e

les acertem seu problema. Depois, então, vou ver se me reel!.

gajo ou .não. Mas, enquanto isso, não vou submeter uma econE.

mia de 130 Milhões de cidadãos a essa conjuntura tota1me nte

a1eatõ~iat quando posso apresentar um caminho sob meu coman

do, nacional, para resolver os p\ob1emas imediatos, porque o

comp~eenderem isto jã teremos morri do de fome.

O SR. DEPUTADO PRATlNI DE MORAES- Or. Paulo

das maiores restrições, algumas das maiores dificuldades h,2,'

je encontradas por executivos tanto no governo americano c2.

mo em países da Comunidade Econô~ica Europeia é no prõprio

Congresso desses paises onde há grandes resistências e abso

luta falta de comp.reensão em relação às conseqüencias, para

os países em desenvolvimento, da prãtica, de um lado, da po·

lltica do Fundo e; de outro lado, .das regras do jogo impostas

pelos bancos dentro do cenário financeiro internacional.

Lira, vou-lhe dar Ulll testemunho. Há alguns dias. os Estados

Unidos impuseram restrições à exportação brasileira de 'filmE.

quina. Bastou que eu desse a notícia de que ia apresentar um
projeto suspendendo a importação de computador amer-icano p!

ra, em 48 horas, o assunto estar resolvido. Porque o Congre1

so brasileiro se manifestou sobre o assunto - nunca se mo!

nifesta. Acho que precisamos começar a criar. Maria. a • n!.

cessidade de o Congresso Nacional, a classe pol1tica, se m!.

nifestar sobre questões econômicas, quando esgotados todos

os canais tecnicos.

existe. ~ qualquer idéia de pensar que vai haver cohboração

dos governos dos pCtlses industrializados - quando se fala

agora IIvamos tirar essa estória toda da esfera técnica de Fu.!!

do Monetãrio rnternaciona1, burocrata internacional. tecnocra-

ta nativo. essa estõria toda. vamos colocar num foro alto

de politica." Não. O problema ê"p.rãtico, senhores. O pro

blema ê que tem de haver um montante para não haver a trans

ferência de recursos para fora. No casado Brasil tem que" h!!,.

ver um montante de financiamentos que corresponda' ao paga

mento dos juros e que vão crescer, vão variar. Como os ba.!!

cos não querem pôr o dinheirQ, como já declararam e mostram

as suas projeções', tem que vir dinheiro do governo. Foi

que o Sr. Armacost. do Bank of America, declarou recentemen

te. r preciso colocar os governo~:, po~que eles sabem que,

para aliviar um pouco a Nbarra". tem que pôr dinheiro do g~

verno. A esta al tura do campeonato. pensar que. os governos

dos países industrializados vão colocar um centavo, de forma

direta. ou indireta,' seja para eles próprios emprestarem- bil!,

tera1mente ou através das agências internacionais... O Ba!l.

co Mundial estã tendo a maior dificuldade para aumentar

seu capital. O Banco Mundial, atravês do seu braço pobre, a

AID, não conseguiu fazer um "programazinlto" para refazer

que eles chamam de restabelecimento dos fundos da AIO. a que

se destina a impedir que alguns milhões de africanos e asiâ

ticos morram. V. Exas. acham mesmo que o governo americano,

a braços com deficits, os governos europeus" todos têm def.:!..

cit - vão pôr dinheiro para ajudar o Brasil. considerado um

país irresponsável, que se entregou nas mãos dos banqueiros e

que tem que pagar por- isso? A Ma~ia já recebeu esse depoimeE,

to de um correligionário dela, que devia, teoricamente, ter

maior simpatia. Não ê, Maria? Não estou quebrando confide~

ci a nenhuma aqui. Senhores, o prob 1ema não 'é de ni nguem, não.

O prob,lema e do Brasil. O que choca nessa proposta e que cE.

loca um pouco a nu as coisas. Vai depender da socieodade br!

si1eira - e eu acho que V. Exas., como políticos. e que têm

que conduzir esse processo - d'e que a sociedad~ bl"asileira

entenda o que se está passando. para mostrar que não exi s t.e

uma dicotomia entre moratória e F~lI, que o País pode exercer

essa figura, talvez inusitada. ou diferente, de devedor sob!

çando pelos juros. O que o México estã fazendo é uma coisa

extremamente inteligente. Os mexicanos são senhores nisso.

Eles estão-se utilizando do Fundo Monetário como bode expia

tório para fazerem aquilo que têm que fazer, mantendo a pos.:!..

ção d0.e!Í.! dentro do Mexico. :t preciso entender o que se

está passando e não confundir as coisas. Por isso e que sou

um pouco cético quanto q. colocar todo mundo no mesmo cesto

Essa estõria de ir aos Estados Unidos e "Senhores, vejam

qUQ es tão fazendo, cui dado. não mexam nessa taxa li, i sso não

rano.

A SRA. DE~OENTE (Maria da Conceição Tavares)"

Os Estados o fizeram no Secu10 XIX. E o Japão, no começo do

seculo.

O SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) - Ma.s,nos

Estados Unidos eles fizeram 'sem categoria; eles faziam a. coi

sa de cambu1hada, Maria. Os Estados ,Unidos refinanciavam a

dívida, todo ano. Financiavam aquela estrada de ferro deles,

e o Sr. Morgan ia todo ano a Londres para refinanciar a dívi

da. Isto ê histórico. Estou sugerindo uma coisa diferente.

Estou procurando desenvolver uma categ0r:-ia. Porque não va-

mos ser importadores de capital por 10, 20 anos; vamos ser

importadores de capità1 por duas ou três gerações. Isto o!

qui ê um continente. Esta conversa .de continente e verdade.

Temos o maior bo1são de pobreza do mundo em nossa terra. De

putado - V. Exa. sabe dis'to - na terra de meu pai. Temos

o maior bo1sio de pobreza do mundo. Vamos ser importado,res

de capital, não por 10 <1nos. ~ssa história de década de d!,

senvo1vimento ê uma das maiores balelas. Meus senhores, não

tenho tempo. infelizmente, para m~ estender sobre o assunto.

C o n ver s e i com a Uaria e ela exp1icarã aos

senhores. Não existe entenditriento técnico deste assunto, lã

fora., Eles não entendem o problema em si, fora da indispo

,!"iç$'o po1,tica de .f~z~"l,()' ,.Se formos. espe'ta~ pata fazer

·HOBRAL· "dessa gente, estamos perdidos e mal pagos, para não

usar a expressão antiquada. Este, o problema. Temos qu~ tE.

.ar o assunto. POdem!?s fazer isto sem xenofobismo, pode l1l 05

fazer isto .defendendo nossos interesses. Este 'é o problema,
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baixo. Acho que o problema e de tal ordem que devemos ir

pelo caminho alto, e vamos, numa atitude de que conhecemos t~

dos os problemas. resolver esse ponto crítico.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Gostaria ~

penas de afirmar que nem sempre os emprêstimos tomados f.2,

ram bem aplicados. Por e~emplo, somos a favor do desenvolvi.

menta das industrias de ponta, inclusive a industria nuclear.

Mas a maneira como se fez a transferência do controle amerh

cano, que realmente nunca nos daria coisa nenhuma, e o quese

passou a fazer com a Alemanhà, com um programa realmente m~

galomanla.co. foram aplicações, a noss~ ver, que não foral:l

boas para esses recursos tomados para atender ao Programa, N.':!.

clear. E outras sobre as quais poderlamos discutir com V.Sa.

em outra oportunidade. Então, nem todos os recursos foram!

pl icados corretamente.

se quiser que haja uma entrada de recursos. de capital, para

poder realmente maximizar essa oportunidade - sou favor!

velo a esta tese, evidentemente, para fazer o percurso do C!

minho alto para maximizar a taxa de crescimento do Pais.- e!!.

tão isso tinha que ser feito do ponto de vista lõgico. Entre

tanto, tem de haver uma discussão sobre isso. Se eu não qui.

ser fazer, se chegar ã conclusão de que não quero, por moti

vos ideolõgicos, ou outros, por incompreensão do problem~,do

meu ponto de vista, tenho que fazer o controle de câmbio P!

ra impedir a saída das remessas e vou percorrer o que chamo

"a via baixa". Como qualquer atitude na vida, tenho sempre

duas oportunidades: ou vou pelo caminho alto, ou vou pelo C!

m'inho baixo. Se eu não quiser faZer isso, vou pelo caminho

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sabe-se que

hâ mais de 6 bilhões de dólares em equipamento nos porto's, e,!

pe~ando aplicação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) N

O depoente de hoje não seria o Sr. paulo Pereira Lira. Ele

prestou juramento ontem. Sua exposição foi interrompida em

razão dos episõdios do dia. A depoente de hoje e a Prof. M!

ria da Conceição Tavares. Professora titular da Faculdade de

Economia da Universidade Federal'ao Rio de Janeiro. daUNICAMP,

,memb~o da Direção Nacional do PMDB, conselheira do Instituto

de Economia do Rio de Janeiro. ex-funcionária do BNDE e da

CEPAL. E figura cujas qualificações não precisam ser enun 

ciadas porque e conhecida aquem e alem-mar. A Prof. ~larta

da Conceição Tavares, para formalizar nossos trabalhos e de

'acordo com a.lêi. vai prestar o juramento de praxe.

(A.. Sra. Depoente presta o juramento de praxe.)

O SR. PRESIDENTE ([}eputado Alencar Furtado) _.

Y. Sa. te," a palavra para a exposição sobre o assunto da co.!!.

vocaçio.

por interesses vulgares, a ceder aos Estados Unidos. Não se

e obrigado. Enquanto que o néxico tem que negociar no fio

da navalha para manter um minimo de compostura, Um mlnimo de

soberania ideológica e polTtica, para segurar seu povo e p!

ra não demonstrar que estão, na pr:ãtica, submetidos' e com

tendência histérica a serem absorvidos economicamente pela

potência do Norte. Argentina, Brasil e Chn'e, o Cone Sul ta!

vez seja a unica área da América L~tina em condição de di2.

cutir a questão do devedor soberano. Infelizmente. a Améri

ca Central pode passar de um devedor pa\a outro devedor, de

uma orbita para outra do mundo, mas não .tem nenhuma condição

de deixar de dever a quem quer que seja. Se não deve aos E!

ta dos Unidos, tem que dever ã União Soviética. Não tem sai~

da. Nós, não. Parece incrível. Uma das poucas coisas que

ainda se tem de pe do discurso do velho Getúlio ê essa ques~

tão de que A, B e C deste Continente não estão historicame,!l

te obrigados a abrir mão da sua s'oberania. Se abrem .. e pO!

que, efetivamente. não rep\esentam os interesses do seu povo.

Porem, mesmo gente de boa fe, que lutou durante décadas pela

soberania da América Latina, comete equivocos. Esta qU'estão

e fundamental. Não podetn0s discutir essas questões na base

dos nossos tradicíonais alidados ideológicos e dos nossos tr!

dicionais inimigos. Do lado conservador. hã pessoas que,por

motivos práticos de seus interesses ou de sua consciência sE.

bitamente despertada, estão objetivamente do nosso lado. i2.

to li, do lado da povo brasileiro. Há gente nossa, que deu

sua vida, que lutou bravamente contra isto que ar estã,e que.

sem que~er, vem ai~da com uma velha ~etõr:ica que não corre,!

ponde. Esta e uma questão decisiva. Evidentemente, sempre

há do lado de lã alguns oportunistas que ad?rfrão.ã tese por

questões de interesse pessoal. Isso e irrelevante. Muitas

vezes, o interesse pessoal de al guns oportunistas caio c í d e

com o do povo 1 como ontem verificamos. Ontem, tivemos o apoi

de muita gente que sabemos não estã efetivamente conosco.

No entanto, politicamente, por quc,stões prãticas do estilha

çamento do partido do Governo, vot'aram conosco. Esta ques

tão 'é decisiva, repito. Ninguem rejeitou. Pelo cqntrãrio ,

o auditõtib aplaudiu freneticamente. Eu, pessoalmente. con

fesso que não aplaudi. Fiquei satisfeita que tivessem vota

do, me deu umil certa aflição interna. mas são Objetivamente

aliados. Esh ê que e a dificuldade deste momento. Então,

vamos i questão. O que foi que o Paulo lira disse? .Não vou

en~rar no debate, mas quero fazer-lhe uma afirmação publica,

porque jã lhe fiz particularmente muitas vezes: para que t.2,

marmos os recursos? O Paulo Lira estã equivocado, porque,se

metade dos recursos que tomamos ti'Veram fins produtivos e r~

queriam um co'mponente importado que obrigava a um financ i a

menta do balanço de pagamentos, a outra parte não era neces N

sãria, porque o que nós queríamos eram cruzeiros, não dólares.

virias das empresas estatais deste País, em particular o s.!:,

tor de energia elétrica.' se endividaram em vão, porque preci

savam de cruzeiros e tiveram dõlar. Isso decorreu da pollti

ça ortodoxa. cega, do Minist~o Hãrio Henrique Simonsen, alel'll

da política debochada, irresponsãvel, do Ministr-o Delfim Ne,!

to, a~teriormente. A questão COMeÇOU com o Ministro Delf i lo

Netto, que aceitou, e pediu ~ecursos internacionais, aceitou

dinh~iro dos bancos sob o argumento de que era mais barato

do que o credito internacional, quando,_ se ele era mais bar!,

to, era apenas porqqe nossa polltfca monetária e creditic i a

era um equivoco. Hâ mais. O Brasil exoancliu. no opriodo do

Mmilagre U
, o' credito de uma maneira inacreditãvel. Não pr~

ci sava desses recursos. AJ e que vem a questão que o Paulo

Lira levantou. A razão pela qual de 1968 a 1973 nos endivi

damos não foi por problemas de balanço de pagamentos. tanto

que as reservas estouraram. Cada vez que voci! toma dinheiro

e sua \eserva' cresce, significa que não e problema de ba 1 a~

9o.. de pagamento. O que o Minist\o Delfim Netto fez foi per

mitir que as multinacionais de então tomassem dinheiro - po:!

que 80% do dirtheiro tomado aos baJ:lcos, de '1968,a 1972, foi

p.ara as multi nacionais - tomassem dinheiro barato. juros.

porque a Lei de Remessa de Lucros sobre pagamento de juros

não diz nadae,sob~e remessa de lucros tributa. esta a que!

tão. Era mais fâeil tomar dinheiro nos bancos, para .elas.

em vez de declarar capi.tal de rnco. O Pratini sabe disso.

o México, a despeito de ser ideologicamente comprometida com

. o mundo do lado de lã. Não se e obrigado, neste Pais. salvo

em

ele'

porque e fundamental que gente que serviu durante anos

disclpula e de respeitar o Dr. Raul Prebisch. Quando

autonomia dos bancos centrais, em toda parte do mundo, incl!!.

sive na ãrea socialista~ programas de endividamento, da nati

reza daquilo que o Brasil fez, foram praticados inclusive por

países da área socialista. A Polônia fez exatamente o mesmo

que o Brasil. Tomou dõlar no me~cado bancãrio privado para

um programa de desenvolvi.mento megalomaníaco. O Ministro de

1968, que derrotou o grupo polonês de então, que depois foi

para o ostracismo, aplicou o proarama de desenvolvimento ec!!.

nõmico do tipo milagreiro, com a mesma estrutura de investi

mento, a despeito de set' esfatfzada a produção das grandes

empresas e a .despeito de haver controle nacional e soberano,

e entrou numa llfria" idêntica ã do Brasil. Estas Questõ.es

têm que ser ,entendidas, sob pena. de voltarmos ã velha retõr.!..

ca da década de 50, 60 o que não perdôo, pelo menos aos mais

jovens. Aos velhos eu perdôo, porque é dificil mudar de po!!.

to de vista. Eu, de vez em quandO, fico pensando se não t!

rei algo da herança paterna, que faz com que eu fique uma ~

terna adolescente, tendo dúvidas sobre o que disse 10 anos

atrãs. As pessoas tem íl mania de se comprometer com o que

disseram 10 anos atrâs, quando seu único compromisso e- com

a verdade, a dignidade e o respeito a este povo. E sobre i~

so não ponho duvidas de que a maioria dos nossos companheiros

a tem. A questão vai alem, nesta materia. A questão tem c,!!.

mo pressuposto bãsico. como consenso restaurar a digni da d e

nacional e ter um Governo legítimo. Este Governo foi ontem

derrotado esmagadoramente mesmo pelo seu partido. Os ause!!.

tes. ,na sua maioria, repre5:entam ap,enas os apaniguados de um

out~o candidato. que não vale.a pena mencionar. Fique claro,

portanto, que estamos na iminência 'de uma mudança polít i ca

profunda. E fundamental, por isso, Que não se cometa a l!

viandade de imaginar que essa questão da díVida externa

uma questão que se. resolve apenas com o bater no peito, ca~

tar o hino e ser digno. Não ê. Essa é uma questão que r~

quer absoluta cla\eza. Por exemplO. eu tenho a honra de ser

certa posição, mas que o fez de boa fe, venha, igualmente de

boa fe, levantar as questões centrais. Que seja levada em

conta a proposta dele no decorrer do d~bate, e que fique cl~

ro onde divirjo dil proposta, onde imagino que as oposfí;ôes vão

divergir, onde há nuanças graves. onde imagi no qu~ o pensame.!!.

to conservador moderno vai concordar e o pensamento conserv!

dor arcaico vai divergir. Se não fizermos essas- nUllnças não

sobre a esperança que representa uma pessoa como Paulo Lira,

que sempre foi um técnico do Governo, que tem uma certa l.!!,

genuidade em relação ã questão pol'ftica, mas isso e muito bom,

temos a menor pOS5 i biT i dade de ser um devedor soberano.

não teremos, ainda que, como espero que ocorra. dada a luta

do povo brasileiro este ano, o povo retome a eleição para Pr~

si dente da República. A maior parte das' questões que dizem

respeito ã dívida externa não estão sob controle deste Con

gresso e não estarão sob seu controle. a menos que as modif.!.

cações sejam profundas. Henhum Congresso Nacional tem sob

controle a poHtica de dívida externa, a politica financeira.

r o E~ecutivo, mesmo em países de grande tradição democrãti

ca, mesmo em países em que o Congresso tem uma tradição de

luta, mesmo em parse~ de gove~no parlamentarista. Dada

esteve aqui e quando ele foi a'ssesso~ar o Governo Alfonsin ,

ele cometeu um erro. [le declarou que essa questão de nego

ciação se resolvia Governo a Governo. Ist,O e um equívoco.

.r" Dl". Paulo Lira está mais avançado Que .() Dl'". Rau1 8 Parece

incrlvel. mas 'é verdade. Precisamos entender que de vez em

qu.ando ocorrem essas coisas. Gente que e do oficio tem uma

consciência profunda. pela prime}ra vez na sua vida~ do que

significa subdesenvolvimento e, ao mesmo temp~, do que signi

fica um potencial de desenvolvimento que nunca ocorreu.

Brasil não pode esperar do Mexico· nenhum apoio. O I~exico e!.

tã em condição ~adicalmente dife~ente do Brasil. O povo do

Mexico. por mais que lute pela sua soberania nacional, e t.!:,

nha disto feito sua bandeira de luta. durante seculos, . tem

morrido em vão por essa. soberania. estã, objetivamente, hoje~

numa c0'ldição de dependência visceral dos Estados Unidos. Nos,

a despeito de termos um passado conservador. autoritário

ideologicamente vergonhoso, temos, pela nossa situação ge~

política e econõmica, mesmo' nas elites conse\vadoras, gente

que tem condição de praticar uma polttica lIais soberana que

um

Nãoo SR. DEPOENTE (Paulo Pereira Lira) N

mencionei esse ponto, nobre Deputado. Acho que esse e
outro capTtulo da discussão.

A SRA. DEPOENTE (Mã-ria da Concei ção Tavares)

Não vou fazer uma exposição detalhada. ,Espero que este as

sunto esteja, este ano. nas sobras desta ressaca cívica que

nos levará, provavelmente. o ano 'inteiro li atravessar na pa~

ta do dia. Faço um apelo aos meus companheiros, Deputados p!

·10 PMDB. e ao meu ex-colega - po~que agora nio estamos na

mesma profissão - Pratini de Moraes, em respeito ao mome,!l

to crítico que a Nação estã atravessando, e por cortesia,de,!

de qu'e realmente estamos numa enorme ressaca clvica. no se.!!.

tido de que façamos um esforço de entendimento sobre as que~

tões. para que fique claro onde estão as divergências.' Por

favor, não convertamos esta- questão, na qual estou dispostá

a ir muito alem do que o Paulo, ate porque o Paulo não se se}!

te em condição de discutir a questão pol1tica, que 'façamos

um exercício de marca~ nossas convergências e nossas difere!!.

ças, sem pretende~ brilhar' nem ter auditõrio. O auditôrib foi

ontem. E importante. O ünico membro que conheço N. pelo m~

nos presente - do partido do Governo, e que teve respons!,

~il,idades pÜblicas nos ultimos·20 anos, e o Ministro Pratini

de Moraes •. Peço a você, Pratini. que. por favor. não tente-

. 1I0S marc'ar ponto. Quando houve~ divergência. como' há' a~gu

l1as que tenho com o Paulo Lira, que ele conhece e, portanto,

posso, ate exp0t: publicamente\ que fique clara a divergênc i a

e que não entt:emos em debate sob\e i no.' Esse ê um debate p~

ra esc1a~ecimento desta Casa sobre li. gravidade da situação e
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porque estes são os famosos no mundo. Há quatro ou cinco mul

tinacionais que são famosas no mundo tanto por suas ligações

com o complexo militar industrial, tanto por suas 1iflaçães gol

pistas tradicionais, quanto ,pelo fa~o de que elas estão num

setor de tecnologia que elas querem manter sob controle. E!

trazerem capital de risco para \e submeterem ã Lei de Remel!.

sa de Lucros., elas resolveram endividar-se a uma taxa barata

e tomaram todo o dinheiro, com a conivência do Hinistro Del

fim Netto, que fez mais, recomendou a vãrios empresários n!.

cionais. entre os quais ~ ele me disse pessoalmente, isto

nio 'ê s~gredo - os baianos da PET!\09UIMICA. COI'IO Clemente

Marian; " o Paulo Vilares, entre outros. Recomendou que t!!,

te e um setor. Contra este lutaremos. nós e um segmento iE!.

portante das Forças Armadas deste Pâls, que tambem nio que

rem etc ,etc. Deixo de mencionar o' projeto do ProL Robe-r. t o

Campos, que foi meu professor, .porque ele não está' presente.

Realmente, o que t~nho a dizer só poderia dizer na pres e nça

dele, como já' disse. O Projeto do Prof. Roberto Campos ê l.IIIIa

aberração, de todos os pontos de vi,stil.. Não vamos discutir. '

Hi uma área que tem a ve~ COIll ~ questão tecnol ôgi ca e da so

berania' na~ional que se espera que UM conjunto importante das

tecnicos, el~ trata de sua administração e o resto do País

estã em outras mãos. Não hã consciência política na burocr!

·cia do Estado. Havia, mas -conseguiram acabar com ela.'·r cl!

ro, o Paulo Lira e um menino sê~io, ele estava administrando

a divid~, ele não se deu conta, e ate hoje estã em dificuld2.

des de se dar conta, de qu.e o Ministro do Planejamento Mãrio

Henrique Simonsen - naquela altura não sei se era do P1an~

jamento ou da Fazenda, mas doava na mesma, porque era quem

mandava - estava propondo projetos de investimento de lo,!!

ga maturação para serem finan'dados com credito de curto pr!

zo e taxa de juros variãvel, o que e uma loucura tecnica. Cai

sa que a Tndia não fez. A Tndia estão lã, miserável, atrap.a

lhada, como nôs. com uma mise~ia muito maior, mas não cedeu

nesta questão. A Tndia sô tomou emprêstimo de governo a go

verno, e é por isso que pode negociar de !Joverno a governo,e

do Fundo Monetãrio Internacional. Não tomou dos bancos. E,!!

tão, a questão hoje e a seguinte~ somos um devedor soberano.

Se este País conseguir ter um Presidente da República que t!

nha compromisso com os interesses gerais da Nação. Na que~

tão da dívida externa e da Nação. Incluem-se nisso os empr!

sãrios brasileiros e um segmento importante das multinacio 

nais. Porque há um segmento das multi nacionais que tem que

ver com essa questão da tecnologia de ponta, da informãtica.

Paulo Lira que~ia dizer - e de. convencer banqueiro cerytral

nenhum quanto a nossos pontos de vista. Ele se estava refe

rindo a uma conversa que eu tive, hã duas semanas, com oBa,!!

Central da Holanda; no qual estã um jovem socialista. bri

lhante, e que, por lã haver sentado - basta sentar no Ba,!!

co Central para começar o miolo a fundir - tem hoje um po,!!·

to de vista tão conservador sobre a questão internacion.al,quaE..

to tem o nosso colega do Banco Central daqui. E e sociali~

ta. 'Tivemos um entrever o de uma hora. Não adiantou nada.

Perguntei-lhe a última coisa: "A Europa - eles sabem, po!.

que a Holanda e o pars europeu mais aberto, internacionalmeE.

te, e tem bancos importantes metidos nesta atrapalhada toda

da America Latina - a HC!landa e os demais países da Europa,

em particular a Inglaterra e a Alemanha, que são os parcei

ros de vocês. vão fazer al!!o pela América Latina?" Resposta:

"Não. 1I "Vão abrir o comercio?" Resposta: "Não. 1I "Vão preo

cupar-se?" Resposta: "Não." E aí um conselho de amigo:" V!!.

cés se entendam com os Estados Unidos. Os Estados Unidos

que são os responsáveis pela America Latina." Vindo de Ut1 j~

vem economista, presidente do Banco Central. Ainda não foi

expulso do Partido Socialista, e não o serã, porque o socie;

lismo europeu não expulsa ninguem, não se incomoda, e tende

mais para o conservadorismo. Esta e a resposta. Os euro M

peus estão, por motivos políticos e econômicos, em contradi M

ção com os Estados Unido's, mas a solução da contradição de

les não passa por nos beneficiar. Pelo contrãrio, o mais pr.,2.

vãvel e que haja uma ãr~a de llloeda comum e que se torne uma

moeda internacional de pagamentos, intra-europeia. mas eles

não têm a menor preocupação. Eles têm menos dinheiro a.qui

investido que os bancos americanos. Estou falando dos ban M

queiras, não estou falando das empresas multinacionais. Ob

viamente, a Verolme tinha que estourar aqui, comO acabou de

estourar lá. O que V. EXas. têm que entender e que as mul

tinacionais', quando estão mal aqui, estão mal lã também. E!.

tourou a Verolme, estourou a AEG-Telefunken, estouraram gra!!.

des empresas multinacionais .por causa da polltica a~ericana.

Então, se eles não conseguem demover os Estados Unidos de

fazer aquela política, nós vamos conseg'uir? Por quê? O 01".

Pr.atini vai lã e convence os amiguinhos dele? Isto e umá RI!!,

luquicc. Portanto. o Paulo Lira estã enfatizando uma coisa

decisiva. E isso 'é uma novidade histórica. Este ano.acont!

ceram coisas neste País de que ate Deus duvida. t a primei

ra vez que o povo não se intimida e vai ã rua. t a primeira

vez que um técnico da responsabilidade do Paulo Lira, que foi

presidente do Banco Centr~l de um govt>rno da Revolução, vem,

publicamente, antes de vir ao Congresso, e defende uma posi

ção que para ele e [Iluito corajosa. Não e bolinho. flor' quê?

Porque ele estã convencido, e o convencimento técnico e mo

ral e muito importante. Ele não estã convencido polHicilrne!!.

te. Ontem, quando lhe foi perguntado: "O Sr. está pelas di

retas?l! Ele disse: "Olha, eu não sei disto, eu só quero que

isto mude. Eu não agüento mais ver uma Nação que tem possi

bilidade de ser soberana neHe estado". Esta mudança de ati

tude 'e muito importante politicamente, porque voce conse g ue

convencer segmentos importantes, conservadores, de que têm

que mudar. E na questão de política externa não basta apena

convencer os setores populares. que são os que menos podem

pressionar nesta questão da divida externa. Os setores pop~

lares podem pressionar por alimentação, por salãrios, mas

seu poder de pressionar sobre a dívida externa, em termos de

Ministerio, e muito menor. Se você consegue convencer seto

res importantes, conservadores deste Pals, de que esta pol1 M

tica e um suicídio, como conseguimos... O Deputado Herbert

Levy estava votando conosco; por 'isto, não apenas porque

povo do Nordeste está morrendo de fome. que o Paulo Lira

está levantando e uma questão factivel. Ele estã desmentin

do, com a autoridade tecnica que lhe corresponde. o fantasma

de que eles nos vão punir. COlnO ele disse, que tomem os avi

ões da Varig. Qual ê o problema? E a embaixada. Hão podeli1

tomar mais nada. vê se entende, Aldo. Aquele projeto 2 ê •

do ponto de vista ideológico e político, uma ver!:onha nacio

nal. Mas ele não e operativo. > Aquilo apenas revela a inte!!.

ção, a esperteza saloia desses nossos tecnocratas vendidos,de

uma humilhação pública, assinando um projet'o que e infa.ctwel,

porque eles não podem resolver' no tribunal de Nova Iorque se

as estatais vão passar p.ara eles. Por uma razão muito si.m":

tinha bananeiras e açucareiras, e estas, realmente. ele ti

nha que pôr para forá. Não temos como, a esta altura do ca.!:!

peonato, com choro nr:ego ••• r. um pr,o!1uto, de décadas. Esc~

continental e de economia fechada, e, por mais esforço expor

tador que faça, não se tornará' uma economia aberta. Vam os·

conviver por décadas com, as multinilcionais aqui dentro. Quei

ramos ou não, Isto ate o Fidel Castro uma vez reconheceu que,

se fosse ~sse o problema dele, ele não se in~omodaria, que.

infelizmente, ele não tinha multinacionais desse tipo. Ele

Forças Armadas continue apoiando. Essa e a área da tecnolo

gia nobre. A out~a. ãrea, que não tem na~a a ver com isso,

saber, a tecnologia jã difundida, de automóveis, Coca-Cola

tudo o que estã aí. Essa não ê a questão, porque a tecnolo

gia ê difundida e eles já' estão aqui há dezenas de anos. EE.

traram antes de 1964. Entraram nos anos vinte. depois. elTl

1937, entraram depois. com Juscelino. Já estão aí há déca

das, e vão continuar, porque não temos nenhuma condição de p~

gar para eles irem embora, nem eles têm condições de ir emb2

ra. Estão preso~ neste mercado, porque o Br-asil e um País

lheram este modelo os nossos antecessores. E não apenas no!

50S antecessores,golpistas. Os nossos antecessores que aju

damos a eleger. E não há saída. O probleMa que ele colocou

e: você quer negociar com este setor de capital de risco

base de inverter o' assunto, impedir que eles continu~m se e!!.

dividando em juro para, depois. nos liqtlidar, ou quer, desde

que haja um compromisso - é muit~ simples - você quer vir,

não vou tributar, a não ser no conceito de lucro extraordin[

rio. Correto. Ou, então, chame a capital de risco sua divi

da. Ou" então, controle de câmbio. São as três alternatrr

vaso Ou você faz o que o Paulinho disse, que e o que um g2

verno moderado, conservador, faria, ou você faz algo mais ~

portunista, mas que eu acho que eles não topariam hoje', ch!

mar a capital de risco parte da divida deles - claro,. isso

'é uma coisa que o Delfim adoraria fazer, porque ê malandro,

mas jã era, porque não merece mais nenhuma credibilidade de

ninguem - ou você faz controle de câmbio, que era o que e2.

tãvamos fazendo ate um mês atrás. O Presidente do Banco Ce,!!

tral terminou com o controle de câmbio. Mas tinha que ter

feito, pois não tinha reservas. Em todo o caso, entenda, Sa,!!

tana, não somos o México. O câmbio lã e controlado. A qual

quer hora que eles queiram remeter lucros demais, hã contro

le de câmbio, e não remetem. Você não tem por que ameaçã-los

a priori. A questão central com os banqueiros, não e com

o governo dos Estados Unidos. Não ê. Não temos nada que p!

dir âqt{ele governo. t um vexame, cada vez que você vai ao

Reagan e lhe pede algo, ele impõe como condição o que V.Exas.

. viram: uma política externa diferente, uma política de a.!.

mas diferente, uma politica tecnológica diferente, que • são

questões, estas sim, de soberania nacional. ' E mesmo Que. C!

damos nisto, ele não nos vai,dar nada, porque. não tem condi

ções. por causa do seu Congresso - pena que o Pratini jã

foi - de fazer isso. O Congresso americano não permi t i rã

que se abra nenhuma exceção em relação ao Brasil, porque, se

abrir em relação ao Brasil, terã que abrir em relação a t~

dos os demais países da América Latina, da lifrica e da ]l;sia~

nos quais eles têm interesses estratêgicos muito mais impor

tantes do que tem no Brasil. O Brasil não e fronteira estr2

tegjca com ninguem. A Turquia.ê. que e, o Medio Oriente

que e, a ~sia e que é, o México e a America Central ê que

são. V. Exas. têm que ter claro que os interesses estrateg:!.

cos dos Estados Unidos passam pela América Central, Hedio .Q.

riente e alguns parses da 1bia; não passam pelo Brasil. Gr!!,

ças a Deus, não estamos tão leios de Dios Y cerca de los E.!

tados Unidos, como estã o México, o que significa que ternos

condições objetivas de ignorar, bem educadamente, a potência"

maior, que são os Estados Unidos. O que não temos condições

- infelizmente, o Pratini não estã aqui - e de imagiliar que.

como vi o Pratini tentar fazer, e eu mesma, por obrig'ação, p~

demos convencer o governo dos Estados Unidos a mudar sua p!!.

litica. O governo dos Estados Unidos não tem política nenh~

Ila. O governo dos Estados Unidos estã liqllidando parte do

seu setor empresarial. O governo dos Estados Unidos fez uma

politif:;a que não apenas está arrebentando com o mundo, como

estã a~~ebentando com s.ua própria população. O !JOverno dos

Estados Unidos não responde ante seu povo: Vai responder a,!!

te o nosso? O que não temos condições .. era isso que

Se

de

el aspois o Pratini foi um dos que falou que era bom que

convertessem a dívida em capital de risco, ou não foi?

não foi S. EXil •• foi seu colega gaúcho. Enfim, em vez

lIlassem pela 63, porque era mais barato e tornava o projeto

de investimento deles mais atrativo. Em resumo, o 'Dr. ~el

fim, 'deliberadamente, para estimular a acumulação de capital,

convenceu os empresários priv~dos a tornar seus projetos mais

rentáveis do que de fato eles eram. I~clusive um projeto ti

po Ca~aíba Metais se fez por 1sto. porque, se não fosse com

aquela taxa de juros. era impossível, o projeto não daria r.1?.!!,

tabilidade, se fosse calculado como a outra parte. Estas que!.

tões jã eram. Já fizemos isto. Depois disso, o Prof. Hãrio

Henrique Simonsen fez a seguinte graça, SOb? pretesto dos

empresários nacionais, de que o Governo estava sugando recur

sos do mercado de capitais, sob a tese da estatização da po~

pança, o Or. Mãrio Henrique Simons~n resolveu. com medo do

primeiro choque do petróleo, com medo de ficar sem reservas,

que -no ano de 1974 começaram a diminuir. ele resolveu tomar.

a partir de 1975. bilhões e bilhões de dõlares, que llJant eve

sob reservas e, tambem, muito espertamente, convenceu os baE.

queiros de que aquele dinheiro era para ele financiar ,proj~

tos de investimento. Obviamente, não se financiam projet os

de investimento tipo Itaipu com recursos de curto prazo e t!!,

xa variãvel de jur.os. Isto o Paulo Lira· sabe, porque eu já

lhe disse. O equívoco foi - pena que Paulo Lira não este

ja p~esente. embora não adiante. porque jã discutimos e acho

que ele nunca vai ceder neste ponto, não sei qual a' mã cons

ciência que ele tem do assunto... O Paulo era do Banco Ce,!!

tral e não estava vendo a questão. Esta era a questão do ~li

nistro do Planejamento, que era quem tinha que ver. O Paulo

Lira estava administrando a dívida. 'Como ê típico de nossos
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ples: a divida das estatais. por mais que eles a considerem

queiros privados. que se foram enfeitar a fazer~ market

el'\ Nova Iorque t! que hoje são responsãveis por lO bilhões de

divida de curto prazo, eles que acharam que eram melho r es.

porque negociaram melhor. aquela dívida também pode ser tor

nada pública. E questão de estatizar a divida, como o Hexi.

co fez. A divida das multinacionais. em dõlar, também pode

ser tornada publica, e ai' eles estarão obriga'dos a chamare!

pital de risco para se financiarem. Estarão obrigados.

simplesmente acabar com esse 4,32 que aí estão [simplesmen

te acabar com a Resolução 63. Isso não funciona mais. En

tão, o que quero dizer ê que estam~s, por Ul:\ mOmento histõri

'co. único, coincidindo. Pela primeifa vez na Histõria do Br~

sil, desde 1930, e melhor do que 1930. estamos em condiç ões

de ter aqui1.0 por que os pobres dos tenentes estavam lutando

e não tinham a menor condição. Soberania nacional e urna coi

sa que, pela primeira vez, de fato. podemos ter. De fato.

Independência politica e democracia. uma coisa que, pela pri

meira vez, de fato. podemas tet'o E' por que pela primeira vez,

de fato? Porque não dependeu dos partidos. Com todo o bt'i

lho e a coragem que teve o Deputado Ulysses Guimarães, meu

presidente de honra. perpetuo, e aquele bravo Teotônio Vil!

la, de sairem por ai, o povo foi al~m das expectativas. Não

foi conduzido. Pela primeira vez, não teve nenhuma liangua!.

da iluminada. Você pode ter levado uma pancada ou duas da

PolTcia. mas isso não foi decisivo.Tenham a modéstia Àe rec.Q.

nhecer isso. Peta primeira vez. não foram apenas as vangua!.

das, a UNE, os partidos, a esquerda ideolõgica. Não teve n~

da Que ver. Foi um movimento espontâneo, exprimindo a ânsia

de mudança. r a primeira vez que acontece isso na história

dó Pais, gente. Uma coincidência histõ~ica, um povo que quer

na história dos povos. ,Alguns de nos não gostamos. do sist,!:.

ma capitalista. Muito bem. mas o pegamos numa etapa em que,

no caso brasileiro, ele vai tel' d~ mudar, vai ter de se sub

Meter a um condunto de regras nacionais, vai ter que se ren~

cionalizar, porque a transnacionalização do capital interna

cional estã em crise, porque o modelo da Bilateral não fu!!

dona, porque os interesses do Japão, da Europa e dos Estados

Unidos não coincidem, porque a área social ista também estã

~ompida, porque o mundo não tem mais hegemonias. Tem poder

bruto, selvagem. Isso também estes têm. e não têm hegemonia.

Nos vimos ontem. Eles têm poder. mas não têm hegemonia. F~

ram derrotados, gente. O meS11\O ocorre com as potências im.

periais. Elas têm poder bruto. Podem fazer a guerra. mas

não podem ordenar o mundo. Pela primeira vez, nos 'últimos,50

anos, estamos ·ã beira de condições objetivas de soberania n,!

cional, porque elas vão alem da ideolo!}ia e da luta politica.

Elas correspondem aos interesses reais, inclusive priva dos,

de parte deste capital e, por conseguinte, do nosso povo. IE,.

so e uma coisa finica, que não pode ser posta a perder. En

tão, paradoxalmente. a luta polltica tem que ser dura e cor!

josa, para enfl'entar isto que está' aqui. e a luta ideolõgica

tem que ser intel igente e aberta para o entendimento. Menos

do que Querer subir rampas e propor tampões e tolices de e!

tilo o que cabe às oposições bt'asileiras e ficarem firmes p..'!.

liticamente, para ajudar a que este regime se vã, e ficare m

ideologicamente abertas, tolerante~, permitindo o debate. o

diã'logo. o entendimento com quem quer que seja. não a fim de

conquistar maisaTiados. Hão estou a fim de conquistar

0r:. Pratini para nada. Quero que ele ouça, reconheça, ente!!

da que somos gente seria, idea,lista, ma,s ,r:eali_sta. Que eles

parem com a idéia rid'icul.a de que se trata de gente que estã

falando fiado e não sabe o que faz.. Não somos ridículos. S,!

bemos o que tem que ser feito e poderemos fazer, se tivermos

o apoio de uma fração importante da sociedade. A questão da

sociedade hoje se d'ivo~ciou dessa camarilha que estã aí.

que significa ê uma oportunidade histõrica. A questão e do

entendimento e do diãlogo com setor'es crescentes da sócieda

de civil e com todos aqueles q~e possam ter alguma influê n

cia neste Pa'ls. não e com o regime. Ess'a e a questão. As

pessoa's confundem. Há uma enorme c·onfusâo e nossa obrigação

e esclarecer, primeiro, que estamos, em verdade, em posiçã o

de devedores soberanos, som;s um dos poucos pa'fses do Tereei

ro Mundo que estã nestas condições. A,' Tanzania não estã, a

uma coisa unica

Dr.

dos

Isso

N li o

Pedindo

claro que o ideal e que

do Brasil. De maneira que nós estamos esclarecidos.

evidentemente. nas demais coisas.

as pre-condições para a retomada do desenvolvinento.

Tenho que mandã-los explicar. Claro. pode-se Illandar o

po. "Assinado. Obr.igado. Soberanamente, Fulano."

zero Com isso enquadra. Não hã problema. ~ questão

que eles não punam os bancos deles, para ficar ele~ante. ~lais

nada: Quanto ao mais, meus senhores, esta e apenas urna que~

tão que está madura assim como está madura a questão politi

ca. Sobre esta questão, de uma maneira ou de outra, C011\

seus bancos pelos riscos que eles correram, porGue nós, que

somos um bom pagador, retomaremos o pagámento daqui a um tem-

v. Exa., Sr. Presidente dos Estados Unidos, que, no que diz

respeito às nossas negociações bancárias. com os cidadãos,com

o Governo e COm os bancos do seu pals, vamos proceder a uma

retirada do degrau. Solicitamos "a V. Exa. que não 'puna os

projetos diferentes, estão de acordo, desde o Paulo Lira ao

Presidente da ANBID. Ary Haddington. que €i um banqueiro .que

não tem, po"sitivamente, simpatia pelos nossos tipos de prop,2.

sição. r presidente dos bancos de investiMento. Quem disse

que está de acord~, mas não estã lã Muito, e o ~Iãrio Henri

. que Simonsen. Ele diz que estã d: acordo, mas nno estão Ele

não quer fazer isso. Ele quer man~er o vinculo com o Fundo

f~onetãrior porque ele estã convencido de que precisa uma n..!!,

va ordem eçonõmica internacional. Ou estã convencido ou, c,2.

filO 'e 1igado ao Citibank, está lã com as idéias dele; ver

dade e que ele estã careca de saber e jã me disse 'que o Fu.!!.

do '·ionetãrio Internacional não tem caixa para financiar n!

nhuma situ~ção dessas. de pais nan'hum do mundo. muito nrenos

fõssemos todos juntos. O Mexido não acompanharã, o Brasil,por

razões vãrias - entre outra"s, porque o Brasil não o acomp2.

nhou quando el,e teve que fazer sua mor:atõria. Acordos bila

terais de comercio: estamos fuzendo. Não bastam. Temos que

fazer mais: inclusive temos que estendê-los a alguns palses

da Europa. sobretudo do Norte e da ãrea soei a 1is ta, com os

quais não' temos nenhuma chance de acertar nada. Questão dos

investimentos privados e capital de risco. Há ãr.eas ~ nas

quais não cederemos, sob pena de condenar outra vez no,ss a

soberania para as próximas gerações. Hã outras ãreas onde

eTes já entra ram. Es tão ai, e tecno 109 ia difu ndi da. Nós t!

mos controle de câmbio. imposto e politica econômica para f~

gociações. Em terceiro lugar, e bom que o Brasil vã sozinho.

na frente, nisto. A!Jora, que não vã sozinho. em nenhum caso,

não" passa pelo Fundo Monetãrio Internacional, não e para ir.

isso não passa pelo governo dos Estados Unidos. isso é. uni

ca e exclusivamente, uma decisão soberana do Governo bras!

leiro. quando ele for reposto na sua condição de decidir.pr!.

ticar um ato de devedor soberano. respaldado nas "leis inter"

nacionais vigentes. Ponto final. Portanto, são as coisas:

as eleições diretas e esta questão da dfvida externa. São

Pratini explicar lã aos seus l1migos: "Olha meu velho, o ne

gõcio e o seguinte: não vamos poder pagar". Ponto final.Não

e preciso o Itamaraty 1.1" explicar. O Itamaraty pode escr!,

ver uma carta aos governos dos principais paises, fazendo a

seguinte ironia. conforme o Paülo' sugeriu: "Comunicamos

sei se ela vai ser no pico alto, como disse o Paulo, ou no

pico baixo. Sei que, mesmo no pico bah:o, não se pode fazer

uma alocaçã'o de recursos tão fantasticamente idiota como e:!.,

bancos internacionais. A negociação pesada, isto e, a quem

temos que declarar com firmeza que vamos interromper e aos

nove bancos americanos. Os 1300 outros não têm nenhuma ig

portãncia. Estão dispostos a aceH:ar esse risco, mais do que

isso, jã estão fazendo na Europa o write-off da nossa divida.

Nos jã deixamos de pagar, já estamos inadimplentes. Eles jã

"ti~aram e não aplicaram, como era de se espe~ar, a clãusula

do c'rossed... El es não são ma 1ucos. El es fi zeram um pa c to

de cavalheiros. de que o primeiro,banquinho a quem não pagã!

semos obrigaria os demais a ficarem juntos. Já não ficaram.

O sistema não vai quebrar por nossa causa. A divida brasilei

ra não representa mais do que 6% dos ativos financeiros ba!!,

cãrios privados internacionais. ~õs não temos o poder de qu!,

brar os bancos. Essa €i outr"a bobagem. Nós temos o direito

de quebrar mais. isso sim, e eles estão nos obri!)ando a isso,

para nada. Portanto, meus senhores. a negociação não e de

país a pals. ê uma coisa unilateral, como explicou o Paulo Li

ra. Não preciso mandar meus embaixadores assinar um tratado.

as

sã

~;ashington,

Brasi 1 não tem a

via um mercado fin"anceiro internacional para financiat'

1960. Tomara que não imaginem que basta chegar

a clareza politica: primeiro. a questão das reservas.

mos decisivos para o jO!Jo internacional.

sentar com ar de grandeza e dizer: lIEu represento 25 milhões

de argentinos e o senhor tem que me ouvir ll
• Ele não o ouvi

rã. Ele tem que ser capaz ê de dizer: "Eu represento 25 mi

lhões de argentinos e vou explicar a esses 25 milhões Que nos

espera um periodo dramãtico de aperto e que nós temos de tE.

mar a decisão ll
• Não podemos prometer a este pov"o que. a par

til" de um governo 1 impo e soberano. nossos credores vão- nos

ouvir. Isso'e uma falâcia. Eles' não nos vão ouvir. Não sE.

menor importânciu no jo,go in,tern~cional. O Brasil sõ tem ii!!.

portância para si mesmo. Muitas vezes, com frase de 'retóri

ca ou acreditando, gente nossa diz isto: "Eles têm que nos

ouvir." Não tem. Nem precisamos que eles nos ouçam. Temos

o direito contratunl. Assinamos contratos com os 'bancos

eles cobraram uma taxa de risco pela qual temos o direito sE.

berano de dizer que não pagamos temporariamente e que nos r~

tiramos das relações com o mercado 'financeiro.privado inter

nacional. Tanto isso e-assim, que, pelo menos no debate com

o DI". Paulo. Lira e com outros empresãrios, digo logo o s!:.

guinte: "Vocês não gostam da palavra moratõria porque inco:

moda a vocês. Ela vai ser mantida no meu partido. Mas ago

ra não estou falando aqui pelo meu partido". E. neste mame.!!.

to, também não estou falando. Estou falando como economista,

e V. EXas. sabem que eu sou uma economista política leal ao

meu 'partido. Estou dizendo o seguinte: não vamos retirar a

palavra do nosso programa. atê porque ela ê a palavra. At é

o Dl". Tancredo Neves jã a mencionou. Mas pode~se explicar

perfeitamente. Dizer moratõria ou o que o Dr. Paulo Lira diz

e exatamente o mesmo. Então, não há por que ficar com essa...

No diãlogo, se a pessoa fica nervosa com a palavra moratória,

eu explico: llTudo bem. Então, fazemos a 'retirada temporãria.

Estã bem para você, para não ficar nervoso,?ll A questão sim

bõl i ca ê impo'rtante, mas o que é rnaãs importante para nõs

despeito de ter lutado bravamente. A Argentina estarão TE.

guns conheço pessoalmente no exílio deles, não se confundam

com as suas trapalhadas ideológicas das décadas de 1950

p~ecisamos de dois meSes de reservas para petrõleo e um mês

para as importações estrategicas. A questão dos creditos cE.

merciais. Só 40% das Ifxportaçõe's industriais, CjlJe são as Que

têm. que ver com o mundo dese,nvolvido, a saber,' os Estados Uni.

dos, a Europa, que precisam de credito. E essas podemos dar

em cruzeiros, não e preciso usar dólar. Aliãs. era como nós

fazTamos antes. Credito às exportações. Nos velhos tempos,

quem dava creditas ãs exportações 'éramos nós mesmos. Não h!

nossas exportações. Portanto, questão da reserva~ Você sõ

precisa de dois meses de petrõleo,·'um mês para as exportações

estrat'égicas. Questão do controle de câmbio. t uma medida

que se pode, usar recorrentemente. Nós a tiramos a{lora pO!.

que o Fu.ndo Monetãrio pressionou. Não de\lerl'amos ter tirado.

~ fãcil voltar ao controle d~ câmbio. Ã questão da dlvida •

A divida, toda ela, das estatais. dos bancos privados e ate

das "multinacionais, pode ser considerada uma dívida do Br,!

sil, e podemos tirã~la da jogada. com o que não hã nenhuma r,!

tallação possivel. Em segundo lugar, a retaliação ê I.Jma fa!

sa. Sõ pode retal iar com as propriedades que ternos no exte

rior. que, como fi conhecido, salvo .as contas bancãrias de al

guns personagens, que não se sabe onde estão e que tampo u.co

estarão submetidos ã retaliação. não hã por que eles ficarem

com medo. não hã COMO retaliar nada. porque nós ..:.~~o tenios,

bens no exterior, a não ser umas coisas ridículas. E eles

não podem. em razão dos contratos de cre3ito que assi na m os

com os bancos. estã proibido ••• ' O Dl'. Mãrio Henrique Simon

sen não fez essa cretinice; quem fez foi o maluco do Langoni

no Projeto 2. I~as aquilo e uma farsa, aquilo e uma humilha

ção desnecessãria. Ilõs não tlnhamos por que assinar aquilo.

E aquilo não €i operacional. Trib~nal nenhum ~e Nova 101" ~u e

pode dar aos bancos o patrimônio das empresas que com el es

se endividaram, porque as regras do contrato não dizem isso.

Os contratos são de credito. como qualquer um faz. tlão foi

dado em-penhor o pat'rimõnio, porque, como isso não e possi 

vel fazer. nio há jur.isprud'ência internacional. o Que foi di!.

do foi um prêmio de risco e o risco cobre i! suspensão das n!

JIlara que os sucessores do Dl". ,Alfonsin, entre os Quaisba.!!.privada. não e, ê publica. Mais: a divida dos nossos

mudar e um capitalismo que precisa mudar.
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o Sr. Relator.

trata mais do passado, que sempre pode ser revisto atravês da

filMografia, dos filmes. Sempre se pode fazer um filme boni

to, como -Jango ll
, e o meu filho se comover. Mas isso não

faz COM que eu esqueça o que ocorreu. Vocês estão lutan do

O SR. RELATOR ,(Deputado Jacques D'OrnelJas) 

Sr. Presidente, Profa. Maria da Conceição Tavares, nós, hã

Illuito tempo, no Rio de' Janeiro, tinhamos uma simpatia enorme

pelo seu trab~o. E, realmente, quanto ã exposição hoje !.

qui feita, esta.os integralmente de acordo com algumas ques

tões, às quais temos que fazer alguns reparos, e belll verdade.

Não SOrllOS daqueles que acham que as elites de esquerda e que

v.ão solucionar isso ou aquilo. Achamos que e o povo bras.:!.

leiro que vai ~es'olver'isso. As lideranças, algumas talvez

~elnnescentes, outr:as ~ovas, e qu~ vão conduzi r rea loente

vitória, que e melho~ condição de vida para o nosso povo, i..!!.

dependência, saude, educação, trabalho, enfim, bem-estar s~

cia1.

todos lutando. Convem lu~ar com gana, com seriedade e sem

nenhuma autocompaixão. O povo não deve nada às suas elites

de esquerda. Ele não deve nada, senão de5!Jraças, às su.a s

elites de direita. Ele tem o direito de contar com uma eli

te pofrtica responsãve1, que'sê prometa aquilo que pode cu!!!.

prir, COIlO fez Felipe Gonzalet, na Espanha, que não prometeu

ao povo ~sp~nho1 que lhe ir;ia dar crescimento econômico •. O

'pa~tido Soci,alista Francês, pelo contrârio, prometeu e se ar.

rebentou P~r: isso. Nós não estamos prometendo a cota alta

do ProL Paulo lira. Nós não somos representantes das eli.

tes dominantes deste Pais. Somos representantes do povo. Só

podemos prometer uma cota ba'ix-a, mas correta.' Podemos prom!:,

ter que este País, pela primeira vez, pode caminhar na dire

ção do seu destino, COIIIO Nação. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a pala vra ao Deputa do Edua rdo Ma ta ra zzo Sup 1i cy. Quei

~a desculpar, nobre Deputado, mas o Relator tem primazia r~

gimental. "-

O SR. DEPUTADO,.~DUARDO !IATARAZZO SUPLICY -Go~

ta ria de sabe~ se e necessã~ia nova inscrição.

'O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

"io. ,Tenho aqui, sobre a mesa, uma. inscrição que estou qu!:.

,~endo, cumprir. , Are,~a,s, ,peç~ pe,rdão ao nob~e Deputado, porque

o convoquei ,quando regimentalmente deveria conceder a pala 

vra ao Relator, oque, por equívoco, não fiz. TelH' a palavra

geopolitica, concordamos plenamente. Estamos abertos a este

trabalho de criar condições subjetivas para conseguir essa l!

bertação. Não temos absolutamente - nem queremos ter - a

vaidade quanto a coisa nenhuma, a questão de liderança pouco

nos interessa. Renovação de mandato pouco nos interessa. E.!,

tamos aqui para exercer o mandato. Se formos felizes, nos

reelegemos, ou não nos ree1eger.lDs, mas isso 'é Ur.la questio $,!

cundãria. O que entendemos e que temos a obrigação, o de

ver de criar as condições subjetivas, as condições de organi.

zação, as condições de unidad~ de todos os setores eJllpenha 

dos nessa libertação. Ora, sou um Sar,gento do Exercito, ca.!,

sado em 1964. flo filme KJan!Jo" - eu critiquei, depois do

debate, aqui - eles disseram que a Operação Brother Sam 

e ai e uma questão importante - a operação da esquadra am!.

ricana aqui em nossas costas imrediu a resistência. Nós qu,!

riamos resistir, apesar disso. Entendiamos que tinhat:los coE.

dições militares - e tinhamos condições militares, porque

eu estava na Vila Militar e havia essas condições, esses i!!,

formes todos, e jã disse isso em discursos, que ja foram di!.

tribuidos e o 5tlI e o Governo sabem disso - tínhamos condi

ções militares de arrasar com o Mourão Filho, Lacerda e co!!.

panhia limitada.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Eu não concordo com V. Exa. Tenho infornlações •••

O Sr.. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas) 

Nós vivemos esse momento.

A SRA. DEPOENTE (!1ar'ia da Conceição Tavares)

Mas não foi a Operação Brother Sam.

O SR. RELATOR (Deputado Jacqqes D"Ornellas) 

Mas eles argumentavam que, se nõs, resistiss~mos - ai e que

estã a questão do argumento, isso e importante, ê histórico,

e eu fiz este re!jistro - mas eles a~gumentavam que, se par

tíssemos para a resistência - e não tinhamos nenhum gene

ral, procuramos desespe~adamente um general na Vila Militar

para assumir o comando, porque nós' eramos sargentos, e sa!

gento, hierarquicamente, tem que obedecer a u. coronel, a um

general, e não conseguimos, fomos atrâs, tentando convencer

e nada - se resistissemos, a esquadra americana desef!lbarc,!

ria, daria apoio a Magalhães Pinto e a Adhemar de Barros

faria um Estado em tlinas ou em São Paulo, pediria i1p~io e,!

terno, enfim, seria uma longa luta, um Vietnã na America Li:

tina. E o' Jango não queria isso, ele não queria derramamen-

to de sangue. Nós achamos que esses 20 anos de re91me di!.

cricionãrio, milita~, matou muito mais gente do que se ho!!,

veSSe a resistência. Esta a nass'a posição, a nossa posição

clara: houve muito mais cortes do que se houvesse a resistê.!!,

cia. Não hã duvida nenhuma. Continuamos a luta. Estall1os!.

qui e achamos que reãlmente a alternativa criar essas co.!!,

dições s'ubjetivas, criar as condições de unidade naciona1.Ai

nós fechamos inclusive com o General S~rpa - .sabemos que o

General Serpa 'ê um Deneral conservador, e um ~eneral que e!.

teve no sistema. Nós nos damos muito bem com ele e acham 0,5

ro monopolista internacional não vai ceder coisa n~nhuma•. É.

1es têm um ,compromisso geopolítico, e isso ê o que nos diss!:,

ram, porque tãvemos uma delegação, aqui, pela Câmara, convi

dada para visitar o Departamento de Estado. No Departamento

de Estado eles nos disseram que a questão da Nicarãgua. não

era uma questão econômica, que o interesse pela Nicarãgua !.

te econoljlicamente não tinha nada, não valia coisa nenhuma. E

nõsentenr;lemos isso, pois ê um paTs pequeno, pobre., misér,ãve1, que

estã l,utando agora para sobreviver, para criar uma nova situ!!.

ção de melhoria das condições doe v~da do seu povo. Lã eles

disseram concretamente: "Nosso interesse e geopolítico, mili

tar.. " r aquela questão do México. Concordamos plenamente.

O Mêxico e Um país que estã tio',longe de Deus e tão perto dos

Estados Unid"os. Este e o problema. O PRI e um fascismo e!,

canca rado, nós concordamos.

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas) 

Então, com a questão da Polônia, concordamos plenamente: ho!!,

ve um exagero, um absurdo e tal. Nessas questões, não ha d.li

vida nenhuma. Com as questões estrategicas, com a questão

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Nós estamos longe de ambos, seria bom nos acercarmos de Deus.

que, na ",edida •••

A SRA. D'EPOENTE (Maria da Conceição Tavares)-

['isso o que me p~eocupa~ Desculpe. -Me V. Exa. pelo apartli'-

Nos

JIlodo

ê preciso e1eva~ o nível de cultura e poli

sa vida e toda UMa luta, ate o fim, ate a morte. De

que achamos, concretamente, que as condições subjetivas

que vão realmente fechar o negõcio, quer dizer, dar o salto

rogâncía imperdoavel, num momento de crise como este.

nosso esforço

O SR. R~LATOR (Deputado,JacquesD ' Orne1las) 

Profa. (·1aria da Conceição Tavares, n~s querel!los- apresentar o

assunto de outra forma, para melhor entendimento. Somos do

princípio c,oletivista, somos do !lrinclpio da organização, sE.

mos do principio da democracia para o povo e para as massas.

Achamos que em todo crescimento social e politico - e a~ o

de qualidade na libertação do, nosso povo. Entio, as condi 

ções subjetivas t~r:ão que ser criadas através de um debate

intenso, e não excluimos.,niLnguem ••' Não somos sectirios, absE,

lutalllente. Concordamos plenamente :em que o capital financei.

não temos competência suficiente. Isto não pode ser. EU não

digo nunca ao Senho~. nunca disse que se me puserem naquele

Ministério do Planejamento eu vou conduzir o Pais ã vitória.

Se, porventura, eu tivesse responsabilidade executiva neste

pais, - que Deus me proteja, porque acho que vou morrer-

A SRA. DEPOENTE (Maria <Ia Conceição Tavares)

Sr. Deputado, eu não estaria tão segura de que as lideranças

vão conduzir o povo ã vitória. Eu teria a modéstia de dizer

ao povo, que ele, peh primeira vez, tem condições de ter a

vitória e que, eventualmente, as suas li<leranças têm que ter

a modéstia de não dizer que elas e que vão conduzi"lo ã vit.§.

ria. Entende, Deputado? Eu e.stou fazendo um esforço hones

to. Eu peço a V. Exa. que, por fav.or, não me elogie. E, por

favor, não diga esses chavões, pois que e uma coisa que

deixa desesperada. Ontelll, neste Cong~esso, uma das coisas

que mais me desesperou foi a quantidade de palavras vaz i as

que foram ditas. E não foi dito o fundamental, a ,saber, que

o Congresso deste Pais te,m condiçõ~s de, se entre si se en 

tender, resolver as questões pen~entes. Não pode ser assim,

entende V: Exa.? Não pode continuar como estã, por mais br!

va e heróica, por mais que a gente não se ar~ependa nem do

nosso passado, nem das nossas lutas, nem das nossas derrotas.

Deputado, não podemos' continuar nessa atitude, afirmando que

as lideranças vão conduzir o povo 'ã vitória. Isto e uma ai

A SRA. DEPOENTE (Har:ia da Conceição Tavares)

Mas ê por cul pa possa, não do po,vo.

O SR. RElATOR (Deputado Jacques D'Ornellas) 

Perfeitamente~ Po~ culpa nossa. Acho que ê nossa, não há

'<iúvi ~a nenhuma. Não aódi c,amos, t1ão fugimos desta responubi

lidade. Estamos na luta, vamos continua~ n~la. Enfim, n0E.

tico das massas. t: este o papel de cada um de nós que aqui

estã, que vai nascer no futur:o ft que vai conduzir a,lguma co!

sa. Então, achamos que - e concordamos - objetivamente,

as condições objetivas estão criadas e estão criadas, conco!

damos, perfeitamente. As condições subjetivas ê que não e~

tão cri adas.

convocaria todos os meus colegas, mesmo os conseNadores, de~

de que decentes e honestos. hto não fi uma questão de que

possam as lideranças conduzir o povo. O povo tem que s e r

ouvido naqueles niveis do seu interesse imed'iato. Em ques

tões como estas que estamos discutindo, os representantes do

povo têm que ter a modéstia- de saber que eles, por mais i.lu

minados que sejal'l, não podem, por causa da complexidade"da si.
tuação, por causa da ruptura social que hou!le neste País, ~r

causa da questão do Estado, que esta em frangalhos, ter

ilusão de que eles vão conduzir o povo ã vitória. Isto

uina questão muito mais grave, Sr. Deputado. V. Exa. me de~

culpe, mas é uma questão de linguagem. Se a gente não mudar

ti linguagem', a gente não muda. linguagem e o único instr.!:!,

mento de comun.icação que a gente tem. Não se pode fazer isso,

Sr. Deputado - V. Exa. me desculpe .. Não se pode achar que se

lideram os estudantes, as mulheres, os sindicatos. Não. As

mulheres liderarão elas mesmas, e aprenderão com os erros e

as vitõrias. Os sindicatos idem, os ~studantes idem.IO Co.!!,

gresso tem a obrigação de liderar a si mesmo, de aumentar seu

grau de conhecimento, de ter uma representação mais conscie.!!,

te, mj]is competente, polrtica e tecnicamente. Com esta Casa

estã a responsj]bilidade maior de representar o povo. Não e
para liderar o povo, mas para rep~esent5'-lo. Desculpe - me,

nobre Deputado.

Estamospe10 futuro des te Pais, pe 1o presente des te Pais.

tã sendo feita. Idiota e perversa.. Qualquer que seja a ta

xa de cres-cimento do Brasil, no futuro - e taxa de cresci·

mento não e nada, porque nós crescemos muito bem e estã aí

o resultado ••• O Brasil tem três" condições bãsicas, que nu.!!,

ca teve na sua histõria: indepel)dencia nacional, independên

cia política do seu povo e democracia social. As condições

estão madu~as. E a responsabilidade desta Casa e de todos os

cidadãos lutar por isso. As próximas gerações não estão con

denadas a nenhuma ilusão. Estou dizendo isso com o realismo

de uma mulher que tem lutado por anos e sido sistematicamen

te derrotada e sabendo por que e derrotada. Nunca me iludi.

Nunca inventei a CIA como pretexto, nunca acho que os culpa

dos são os banqueiros internacionais. Não acho nada disso.

Somos derrotados sistematicamente por~ue as elites politicas

brasileiras sempre propuseram a seu povo coisas que não .PE,

'diam fazer e, conduziram seu povo ,ã derrota e ã reação. Pela

primeira vez as elites políticas deste Pais podem prom~ter,ern

sã consciência, ao seu povo coisas que podem fazer, e estão

obri gadas a serem i ntel i gentes, tol erantes, abertas ao diâlE,

go e comp~eensivas, para impedir que este pov.o, uma vez mais,

em poucos anos, esteja sob a bota da reação •• Pela primei r a

vez, na histõria deste Pais ••• Sem nenhuma del!lagogia - vE,

cês me conhecem - em face do juramento que fiz nesta Mesa,

estou dizendo, no limite do meu conhecimento técnico, do meu

conhecimento polT:tico, com 54 anos de experiência de vida:que

este Pais tem condições objetivas de se transformar numa nação.

Se lhe faltam as condições subjetiyas, estas cabeM ao Congre1

so, cabem aos representantes do povo, que outro poder não têm

senão o de criar:, simbolicamente, com sua luta e COM sua co~

ci~ncia clara, essas condições, sem,radicalizar, sem desbar!

tar, sem châvões, com todo respeito ã luta passada. Não se
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por

são possl"vel, a notãvel contribuição de V. Sa. para . nossas

concl usões.

la SRA. DEPOENTE (1,laria da Copceição Tavares)

Eu mandarei um documento por escrito. referendando o do Pa.!!.

10 Lira.

O SR. DEPUTADO EOUARDO MATARAZZO SUPLlCY- Ce!:

to. Creio que hã duas ordens de conclusões que 'esta CO.m·is-

são deve ter com bastante precisão. Uma refere-se ãquilo que,

foi sua exposição, no que diz respeito ã proposta de saída. o

que fazer, tecnicil e politici'lmente, com a situação do endivi.

damento externo. A outra refere-se ao diagnóstico do que .!!.

conteceu, inclusive tornando muito claro para a opinião pu 

blica e para esta Casa por que houve erros. a natureza de~

ses erros, separando também o que foi erro tecnico. erro PE.

lítico. bem como os erros flor falta de honestidade. Iremos

receber. aqui. para dois depoimentos da maior importância, nos

dias BelO, se não ne engano. os Hinistros Ernane Galvêas e

Antônio Delfim Netto. Aqui ressalto, ~era,nte os representa!!

Tavaresto da nossa situação. A Prof. Maria da Conceição

tes do PDS, no momento. a importância de que esses Hinistros

efetivamente aqui compareçam. por:que receio que o PDS - jã

há indicações neste sentido - venha ate a obstar, atravé s

da conclusão do prazo da CPI, e de uma -nventual justifiicati-

va para a ausencia destes Ministros no dia tal, e o dia sf.

guinte serã o de termino -da CPI pela não vontade do PDS de

levar adiante eSSas questões. Tenho a certeza de que tere

mos de fazer perguntas aos Hinistros sobre questões a respei.

to do que foi verdade e do que não foi verdade, desde probl2.

mas relativos ã desonestidade' por parte de autoridades brasi

leiras - às vezes ao incentivar emprestimos externos que .!.
riam beneficiar grupos A. B ou C - 'seja porque autoridades.

inclusive, resolveram beneficiar intermediãrios dessas oper!

ções e, eventualmente. ate porque de alguma maneira se bene

ficiaram "esse processo. Hã um outro tipo de consideração i!!!.

portante que se refere ã falta de honestidade. por vezes, da

parte dessas autol"idades no que diz respeito ao esclarecime.!!.

disse que as autoridades presentes nio desfrutam mais de qual

quer credibilidade na ãrea econômica. Por que razão? A pri

meira pergunta que faço fi a seguinte: V. Sa. poderã detalhar

um pouco por que acha que não desfrutam de credibilidade? HO!!,

ve momentos em que esses f,tinistros falaram ao povo coisas que

não eram verdades. E, se V. Sa. pudesse relembrar e preci.

sal' isso, acredito que se,ria import'ante para as conclusões do

relatório. Isto, em primeiro lugar. E. se!lundo. a fim de

que esta Comissão tenha mais- elementos pa;a questionar os Mi

, nistros. quando eles aqui viere~, nessa oportunidade que será"

breve. dentro de quinze dias. se eles efetivame.nte resolve 

rem vi~ aqui e dizer o que acham que seja ve~dade.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Concei ção Tavares)

Dos três objetivos primeiros desta Comissão, um deles parece

que lhe e o mais. caro e.talvez. ao povo brasileiro: e a que!

tão da honorabilidade dos gestores da política econômica. I!!.

felizmente, devo dizer. neste plenário, com consciência. que,

no limite do que sei, e inteiramente irrelevante a credibili.

dade extern{\ dos nossos gestores da polltica econômica. As

razões pelas quais os presidentes ~os bancos centrais do mu!!

do desenvolvido e crs nove grandes b.ancos americanos não df.

positam credibilidade neSSas autoridades econômicas não se

prendem ã questão da .corrupção. AS negociações internacio 

nais"os negociadores internacionais e 05 gestores da pollti

ca e"conõmica mundial sabem. por experiência longa. que no si,!

tema internacional há corruptos em todos os tipos de regimes:

democrãticos, autoritãrios, capital)stas e 5.ocialistas'. Eles

não negam c~edibilidade por esta razão. O que quer que este

Congresso apure que seja do interesse do povo. da opinião pQ.

blica, da imprensa, do Estado de São Paulo, de conservadores

honestos que apoia~am esh Governo por: honestidade e hoje não

o apóiam por sua desonestidade, nada tem a Ver com e~ta dis-

ca da sua afirmação. da sua soberania, do seu desenvolvimen

to. Temos certeza de Que o regime que ar estã está' exauridoJ

estã encurralado, estã com seus dias contados. Agol"a. e pr!

ciso que não fique só nisso, ê preciso que haja um empe n.h o

nessa construção do Brasil novo. As condições que a profe~

sora colocou são reais. concordamos, plenamente. Então,

preciso esse empenho. Dentro desse empen'ho, nõs coloca m-o s

n05sa vida em função disso e vamos para a vitória. Muito obri.

gado, i_lustre pt:ofessora.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Deputado ~duardo ~lata~alZo Suplicy. tem V. Exa. a palavra p!

ra inqui~ição.

o SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Ornellas) 

Sr. Presidente. Sra. Depoente Haria da Concedção Taveres. ho!;!.

ve um equívoco. Entendi l'lalter Pires, quando se trata de Ua..!.

dir Pires. ~Ialdir Pires e.outra- pessoa. Oe qualquer forma.

nós temos nosso ponto de vista quanto a esta questão. porque

a vivemos, enquanto a senhora tem o seu. Tudo bem, não há

problema nenhum. E tambem não tem nada a ver agora •••

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)-

r efeito da ressaca cívica.

O SR. RElATOR (Deputado Jacques olornellas).

Nós fechamos inteiramente com as "ropostas e com a visão at~

aI da situação do nosso povo, do nosso Pals. De modo 'que. ~

penas, sem mais delongas. quero fazer aqui - não vou elE.

giar coisa nenhuma M uma afirmação: concordamos em que

Brasil e um Pars viãvel; concordamos em que o Brasil. hoje,

tem todas aS condições para dar um salto de qualidade em bu.§.

visões serão diferentes. os enfoques serão diferentes. Ilosso

enfoque ê o enfoque do povo.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Eu disse Wil·ldir Pires - não !'lalter Pires - Willdir Pires, no~

companheiro de luta.

v. Exa. estã-me ofendendo, isso e uma loucura. ,\.laldir Pires,

Procurador da Republica.

O SR. RElATOR (Deputado Jacques D' Ornellas) 

Reti fi camos, então. Estâ retifi cada.

O SR'. PRESrDENTE (Deputado Atencar Furtado) 

Tem V. Exa. a palavra para uma questão de ordem.

(Ararteante não iden'tificado.). - Sr •.,Preside!!.

te, esta Corlissão Parlamentar de Inquerito foi criarla, nos

termos das normas que relJem o funcionamento desta Casa. para

discutir um tema de fundamental importância. ou seja, a dl'vi.

da exte~na r.leste País. Aqui compareço, como membro desta C~

missão. para ouvir o depOimento de uma economista brilhante,

e que. sem duvida nenhuma. jã deu. estã dando e darã contri

buições consistentes e coerentes, pela sua experiencia e p!

lo seu patriotismo, pela sua competência. para o equaciona 

mento deste problema. Agora. acho. Sr. Presidente. com a d!?,

vida vênia. que o tema estã sendo inteiramente levado para

outro terreno. que nada tem a ver com os objetivos desta C!!,

missão. Eu pediria a V. Exa. a fineza de conduzir os traba

lhos dentro das normas que regem o funcionamento das Comissões

Parlamentares de Inquérito nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)' 

Acho impertinente a questão de ordem de V. Exa. porque est a

Presidência, há poucos instantes, recolocou nos ternos que

V. Exa. estã a aduzir a (juestão aventada. Insisto em que os

Srs. Deputados se debrucem sobre os objetivos desta CPL

formulem, com a maior objetividade pos51vel. suas perguntas.

Peço ã depoente que. com seu objetivisrr.o .costumeiro e sua

competênci a e qual ifi cação. respo~da às i nqui ri ções formul a

das.

o SR~ RELATDR (Dep~tado Jacques D'Drnellas) 

Entendi Walter Pires.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Eu peço que se registre que eu diSse Wi!ldir Pires. Imaginese

eu tive a honra de aniversariar com o General I'!alter Pires•••. . . "' ,

mos militares, era nenhuma, por motivos internos, não

causa da Operação UBrother SaIO". Por motivos internos.

Presidente João Goulart. quando desembarcou no Rio Grande do

o SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Eu pedfrill que, a despeito das interf e r:ências brilhantes que

estão acontecendo aqui, s.cg~íssemos as normas regimentais.po!.

que esta~os pr:ocedendo a uma investigação que requer um des-·

velo to.tal. Sem embargo dos elogios que estou fazendo, mi.

nhil ob~igação me leva a conduzir os trabalhos de forma que

os Srs. Deputados forlRu1em suas inquirições e a depoente,suas

respostas. Com a palavra o Sr. Relator. para sua inquirição..

obter o Ministerio da Justiça. Isso todos os lideres derro

tados politicamente em 1964, pelos seus prõprios erros. po

dem testemunhar. Este Pais não avança rã enquanto as pessoas

quiserem justificar a luta eo erro. r legltimo. todos P.Q.

dem morrer. ser t"orturados por uma causa que não estava ain

da possível. E são respeitados por Í'Sso. Não precisam jU!

titicar sua vida dizendo coisas q~:e não são verdades. V. EXil.

achava. V. Exa. estava na Vila'~li1itar; então. V. Exa. ach~

va isso. V. Exa. não estava no comando político do País. Os

que est,avam no comando pol1tico do País sabem, hoje,';,que não

havia condições de resisti.r por motivos internos. não pela

Operação "Brother Sam". E isso ê que iMportante. meus s!:,

nho~es: silllbo1icaIlle~te, um filme como HJanCoU faz com que m..!!,

ninos de 18 anos vão ate aos comícios, a despeito de estarem

cansados das derrotas dos seus pais, faz ate com que filhos

desses que estão aí vão aos comícios e votem contra seus P!

~s. Isso e importante. Porém, ê ,importante que V. Exa., e!

te Congresso. nós. que não somos meninos de 18 anos. não di

gamos, neste Congresso, .sob juramento, coisas que de fato não

eram verdad~. Este Pais, com o Governo João Goulart. não

tinha condições de resistência militar, porque ele não tinha

• lealdade das tropas do seu Exercito. Esta e a verdade. a

verdade tem que ser pr:oclamada. Que um cineasta faça um fil

lIe bonito e comovedor, ê uma coisa; que jovens de 18 anos,por

isto, voltem a ver as imagens, e uma coisa. porque, por mais

que eu explique, sem eles verem as imagens. e.les não vão en

tender. Outra coisa é. que gente adulta. responsâvel, e sob

juramento, afirme, por: questões de bioqrafia, coisas que não

são verdadeiras.

razão, argumenta que não foi a, Operação"Brother Samu que foi

decisiva, mas V. ha. que era apenas um modesto sargento n!

quela altura. um idealista, não estava informado e continua

não estando, o que ê um espanto. ·Não e \ferdade que tínhamos

cond'ições de resistência. Eu tive o orgulho ou a tristeza, de

fazer anive~sãrio aqui em Brasl1ia. Estava Haldir Pires, que

e: ~uito, meu amigo. A razão pela qual Jango não resistiu foi

porque seus generais do povo não tinham tropa. A razão pela

qual' houve um movimento militar ••• Foram tentar atacar

Mourão e as tropas ficãl"am lã. V.. Exa. tem de reconhecer i!

so. Hoje, se V. Exa., 20 anos depo.fs, além de não abrigar

na sua alma revanchismo. alem de continuar a abrigar o oti

JIIismo e o impulso juvenil que o levou ã cassação, naquela 2.

ca5ião. com todo o respeito que tenho. devo dizer que V. EXil.

estava enganado. V. Exa. tem de r~conhecer ~ue sua avaliação

da capacidade de resiStência do Governo João Goulart, em te!:

Abso 1u,talllente.

Sul. não pôde ir para o Comando do III Exército. O General

ladãrio Teles o recebeu na sua casa. porqu.e se o levasse p!

ra o Comando do III Exêl"cito seria preso lã. V. EXa. tem de

reconhecer. Isso e publico e notório. Isto Waldir Pires PE.

de testeplUnhar. Saiá de Brasília num avião para resistir.I2.

to Brizola pode testemunhar, ou seja, que tentou. e quer i.a.

o S~. RELAlOR (Deputado Jacques D' Ornellas)

E UlJla preocupação.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição' Tavares)

E uma preocupação, porque V. Exa. - pelo amor de Deus Mcom

O SR. RELATOR (Deputado Jacques D'Or:nellas) -

negociada em condições minimamente vantajosas para o Pais POr.
que os erros de {>olitica econômica cometidos - e muito pr.2.

vavelmente. ar sim, a própria insegUl:ança que decorre prova·

velmente da falta de esc~üpulo .. por algumas autoridades i!.

vou-as a tomar: dec.isõe5, ,er~adas, al.guma~ .po.~ opo~tunismo. Do

Meu ponto de vista, a negociação, com o Fundo Monetário, da

Carta de Intenções. com os Projetos: 1. 2, 3 d 4, n[o foi ~P!.

o SR. RELATOR (Oeputado J.cques O'Oroel1osJ 

'~ apenas par.a confirmar: um regis.tro. A' "it~io da Hisl:õrill tem

.dnas faces~ Hõs temos wu visão .do que 'Vivemos no Rio de J!,

neiro, e vive:mos li esses momentos, essa histõria~ fi. visiio

do golpista. do General Halter Pires. da Casa da Borracha,

eto Conselho de Segu~ança Nacional, fi uma outr:a visão. e a vi

siodo golphta~,do vitot'~oso pelo golpe milital~. Entio. as'

O SR. DEPUTADO EOUARDO MATARAZZO SUPLICY -Co.".

cordo plenamente com as observações da Prô'f. Maria da Conce!

çâo Tavares sobre omomento especial que vive o Brasil ~ Na

verdade, nunca. na histÕrill, chegamos a UMa oportunidade tal

em que o· povo bras i 1ei ro efe ti vamen:te agua rda. em es peci a1

que o Cong~esso Nacional o ajude a chegar ã democracia e

soberania •. Nossa CP! está' nUlIla fase quase conclusiva, e s,!.

ria muit? impo~tll!nte se pudes$emos obter, com a maior preci-

cussão. A dívida exte~nl brasilei~a não estâ podendo ser
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Obvi amente, foram devi damente reta~ i ados. Quando prometeram

nas erro tecnico. O ex-Presidente do Banco Central, Geraldo

Langoni, fez uma ne!lociação péssima. Aliás, a prir.leira não

havia nenhum problema; que o Brasil tinha condições de pagar

a sua dívida, era UI'\ bom credor e em nenhum caso. numa posi

ção de negociação de p~quer, iria recorrer ao Fundo Honetã 

rio - eles tinham e mereciam a credibilidade do setor pri

vado internacional e era entre pares que se iria resolver a

questão. Não se pode fazer esse tipo de declaração sistema

ticamente, do dia para a noite, porque não se conseguiu com

CWi credo~es em forma privada resolver o assunto, apelar' ao

e reafirmei - que seja apenas por razões pecuniãrias que se

estão cometendo erros. Acho que as atuais autoridades econ.§.

micas estão acuadas. Acho que não fazem política econõmi c a

há mais de tres anos. Acho que eles têm recorrido a espert~

zas. Vale dizer, não e pelas mentiras que disseram ao povo

brasileiro, e pelas mentiras que disseram aos banqueiros que

perderam a credibilidade. Quando um Ministro vai a Nova Ioi
que e declara dados de balanço de pagamentos falsos, que ele

tinha obrigação de saber, eis que qualquer tecnico de um ba.!!,

co privado americano tem os dados, obviamente estã cometendo

uma violência e pondo o Pais em !'lãs condições de negociação.

A perda de credibilidade de alguns dos nossos Ministros se

deve ã leviandade com que eles negociaram com os credores. J:

isso que e1 es não 1 hes perdoam.

(Aparteante não identificado.) - A depoente

poderia nominar?

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Textualmente. São três momentos ãlgidos: um, quando o Mini~

tro Delfim Netto e' o Ministro Galveas foram a Nova Iorque,en

1981, se não me falha a memória, jã quando o credito intern!.

cional estava... Declararam mal ~ posição de reservas bra

sileiras, a posição do superãvit comercial, quando não exis

tia, declar.aram erradas as contas do balanço de pagamentos

Tão erra.das, que não respeitavam sequer as informações que o

próprio Banco Central tinha fornecido pelo seu corpo técnico.

Isso e uma coisa, no mínimo, leviana e. no mãximo, ind'lgna ••

de que poderia haver agora uma modificaçãoInãcio Rangel

este fi o ponto. Quero saber sua impressão sobre a proposição

do Inãcio Rangel. Acho que todas elas se relacionam.

o SR. DEPUTADO EDUARDD HATARAZZD SUPLICY - R.'!

ferentemente ãs propostas, quero ainda fazer algumas indaga

ções. Em primeiro lugar, quanto ã proposição do Paulo Lira,

qual 'é a sua impressão quanto a modificar a taxa de tributa

ção referente aos rendimentos externos, em relação ao capital

investido? Acho que está relacionado a estafl-Uestão. Le!!!,

bro-me de que há algum tempo - ainda era epoca de expansão

da economia brasileira - houve uma observação sua referen-

SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLICY- Não,

ca o fui. A Sra. Ana Maria Jul o e, mora lã dentro do Banco

Central, circula lã dentro do Palãcio do Planalto mais do que

qualquer representante da Oposição aqui dentro ou de qu e III

queira efetivamente. Se for um representante do povo. do flE.

verno ou de partido •••

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Do próprio partido do Governo.

de criterioso Ele, por exemplo. acredita que, para o Bra

sil, em nada seria afetada sua soberania política e econõmi

se se permitiss~ que este capital acumulado fosse destin!

do ã ãrea do serviço público.

A SRA. DEPOENTE (Haria da Conceição Tavares)-

Esta a questão central, não? Há mais algum ou ponto?

A SRA. DEPOENTE (rlaria da Conceição Tavares)

Perfeito. Por isso acho que o debate ê decisivo. Paulo

Lira teve o cuidado de não colocar na proposta que entreg o u

ã Câmara esta questão. Teve a lucidez política de não leva.!!,

tar essa questão política assim, ã maluca. Por uma razão mui

to simples: este e um argumento técnico que hoje estã equivo

cado. Essa questão da diferença de tributação teria que ser

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY - Do

próprio Partido ..•

A SRA. DEPOENTE (Haria da Conceição lavares)

Do próprio Partido do Governo. O que o Herbert Levy disse a

eles não estã escrito; o que o ex-Ministro Rischbieter, do

Paranã, que veio aqui depor, disse ••• Possivelmente o Oepo!!

tado deve ter dito em carãter privado, não de publico, ate

porque tem que ter um modo de defender o seu Governo. Mas,

enfim, a verdade fi que todo o mundo já di sse o que ti n!la P2.

ra dizer. Ninguem jamais acr:editou naquelas coisas. Essas

coisas, Eduardo, são óbvias. A questão e que esta Comissão

jã tem material suficiente. Não vim hoje para dar mais ne

nhuma informação. V. Exas. já têm todas.

te aos cuidados que o Brasil deveria ter a respeito da dest!

nação do capital acumulado pelas grandes multi nacionais no

Brasil, que inevitavelmente, estavam tendo um volume de car.!

tal acumulado a cada ano - estavam passando a destinar i~

so agora ã agricultura e às instituições financeiras. Eram

estes os seus objetivos. Hoje há mais o campo da tecnologia

nobre, da informática. Isso não erà tão presente há 4 ou 5

anos, época em que, segundo me lembro, foram feitas essas s..!:!,

as observações. Gostaria de ouvir sua reflexão sobre esses

dois: pontos. Gostaria também de ouvir sua impressão sobre

uma sugestão que tem sido feita - e aqui o foi pelo Prof.

aplicada no periodo de 1978 a 1982, quando as multi nacionais

estavam endividadas. claro', e nest~ particular tinham uma tri

butação que eles conside~am bitributação. Isso implicou real

mente que eles· acelerassem o pagamento da d'1vida deles de tal

~Iinistro Ernane Galvêas para ser homenageado C0l:10 "Hol:1em do

Ano ll
, exatamente no primeiro ano de depressão, ti mais profu.!l

da na História do Brasil desde que são medidas as contas n,!

cianais. Aquilo causou u~ choque· em quem estava acompanhan

do. Em segundo lugar, queria dar~lhe uma inforrr.ação. Em

algumas oportuni dades, tente, como representante do povo

não pGssoalmente - procurar averiguar com os Ministros,com

o P~esidente do Banco Central, disparidades de informações,s!

ja referentes ao INPC, relacionado ao contrato com o Fundo,

seja referentes a contas de como era medida a expansão mone~

tãria, porque desconfiei que estava sendo alteradiJ. Fui lã

para conversar com o Chefe do Departamento Econômico. Leva

ram um susto pelo fato de eu ter ido. E, desde que sou r!

presentante do povo, embora tenha solicitado a cada um des ..

ses três personagens. dezenas de vezes, para ser recebido,nu!!,

doque vem a'l o gestor ver as contas. Somos o iinico pa'ls

~ia registrar dois fatos relacionados com essas observações.

Primeiro, a Prof. Maria da Conceição Tavares citou 1981. Em

1981, a Cãmara do Comercio Brasil-Estados Unidos escolheu o

Fundo lIonetãrio pelas razões Que o Paulo Lira r:lGncionou, por.

que o Fundo fica então sendo usado como um espantalho para

obrigar 05 banqueiros a virem. Não se pode tomar duas ata!!.

dez: uma, tratar cor.! pancadinhas os credoras, como se fosse!'l

um clube de intimas. Tony vai, Tony vem. As negociações com

o Anthony Gebauer foram um ho~ror. Segundo, se isso for feito,:

ram de,liberadamente, sabendo, ou devendo saber. que este

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY- Qu.'!

um pais com imprensa, e um pals com um corpo técnico, tanto

de Gover!10 competente, com uma bm:ocracia competente. Com;!::.

guiram liquidar a burocracia do Banco Mundial, uma parte pO!.

que corromperam e a outra porque saiu. E saiu de vergonha,

por não poder mais enfrentar nenhum tecnico para ver as con

tas. Isso 'ê algo sem precedentes no mundo contemporâneo. E~

te e um ato de lesa-pátria. Sã isto, sem nenhuma corrupção,

era motivo suficiente para demitir as autoridades econômicas

deste Pal's.

mundo que passou pela vergonha de ter quatro missões sucessi

vas esfuracando as nossas contas e indo testar, inclusive,com

economistas da Oposição, se não estavam mentindo. Esta não

e a prãtica habitual do Fundo Monetãrio Internacional. Pe!.

demos inteiramente a compo:;tura. Pedimos dinheiro ao Banco

Mundial para um tipo de projeto e quisemos usã-lo para outro.

A quantidade eu não poderia citar de memõria. Se V. Exa.,D!.

putado Eduardo Suplicy, não tem o registro das ocorrências,

é muito fácil. O Sr. Luciano Coutinho tem, o Sr. Paulo li

ra tem, eu tenho. Ate imagino que o D.eputado Pratini de t~~

raes saberã algumas. E a imprensa tem registrado. r urna

questão de recortar, em particular, os a.rtigos de V. Exa.,que

são explicitos. Não saiu matéria alguma sobre isso que não

estivesse fundamentada. E a imprensa internacional deu notI

cia. O Brasil virou manchete internacional durante meses,tal

foi o numero de estrepolias, de mentil'as, de falsificaç.ões

que as nossas autoridades proclamaram. Isto nunca se viu.

Nenhuma republiqueta faz isso. A Costa Rica negociou com o

Fundo Monetãrio a serio. Se o Governo do Presidente Alfonsi n

tiver que negociar com o Fundo Monetãrio, vai fazê-lo a se 

rio. Não vai prometer uma coisa que não pod~rã cumprir. De~

de as declarações dos Ministros, em Nova Iorque, sobre a si

tuação das nossas reservas e do nós,so balanço de pagamentos,

em 1981, a te hoje, todos os meses, as autori dades bras i 1 e i 

ras proclamaram, no exterior e no interior, falsidades sobre

a situação econômica; prometeram coisas impossíveis, ment i-

perde-se a credibil idade co~ os demais banqueiros, europe u s

e japoneses, que protestaram veementemente. Terceiro, a n2

gociação foi pessima tambem, por questões de arrogância. Se

o ~12Xico vai pedir seis bilhões e meio, nós vamos pedir seis.

Todo mundo sabia que precisávamos de mais; eles tambem,

não pediram. Quarto. assi.na-se esse famoso Projeto nQ 2. ~

ceitando o foro de Nova Iorque, que e uma coisa que nada tem

a ver, apsolutamente, com a situação real da dTvida, 'é clo!

ro... E isso e o espantalho. Quer dizel', estã-se fazen do

de conta para eles que você l'he entrega uma arma. r verdade

que a 'única coisa que você entregou foi o seu pudor e a sua

vergonha, porque aquilo não ê operativo. Todo tipo de joga

das, de espertezas, absolutamente ingênuas, uma coisa de ~

~, uma coisa provinciana, obviamente a comunidade intern!

cional não perdoa. Eles estão habituados a aceitar a corruE.

ção, a aceitar qualquer regime. Para o banqueiro e irrele 

vante se e democracia. O que eles não estão habituados

que se diga uma coisa, que se prop~nha um contrato fa·lacioso,

incumprivel, e que não se cumpra o contrato sistematicamente.

Não estão habituados a que se assine uma carta de intençõ es

ao Fundo Monetãrio tecnicamente imposslvel de cumprir. Isto

só nós fi zemos. Nenhum governo do mundo assi nou com o Fundo

Monetãrio Internacional uma carta de intenções que, ~ priori,

era incumprivel e que ele não estava de fato disposto a cum

prir. E nós fizemos isto por quatro vezes seguidas. Se se

faz isso com um organismo internacional, independentemente de

se gostar ou não dos tecnocratas, -e se Se tenta embrulhã-los,

,o.bviamente, na qua~ta vez, eles mandam o gestor. Por iS50

saber, que realmente nãocoisas que não podiam cumprir

levou a assinatUi~a' do 1·1inistro Delfim f~etto, por r.1otivos pr2.

vavelmeni.c ideológicos, políticos e de interesse pal"ticular.

E5SD.S três razões - dado que a5 tr~s estavam erradas - perm!:.

aram toda a política. Quero, no entanto, reafirmal~ o meu pc!!.

to de vista de que, quanto a razões de corrupção, governan 

tes mexicanos foram tão corruptos que alguns deles estão agE..

ra na cadeia com o atual governo. No entanto, a gestão de

política econômica do atual governo mexicano também não vai

resolver o problema do povo mexicano. Volto ao que estive 2.

firmando: nõs cometemos erros de polltica econômica em cuja

base não estava a ideologia. Realmente, não acredito, mas e

um ponto de vista pessoal, que alguns erros de política eco

nômica fossem cometidos por questões de ideologia, de boa-fe.

Alguns, sim; outros, não. Qu,ero. n'o entanto:dizer que, me!.

mo quando .animadas das melhores intenções, pessoas de boa-fe

podem cometer erros de pol1tica econômica, cujas conseqtlên

cias para o povo são mais grtlves do que quando, por motivos

de ordem pessoal, alguns Hinistros fazem coi~a:!'; de ordem pe

cuniãria e pessoalmente interessantes e, no entanto, estão

certos,do ponto de vista da poHtica econômica. O interesse

privado não coincide necessariamente com o interesse público

nem pa~a o bem, nem para o mal. A visão individual e priva

da das coisas pode levar o povo ao desastre, mesmo quando 2.

nimada das nlelho~es intenções. Então, peço que esta Comissão

esclilreça nos seus depoimentos, uma 'questão e outra. Quanto

às questões de corrupção, as conta~ têm de ser prestadas ao

povo brasileiro, não aos banqueiros internacionais, não -a

pol'ftica externa. A pol'ftica comercial, financeira e tecno

lógica deste Pais pode estar certa ou errada, independente 

mente das virtudes pessoais de quem a conduz. Foram cometi

dos erros de politica econõmica por' gente que era seria

por gente que não era seria. Estou argüindo hoje, na mi n ha

qualidade de economista .•• Não tenho informações nem prE..

vas para trazer a esta Casa dados sobre alguma corrupção, por.

que não sou desses circulos, não sou uma'pessoa bem informa

da neste nivel, mas tenho que dizer que, quaisquer que fos

sem as razõe5 pessoais que levaram ã política econômica, fE.

ram erros clamorosos. Por isso citei os outros. Não creio-
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tão de tributação, porque ele imagina que 115 multinaciona i" s

e obrigá-las a toma~ um serviço de utilidadé publica, o Gg,

~erno sair deles e ir para outra ãrea. O que ele diz parece

o mesmo do Roberto Campos. O Rangel parece o Roberto Campos

maneira que hoje a divida das multinaiconais com o exterior

praticamente não existe mais, porque elas depositaraM na 432

todos os rElcursos da divida, que estão lã. Entiio, na reali

dade, essa questão que ° Paulo'levantou não mais 'ê válida.

Eles não estão mais pagando juro algum. Pelo contrãrio e!

tão recebendo juros com correção monetãria nos depósitos que

fizeram em cruzeiros ã ordem do Banco Central. Na verdade,

as multi nacionais estão tendo caderneta de poupança pela / sua

divida. Este e o ponto que o Paulo deveria ter refer'ido. Eu

não sei, porque nunca discuti este ponto com o Paulo Lira,

mas pode ser que seja ingenuidade dele ou, ainda, ele pode

estar atento para a 432, que ele não mencionou. Vou escTar~

cér isso com ele e, no que puder, vou impedir que lance esta

coisa ai na praça, porque vai criar um tutilulto e vai desrnor~

lizar sua proposta, que ri uma grande proposta. Eu acho que

esta questão da tributação não é para ser levan.tada fora do

contexto. O Paulo tem a visão de que as multinacionais vãó

investir mais se fizermos isso. ~las não e verdade, porque

elas estão todas COI11 capacidade ociosa, estão todas com seus

lucros investidos em duas coisas: ou em projetos que jã não

são os de origem, ou, quando não podem investir, porque

mais nada, porque, na ve~dade, a dlvida que tiveram com os

banqueiros jã depositaram na 432. Então, na verdade, ·'elas

estão recebendo juros e correção cambial por uma dívida que

jã pagaram. Estã lã na conta. O Governo, se quiser canc!:.

lar a conta, diz que a divida ê dele - dele, Governo

estã terminado o assunto, po~que o Governo estã pagando

pagando - juros e correção cambial a uma divida. 'I:: uma 1o..!:!,

cura. Ele estã pagando ãs multinaci onais juros e correção

cambial ao invés de elas pagarem. [uma coisa fantãstica. I
las jã pagaram, elas jã depositaram em cruzeiros, têmcontrE.

le cambial. 'Elas já: depositaram em cruzeiros. Essa questão

'ê muito importante. Como e muito tecnica, vou fali1r com

Paulo Lira. Achava bom, Sr. Presidente, que depois disso 

esta ques.tão ê mui to importante ~ façamos, mesmo termi nada

essa questão, um debate sobre esses problemas, porque a 432

ê um mecanismo perverso pelo qual 'se está: pagando às mu1tin~

cionais e aos bancos privados juros e correção em dõlar, e!

ti aumentando brutalmente a inflação, estã falsificando

contabilidade monetãria, estã dando um disparate completo

eles jã pagaram, porque depositaram no Bllnco Centl'al. Então,

eles não têm mais divida nenhuma. Nõs os estamos remuneran

do para que continuem como titulares da divida, quando o no!

so interesse ê que eles não continuem como titulares da divi

da e parem de receber dinheiro dos contribuintes. Nós esta

mos pagando com dinheiro dos contribuintes juros e correção

cambial a bancos p~ivados nacionais e a mu1tinacionais por

uma divida que eles já pagaram ·em cruzeiros e que e do Gave!

no brasileiro. Isso e uma coisa de 10uc'O. Este ê um país

de loucos. V. Exas. não têm ideia das loucuras que estão se,!!.

do cometidas. Como eu não tenho tempo para expor tudo isso,

esta questão é de tal maneira louca que ate os c.onservadores

jã concordaram em que a 432 e um mecanismo faHdico!. O caso

ê. O seguinte: por favor, nessa questão da 432, na questão da

~etirada unilate~al, por tudo quanto hã, esqueçamos todas as

demais dive~gências. ' Nisto há' uma possibilidade de consenso.

t: um desastre essa política que estão adotando. r uma polí

tica desastrosa. Eles vão acabar liql:lidando os próprios ba,!!.

cos brasileiros, vão acabar entregando tudo. Eles vão aca

bar entregando tudo, o que é· uma .coisa de louco, por mecani2.

mos desse estilo. Agora vamos ã questão do Rangel, que é i,m

portante. Como o Rangel sabe que eles têm os recursos em

dinheiro, o que ele queria era disciplinar o que eles vão f!

zero Ele acha - do meu ponto de vista, tambem, com certa

ingenuidade, porque tanto o Rangel como o Paulinho são exce

lentes criaturas, com visões de mundo diferentes. mas com uma

senti do deteressante um trabalho didãtico junto ao PMDB.

e o caso dos Estados Unidos, do Japão 'e, especialmente, da

comunidade econômica européia. Chegou o momento de darmos

supo~te político a negociações que na área do Executivo se

têm desenvolvido, nem sempre com ~xito, nos ultimos tempos,

expliçar que o Brasil 'ê uma das econOmias mais fechadas do

mundo. - Eu 1he peço que faça isSO, porque todos os dias

plenãrio, nas comissões, eu vejo essas teses. Eu ainda vejo

muito aqui, por parte de seus colegas de partido, na ãrea e

conômica, as antigas teses da CEPAl, do Chile, de 25, 30 a

nos atras. em que o ex-Governador Brizola, o ProL Claudio ~

cuso, o Oro Prebisch vinham insistindo, e que ainda estão se!!.

do reeditadas. C0l'10 V. S.a. disse muito bem. o Prof. Prebisch,

que há trinta anos prestou grandes serviços, e con~illua pre~

tando, hoje esta evidentemente desatualizado em relaç~o

muitas das suas questões ••• Acho que e preciso haver uma a

tualização desse cenário. V. 'Sa. pode contribuir muito para

que o diãlogo nest~ Casa, no campo enconômico, seja um pouco

mais uniforme. para que seja mais fácil buscar os pontos de

convergência. No campo econômico, 'se buscarmos, se enfati 

zarmos a necessidade das converg~ncias, conseguiremos aten 

der inclusi~e a uma recomendação que V. Sa. fez, no sentido

de que trabalhemos em conjunto como classe política, humild!

mente, ouvindo a todos, na con~truÇ:ão das soluções que esta

Nação. precisa. E não há a menor dúvida de que, no campo da

divida externa, está um dos terrenos em que precisamos somar

os esforços, construir alternativas com a participação de tp.,

dos. Gostária tambem de dizer a V. Sa., para sua informação

e ,dos membros da Comissão, que estou apresentando hoje um prE.

jeto de lei, dando respaldo político. às negociações brasilei

ras no campo do protecionismo. Acho que um dos probl e mas

mais graves que estamos enfrentando nessa questão da dívi da

externa fi: que, independentemente de podermos ou não reneg 0

ciã-la em condições mais humanas e viáveis, do ponto de vis~

ta dos nossos objetivos econômicos, pollticos e sociais. ~

xiste a questão de as vantagens comparativas do Brasil 'esta

rem sendo crescentemente negadas por paises avançados,

este microfone para pretender justificar, perguntar, expl i

cal" ou tentar explicar vãrias das suas observações sobre

conduta do meu partido, de pessoas que eu conheço, ou de !J!!.

vern05 que ate integrei. Não estou aqui para isso. Vim aqui

apenas para cumprimenta-la, agradecer as suas observações,E:JIl

relação às quais tenho lJuitas discordâncias, mas com as quais

temos um grande numero de pontos de convergência. Nesta C2.

sa minha preocupação tem sido Sempre buscar os pontos de co!!.

vergência e não os de divergência. Eu aprendi chinesi escrE

vo a palavra "crise*' em chinês. Ela se escreve com dois !
deogramas ~ um quer dizer problemas, .outro quer dizer al

ternativas. Acho que no mundo há gente demais que só pensa

em p~obl emas. mas eu sõ penso em al terna tivas. Acho que suas

çom o objetivo de defender as nossas exportações. Em um p!.

is que exporta, como V. Sa. sabe, apenas 8, 8,5% do produto

e'que tem essa dívida gigantesca, é absolut~mente fundamen 

tal que tenhamos mecanismos adequados de defesa e de supor

te das exportações. A tese que defendo ê ,a de que o não r!:,

conhecimento das nossas va,ntagens comparativas lã fora reco-

observações são lúcidas, muitas v~zes pitorescas. às vezes

um pouco agressivas. Eu lhe conheço bem. Os participan tes

da reunião devem saber que jã fOl!\OS colegas de discussões em

Nova Iorque. Juntos defendemos os interesses das exportações

brasileiras no Conselho de Relações Exteriores. Tivemos ju,!!.

tos ate um dialogo pitores.co com o David Rockfeller, quando

ele ainda era Presidente do Chase Manhattan. E ali não h~

via nenhuma divergência, nõs defendiamos o interesse do Br2.

silo No ano passado ainda estiver.lOs juntos em Hadrid, pa!,

ticipando de uma reunião patrocinada pelo governo socialista

de Felipe Gonzales - conversamos até' com o Uario SoaresJu,!!.

to!>. De forma que eu achu, Maria da Conceição, ,que os trab2.

lhos desta Comissão são enriquecidos com seus comentãrios,com

suas sugestões. Gostaria apenas, jã que me deu tantas suge!

tões. de 1he dar também algumas sugestãe!>. Alguns de seus

comentãrios foram sobre o carãter fechado da economia brasi

leira. Os seus colegas de partido aqui nesta Casa insis tem

na tese di! internacionalização da economia brasileira, na

abertura das exportações, e uma serie de coisas. Seria i,!l

só

nós.podem fazer isso; e às vezes não conseguem, imaginem

vesse funcionando. O Paulo Lira julga que o problema

O SR. DEPUrADO FERNANDO SANTANA - Eu queri a

uma questão de ordem. O Deputado Pratini de Moraes estã com

o horãrio dele muito apertado. Se fosse posslvel ceder logo

a vez aS. Exa., seria melhor.

SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)-

Vamos lã,.Pratini.

O SR. DEPUTADO PRATlNI DE MORAES - Tenho um

compromisso ••• (Inaudivel. Fora do microfone.) Eu não tomei

dois equívocos. Sou muito amiga dos dois, mas eles são cab~

ças duras. Quer dizer, o Paulinh~ não necessariamente me eE.

cuta; nem o Rangel. Agora. acho que o Rangel estã tumultu

ando com esta questão. porque parece o mesmo do Campos.

que o Rangel estã dizendo ê o mesmo do Campos. E o que oPa.!!.

linho estã dizendo 'é o mesmo do Mãrio Henrique. Então,

complicado. Não sei se V" Exa. se'deu por satisfeito.

do mercado monetârio e bancário. Não e. Não tem mercado de

capitais. As multi nacionais estão tomando dinheiro no merc2.

do monetãrio. Elas não vão investir no Brasil porque já têm um

capital em cruzeiros no Banco Central de 15 trilhões. OBa,!!.

co Central tem 15 trilhões de cruzeiros que são das multin2.

cionais e dos bancos privados brasileiros. Quinze trilhões.

Logo, elas não vão entrar com mais capital algum, elas te I'l

capital demais. O Paulo Lira .estã enganado quando julga que

vai entrar capital de r,isco, porque o capital que estã aqui

jã estã aplicado em forma de risco, especulativa, patrimonial,

em tudo. Eles têm capital demais', nio -vai entrar capital a1.

gum. Por isso acho que o controle de câmbio ê fundamental.

Temos de manter o controle de câmbio de qualquer maneira. po!,

que quando tivermos rese,:vas, eles nos comem as reservas.

claro! Aliãs, jã estão comendo. Nós tinhamos uns poucos m!.

lhões de reservas e eles jã estão comendo, porque jã retira

ram o controle de câmbio. Então, o Paulo está: equivocado e,

do meu ponto de vista, o Rangel também. Um estã equivoc ado

porque acredita no mercado; o outro, porque acredita no Est!

do planejador. Ambos s~o equivocos. O t:stado brasileiro não

tem condições de planejar as multinacionais. Ele só tem co!!.

dições de planejar. - estã claro - os recursos para a ~dE.

cação, para ~ saúde; para a reforma agrãria, o recurso dele,

Estado brasileiro. Imaginem se o Estado brasileiro .. não

este que estã aqui; estou falando em uma coisa mais limpa 

vai ter condições d'e dizer às grandes multi nacionais onde elas

devem investir. Isso 'ê uma piada: Nem a União Sovietica tem

condições de dizer isso. Ela faz negócios com multinacionais

que são de interesse das multi nacionais e tambem do Estado sp"

vietico. Ela não pode mandar as multi nacionais investirem o,!!.

de eles querem. Hã um equivoco, tanto na posição do Ra,ngel

muito estatii:ãnte~ quanto na posição do Paulinho lira - mui

to livre mercado. Não ê nada disso. Nós temos uma economia

mista: há coisas que o Estado pode planejar, outras, não.

Estado brasileiro não pode planejar os investimentos das mu!

tinacionais. Ele s5 pode subsidiar ou penalizar. Ele pode

tributar ou dar incentivos. Ponto' final, parãgrafo. Ele não

pode ditar onde elas vão investir. Entendem? Então, são

praça, como já estã lançando; por sorte não é um debate mu!.

to estQndido. Então, nós tel'1os obrigação de esclarecer es

sas questões. Eu não creio que o 'Governo. qualquer que ve

nha a ser, tenha pode,: para disciplinar onde as multinaci!!.

nais vão investir. tlão creio nisso. Portanto, e uma ing!

nuidade do Rangel imaginar que o povo brasil"eiro, com o seu

Governo. vã dizer às multinacionais onde elas devam ou não

devam investir. Eu não acredito nisto. Este aqui não e um

regime socialista; e claro. Só nos regimes socialistas eles

Portanto. é uma ingenuidade do Rangel. Ele estã ,pensando cg,

mo se o Pais fosse socialista. Quanto ao Paulo, ê uma inge~

nuidade dele imaginar que tributando menos, e eles podendo

remeter. trarão capital. Eles não trarão capital, porque e,!

tã sobrando capital deles aqui dentro. Então, o Paulo estã

enganado, porque eles não trarão ~apital, já" que têm capital

demais aqui dentro. O Rangel estã enganado porque ele julga

que o Estado brasileiro jã estã em condições ?ocialistas, a

saber, de impor ãs multi nacionais que elas invistam. onde

Estado quer que elas invistam. São dois equlvocos: o Paulo

Lira estã pensando como se o mercad,o de capital ainda esti~

na

no

po!!.

devendo

Este

que se deveria pegar as multi nacionais

o Paulo Lira cOr.Jete~ um equlvoco na ques~

dI. esquerda. Tudo isso vai lançar. urna enorme confusão

certa i ngenu i da de

ainda estão devendo alguma coisa. Elas não estão

Banco Central, rendendo juros e correção cambial.

to e importante.

economia estã em recessão, com seu dinheiro depositado
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Perfei to.

Perfeito.

Tudo bem.

SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES - Então.

dente, não vou fazer nenhum exórdio. Vou em cima do ponto

D. Maria disse que na America Latina ~õ hã três paises que

podem exercer a função de devedores soberanos. Esses três

pilhes sobe\anos seriam ti Argentina, o Brasil e o Chile.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

A Venezuela. tambem. Hâ vârios; há muitos.

temos que falar com a America Latina, que são os nossos in

terlocutores. Eu não vou perder tempo em i1" a Nova Iorque eo!

plicar mais nada a ninguem. Aliãs, não vou a Nova Iorque dl!!."

de 1971 e não pretendo ir a não ser como turista. Não vou

convencer ninguem: ate porque os grandes jornais america n os

e ingleses estão mais a par da nos!õa desgraça do qUQ nõs me!

mos. De maneira que não há o que ~hes explicar. Eles não

estão interessados. Tenho p~ovâs absolutas disso. Não vou

perder tempo. Deixa D Pratil1i perder. Nos', pelo contrária,

estamos atrãs da Ameriéa Latina. Na reunião de Quito, o It,!

so, V. Exa •• que conhece Nova Iorque. que conhece os banquei

1"05, tem de esclarecer seus colegas, na Câma.ra, de q.ue não

há tal risco.

O SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES - Jã devo

tê ... lo feito.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)-

Perfeito.

O SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES - Quero p!

dir permissão para me retirar. Não posso realmente perman!

ce~. Quero, mais uma ve.z, cumprimentar V. Sa. e pedir.- lhe

que ajude no debate político dentro do seu partido e que

continue dando sua contribuição, Q,ue 'é uma contribuição p~

triõtica, sincera, honesta. Podemos não concordar com tudo,

mas certamente V. Sa. tem muita coisa util para dizer a este

Pars. Muito obrigada, meus parabens pelo seu brilho, que eu

gostaria de ter.

O SR. PRESIDENTE (De'putado Alencar: Furtado) 

Deputado Fernando Santana tem a palavra.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi -

SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Não. na A-i

rica Latina. no Cone-Sul. Minha pergunta fi a seguinte: qual

o papel que esses três países poderiam representar se fizes

sem um trabalho conjunto? Em segundo lugar, poderia este,!!.

der-se esse trabalho de cooperação internacional, no sentido

da luta da dTvida externa, ã Colômbia e ã Venezuela?

A SRA. DEPOENTE (Maria da' Conceição Tavares)

Claro, sem duvida alguma. Aliãs, o Deputado Ulysses Guim!

rães foi recebido lã, praticamente, com honras de Estado. O

que quero dizer é que eles esperam mais de nôs ••• Sõ quero

dizer uma coisa, Deputado: o pais decisivo para isto é o Br!

sil. Se o Brasil sair com uma proposta decente, leva atrãs

de sl todos os pa'lses da Amer.ica Latina" todos - menos

México e os países da América Central. O Mexico e a America

Central não têm condições de discutir com o Brasil. A A.éri

ca Centra~, por mothos conhecidos; estã num outro estágio.

Uns, muito piores; outros, melhores ou não. Já veremos.

México, por motivos inteiramente diferentes. ~Ias todos os

demais palses o farão. A 'Colõmbia e a Venezuela declarar a m

isso ao Pro f • Celso Furtado e ao Deputado Ulysses Guimarães.

O Brasil tem um papel ••• Foi declarado ao Deputado Ulysses

Guimarães e ao nosso economista Celso Furtado - de longe

o mais prestigiado na America latina, - que o Brasil e dec!

sivo. E eles topariam. Aliâs,.a Venezuela não estã cedendo

ao Fundo Monetãrio. Não estã cedendo. E mais fãcil a Ar9'e~

tina ceder do que a Venezuela. Por iss'o e que digo que não

estou preocupado com a Venezuela e com a Colômbia. Porque

eles vão resistir; eles têm condições de resistir, têm re

servas, têm petrõleo, 'ê mais fãcil. Estou muito mais preoc~

pada com a Argentina e com o Chile - em particular com a

Argentina - porque, como~ não estamos dando nenhum apoio ao

Alfonsin, a não ser esse apoi.o falacioso de emprestar-lhe. a

pedido deles mesmos, cinqüenta milhões de dõlares, estamos,

na verdade, comprometendo a Argentina. Como isso tudo se ro!:.

solve este ano, se Deus quiser, este ê um ano importante.

nós, é claro, temos de colocar ênfase na America latina. C!.

da um põe ênfase onde deve. Ele e o Pratini vão lã fazer o

jogo deles com os seus ami!Jos em Nova Iorque. Deixa, não

vai adiantar nada, quero mais e que faça a proposta do cOllle,!:

cio exterior. A outra não vai adiantar nada, Mas tudo bem,

e o papel dele, ele vai falar para os seus interlocutores.Nós

Naque realmente não hfi duvida de que precisamos tomar •••

O SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES-... porque

encontraremos brechas. Inclusive, se se quiser ter êxÚo na

proposta do Paulo, que e interessante, mas quo tem certos prE.

blemas que V. Sa. conhece muito bem, precisaremos ter supor

te poHtico.

questão da divida, concordo com V. Sa. Não podemos prete n

der, nem ter a ingenuidade de mudar a mentalidade dessas pe,!

soas. Não vamos conseguir fazê-lo. POreM, temos que come

çar a mobilizar todos os canais possíveis •••

A SRA. DEPOENTE .(Ma.ria da .Concnição Tavares)-

o SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES - Este é um

que quero deixar bem claro Q 'o seguinte: ~ e gostaria que V.

Sa. ajudasse neste sentido: precisamos discutir o problema

da dTvida externa nas suas implicações políticas e não sõ"!

qui dentro. Precisamos dizer lã fora o que nos custa essa dI

vida, dizer politicamente •••

ponto importante. Ago~a, quanto ã questão do comercio, acho

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)-

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)-

tr:a o Campos. V. Exa. acabou de dizer e 'é melhor cogitar

do que .vai faze~. V. Exa. está: dizêndo que amanhã, quando

entregar essa proposta, estará' propondo que o Brasil se d~

fenda, inclusive nos setores em que ainda não tem vantagens

tipo eletrônica etc.., etc., onde ainda não temos vantagens

porque el es nos estão punindo naquel es em que temos vantagens

absolutas, que dirã comparativas. Estou inteiramente de aco!:

do. Espero que o Senador Roberto Campos também -esteja. Como

não acho que el es vão nos dar' as va:ntagens c'omparativas que

temos, estou tranqOila. Quero dizer que não compartilho da

doutrina das vantagens comparativas. Nisso, cOrJO o Prebisch,

continuo firme. O Prebisch estã com a ilusão de poder nego

ciar de governo a governo. Eu nãoj sou uma realista. No e,!!

tanto, ele tem razão no que diz em relação ao comercio,

V. Exa. não tem. Porem, não tem importância. Não estou queE.

tionando sua visão' de mundo. Se V. Exa. acredita nas vanta

gens comparativas, ôtimo: Eu., se fosse Deputada, assinar i a

seu projeto. Queria ver o Campos assinar. Estou tão convencida

de que eles não vão fa~er qualquer concessão de comercio, que

realmente seu projeto nos permite ter um fundamento legal p!

ra não lhes ceder coisa alguma. De maneira que estou de !

cordo com V. Exa.

O SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES - .••• ·para

criarmos um mínimo de eco. Não e possível que o~ nossos ali

ados sejam apenas os banqueiros. Ai, então, sou obrigado· a

concordar com vãrias das suas criticas. RealMente, se o seu

interlocutor ê apenas o interessado maior, é claro que se e
obrigado a fazer determinado tipo de concessão que não serã

melhor para o interesse publico. Mas isso pode ser corrigi

do. E V. Sa. pode ajudar nisso.

A SRA. D~PO~NTt (Maria da Conceição Tavares)-

Estou inteiramente de acordo. Dou o testemunho de que, na

uI ti ma. vez em que no' exterior estiVemos os dois juntos,

dis,~urso foi absolutamente i~êntico. O discurso contra

Rochkefel1er - ele. naturalmente, 'com mais educação e

com- menos - foi absolutaJllente idêntico. Estãvamos ali de

verde e amarelo. Dou o meu testemunho. Portanto, quero di

zer o seguinte: Pratini, vamos nos entender. E.stou inteira

mente de acordo em fazer a campanha lã fora, porque, eviden

temente, i fundamental criar-se na comunidade a idéia de que

não somos meninos malucos e rebeldes. Porem, insisto em que'

o maH importante é tirar os temores falsos da propaganda que

essa gente tem feito aqui dentro. Nunca vi banqueiro nos ~

meaçar publ icamente de que nos vão tomar os aviões. Pelo

contrãrio, na reunião do fim do ano passado, da AMPEC, um

dos banqueiros internacionais que lã estavam foi inquirido

sobre se por acaso nôs parãssemos de pagar litel"alme~te eles

nos iriam tomar os aviões. Isso ê uma mentira, e uma loucu

ra. Quer di zer, as nossas autori dades, ou os seus prepos tos

na imprensa, têm feito lavrar a ideia de que, no caso de uma

suspensão uni1ateral, o Brasil ia· ser tomado judicialmente,

em Nova Iorque, o que 'ê uma mentira. Portanto, quanto a i!.

rior, consciência não junto aos, banqueiros - porque no fu,!!

do eles são os grandes interessados nas soluções - mas ju~

to ã classe politica, para a problemática que ai' existe. Sei

que e difícil, sei que e martelar em uma porta extremamente

dura e difícil, mas temos que começar a fazê-lo. Acho que

esta e uma contribuição que a Casa deve dar. E V. Sa. pode

ajudar com seus argumentos, no sent,ido de começarmos a inve!.

ter uma tendência que é considêrãvel, ou seja, que os assun

tos da dívida internacional são assuntos a serem trata dos

me venha .l!scamotear o problema, criando uma consciencia ide.!?

lõgica falsa de que este País e o oitavo Mercado do mundo,

e um pais com muita potencialidade para o futuro e. como tal,

eles têm de ter consciência de que. se não mudarem a regrado

jogo, vumos ter um desastre social. Eles pouco estão se i.l!

portando com isso - não estou falando de banqueiros, estou

falando de técnicos. de gover:nos socialistas. Os tecnicos de

governos socialistas europeus. como tiveram de se ajustar ã

~egra do jogo europeu, depois de 'terem dito que iam lutar p!:.

la soberania nacional ~ estou-me referindo aos franceses,

aos holandeses e aos espanhõis - hoje estão numa posição re2,

lista. Vale dizer,' eles vão:tesolver os problemas europeus

ã custa deles mesmos e com o aumento do proteciDnismD comer

cial. Este fi um dado. Não ad~anta criar no Congresso a ilE.

são de que o Brasil tem peso e poder sufi ci entes para como

ver o mundo desenvolvido,mesmo que socialista, porque não tem

Ao contrãrio, Pratini, V. Exa. pode ajudar, com sua habitual

irreverência, junto ao seu partido e com' sua maneira de di

zer as coisas, a fazer o contrãrio •. V. Exa. estã obrigado a

endossar a proposta do Paulo Lira. V. Exa. estã cansado ~de

saber que, ou nôs tomamos uma decisão unilateral re~PJrltosa,

bem negoci ada, no sentido de mui ta conversa, b~JIt"'l"undamenta

da, no sentido de que sejam V. Exas. e J1ft.o/~õs que a funda

lIlentemos. Porque, se eu a fundamev~', vão dizer qu.e e uma

economista de oposição. Se.>:""'Exa. a fundamentar, vão di

zer que e um homem de ,.Ctlfíi'if;ci o, e um homem de exportação. Po!:

tanto, não me véií"ila V. Exa. elidir sua responsabilidade. QuaE,.

to ao problema do comercio, estou de acordo. Não venha com

isso para cima. de mim. Quanto ao comêrcio, conto com V. Exa.;

e uma boa proposta.. Por que ê uma boa proposta? Porque V.

Exa. ao fazer uma proposta em que diz que se eles nos punem

nas nossas vantagens, nós os puniremos nas deles, querendo ou

não, não sei se V. Exa. tem consciência disso, mas está' co.!!,

exclusivamente a nlvel do Fundo Monetãrio, a nível dos ba,!!

cos internacionais, ou do International Settlements, de tE,

das essas organizações. Acho que chegou o momento de come 

çarmo!> a fazer colocações políticas em relação a essa' ques

tão. A f.orma de fazê-lo ê particularmente importante e V.Sa.

pode ajudar, neste sentido.

SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

Desculpe~me, mas V. Exa. ê que pode ajudar. Deputado Prati

ni de Moraes, desculpeMme, pois sei que estã com pressa, mas

vou colocar só umas duas questões centrais, que são cruciais.

Quanto ã questão da dívida externa, V. Exa., por favor -'

Paulo Lira lhe respondeu e eu volto a lhe responder - não"

lnenda que não reconheçamos aqui dentro as vantagens compara

tivas do exterior. Dai a ideia, evidentemente colocada em

termos políticos, não em te~mos de estrita anãlise econômica,

de bloquearmos importação de equipamentos altamente sofisti

cados, que são vantagens comparativas dos países industriali

zados, quando nos bloqueiam expo~tações de aço, de calçados,

etc., onde temos vantagens comparativas, ainda que a custos

internos, que V. Sa. conhece. Gostaria de referir-me, Maria

da Conceição, ao seguinte: acho que chegou o momento de colE,

carmos a discussão dos problemas da divida externa em termos

mais políticos. Ate agora essas discussões se têm desenvol

vido muito a nTvel técnico, a nível de tecnicos de GOV~rno ,

com os tecnicos do Fundo Monetãrio, com os técnicos do Exim

bank, do Banco Mundial e de outros organismos. Acho, porém,

que chegou o momento de começarmos a tomar posições pollti 

cas como Congresso NacioMI em relação a esses assuntos. Não

que seja possível transferir para o Congresso uma eventual rE:,

negochção de dívida, ou que seja possivel fazê-lo a nível

político de país a país. r p~eciso que a comunidade poHti

ca. dos paises c~edores tenha uma consciência clara do custo

politico e social e das eventuais conseqüêncÍi1~ da manute~

ção desse· .sistema. r preciso que se comece a criar, no ext,!
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• araty firma, mas o Governo não cumpre. O Brasil viveu de

C05tas para a América Latina o tempo todo. Contam~se nos d~

dos os economistas Tatinowamericanos, os políticos latino-!

mericanos, os que se preocupam. E tem mais: quando se preo

cupam 'é com a desgraça da Nicarãgua. Claro que 'têm que se

preocupar, é uma desgraça. Nõs somos 'mobilizãveis pelo mas

sacre que eles estão fazendo no Caribe e .não SOmOS mobilizã

veis pelo massacre que eles estão fazendo no resto da Ameri w

quando há as tropas. Coroas tropas não virão para esta par

te - não hã tropas, as tropas são ocultas - ai e difíCil ••

As pessoas não têm clareza. t importante ter em mente que

dep'ende basicamente de nõs. Se o Brasil tomar uma atitude

soberana, os demais paises tomarão isso como pretexto. Por

iss'o eles morrem de medo de que tomemos alguma atitude. Por

isso e, que eles querem negociar caso a caso. Por isso é que

eles vão tentar enquadNr a Argentina, para que, quando for-

,.~~s, .a.~ a,s,sun,to,' eles, j,â ,~e~ham ,isola,do. ~1es, têm isso muito

claro, e tambem os nossos páises-'irmãos. O Chile estã como

estã, V. Exas. sabelll. A Argentina estã com uma dificul d ade

enorme porque realmente partiu da hipõtese de que podia pre.§.

si anal' o governo americano. Mas não pode: foi um equivoco.

SR. DEPUTADD FERNANDO SANTANA - Eu teria a1.

guns comentãrios a fa~er e.m torno da sua colocação, que nos

esclareceu bastante, com referência ao problema da negoci!.

ção de governo a governo. Creio mesmo que nossa posição s~

rã de declarar unilateralmente a moratõria. Acho que temos

condições de resistir a qualq'uer retaliação. o que também não

~credito. (Concordo com a sua colocação de que a dívida ex

terna brasileira deva ser toda estatizilda, inclusive para.!:.

vital' essa dupl a taxação que estamos pttgando aos bancos i.!!.

ternacionais e às multinacionais ao mesmo tempo. Essa tese

foi defendida não com as explicações de V. Sa., que foran mui

to claras, mas pelo Carlos l.essa, que d~fendeu a mesma tese

de estatização. Eu queria fazer-lhe outra pergunta á' respei

to do problema das tecnologias de ponta. especialmente na

irea da informática. O que a nossa companheira economista

julga da política que o Governo tenta imp1antar e com a qual,

de certo modo, estou de acordo, isto é, de fazer uma defe sa

de mercado para a área de informãtica?

SRA. DEPOEtlTE (Maria da Conceição Tavares)

r insuficiente. Eu tambem estou 4e acordo, mas e insufici

ente. Veja se entende - e aí e coisa de Rangel: nós não

podemos dizer onde eles investem, mas podemos dizer que eles

nio inyestem naquele setor, como o Japão fez. Então, estou

Eles

tarefaparãgrafo. Não tem que ser mega. E esta jã e uma

~les se mobilizam. Não e preciso mobilizar ninguém •

herciÍlea. [preciso bu'Scar converg'ências e não divergências.

Aquilo que o Paulinho disse, que se tem que dividi-los,

verdade. 'E preciso dividi-los. Não se vai brigar com o s~

tor multi nacional , que jã estã aqui há 40 anos. Não vale a

pena. t preciso sõ barrá-las para não entrarem onde não se

quer que entrem. Ponto. E se tem que dar escoadouro aos

recursos deles. Isso e preciSo fazer, senão eles vão ficar•••

~ isso não nos interessa. Não podemos fazer uma política gl2

bal de capital estrangeiro. t urna política fermentada. Não

podemos fazer uma poTitica externa global, terceiro-mundista.

Hão basta mais. Tem que haver clareza. Qua.is são os aliados

verdadeiros? Quais são os paises· da América latina aos qUlis

vamos dedicar: esforço? Qual e o tipo de missão para expl!

car a eles? Podem r:'Iandar o Pratini que ele explica. Não pr,!

cisamos explicar nada aos americanos. Está ·claro. Não t!,

mos nada que explicar. t preciso ter clareza. Nã~ se pode

vir com projetos fantãstic.os, gerais. Não ê tempo de coisas

globais, a não ser quanto às palavras sínteses: lldiretas,j,ãt:

Esta é uma expressão sintese. Mas, para Governo, para alte!,

nativas deste Pais, tem-se que debruçar, tem-se que cortar.

Isto aqui é este probl~ema; es'te é es·te., Porque coisa geral

não vai vir da nossa cabeça. Não podemos imaginar o país i.!l

teiro do futuro. Ele vai-se fazendo. Sõ podemos imaginar.os

grandes problemas do Pais deles e pa~a eles equacionarem com

o mãximo de forças possiveis e 'sem sectarismos, apoios. D!,

pois o povo. o País andarã. Não somos os condutores do Pais.

Isto é o que eu gosta~ia que ficasse claro. Não sei se fi ..

cou bem claro.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares) ..

Exatamente, impecãvel.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTAI~A - ~m discurso

totalmente diferente. Parece que temos outro Governo.

discursp do Sr. Chanceler Saraiva Guerreiro foi realmente tJlla

formulação para um gove~n,o. ,que n~o exis.t,e.•.

A SRA. D~POENTE (Ma~ia da Conceição Tavares)

E temos que apoiã-lo; ele tem raú\o.

'0 SR. OEPUTADO FERNANDO SANTANA - No campo

jã estão mobilizados. O pessoal vai. Vimos o comido eroSão

Paulo, não houve problema. '[ preciso que os deputados, neE,.

ta Casa, se sentem e observem aquele decâlogo referido )10

discurso de Ulysses Guimarães. t: preciso sentar em cima d~

le, debatê-lo a serio. perde~ !,!~i~es.•, ~ão, ,h.~ u.ma -.campanha

SR. DEPUTADD FERNANDD SANTANA - V. Sa. foi

da luta estou inteiramente de acordo e~ que - como V. Sa.

acabou de dizer e fiz ver isso ao Presidente Ulysses Guima 

r:ães - não pode~íamos ficar no terreno das generalizações,

das teses, dos enunciados. Quando; aqui, na Câmara, c.omeça

mos a rejeitar os projetos de salãrio, que eram realmente c"E,

êis, eu pr:ocurei S. Exa. e lhe dis~e: liMas, Sr. Presidente.

no dia 24 de agosto V. Exa. pronunciou um discurso colocando

duas questões institucionais, onze questões no campo sócial e

econômico e duas outras que con'siderava e sem as quai,!> nada

poderia ser ·feito: o problema da dívida ex~erna e da dlvi d a

interna". [preciso que nos debrucemos sobre essas propos -

bastante clara. Quero agradecer-lhe as respostas. ape.. ,~

nas farei uma referência. Na reunião de quinta-feira ouvi

mos um discurso do Sr. Saraiva Guerreiro. Par:ece que é um

outro Governo:

eleitoral agora. Há uma campanha política qU~ 'passa pelo Co.!!.

gresso em todos os sentidos, inclusive no sentido, d'e que ,os

parlamentares desta Casa possam vot.ar leis que ajudem.

claro que não basta a reserva .de merca~o, mas temos que apei

ar a reserva de mercado. Sõ faltava não a apoiarmos. Temos·

que enfrentar o Campos, porque ele estã apresentando argume.!!.

tos !que não convencem ninguem. Infelizmente, há' alguns e!!,

,p~esãrios brasileiros, pesados, que estão no setor e não vão__

querer sair, mas que llembananam ll • Estamos numa epoca compli

cada. A questão de tecnologia. de ponta e a questão da infr~

estrutura social bãsica são decisivas. O Rangel não tem ri!.

zão quanto a que o Estado brasileiro possa pegar o dinhei ro'

das multinacionais e mandar nelas. E uma maluquice. Não PE..

de. O Gover:no pode barrã-las em setores em que não quer que

elas entrem e pode dar destinação fiscal, financeira e alte.!.

nativa aos cruzeiros que elas tém aqui dentr:o. Ponto final,

não

qUe

que

profundo para, se de~ o acaso, nos ganharmos; se não,

- e os da Comissão de Economia do Partido, também 

levar: adiante esta questão. senão,. na verdade, mesmo

ganhemos o Governo. não, conseguiremos fazer: nada. Par:a g~

vernar e preciso ter·,ulllõ equipe inteira, afinada. Não 'ê PO!

sivel querer tomar uma medida e alguém dizer: "Não, mas isso

não pode" e vir com ideias do arco, da velha. Isto"i uma coi

-;;tl. seria. E' nõs ternos engenheiros, economistas, profiss i 0

na is, deputados, gente i nteressa(la-no assunto, mas não temos

conseguido organiza~ esse debate. O debate estã solto, estã

na televisão, vira piada. Quando eUi"viro per:sonagem do Jô

Soares é mau sinal, Dorque ele não 'põe" na minha boca o que

digo. Como ele não sabe nada de Economia, ele põe. na minha

boca o contrãrio do que el,l digo. Então, ê um horror, e Ula

desserviço. Estou ate par!l falar 'com ele: "Não sou candid!,

to, não faça uma coisa dessas". Claro que funciona do ponto

de vista da ironia, mas o povo 'jã ~stã informado. Nã.o temos

que perder mais tempo explic~ndo a e~te povo retorica-/lf e n te

que este Go'verno não presta. O povo sabe disso. Temos que

perder o resto do ano lutando politicamente no Congresso p!

ra sair desse impasse e derrotã-los na questão da emenda con,!

titucional. Quanto ao resto, temos que tr:·abalhar nas comis

sões econ~micas para discutir um programa de emergência mais

vallos cons~guir govet'nar. [' um cr:ime: Não pode continuar o

blâ-blâ-blâ. Nio se pode continuar um dia inteiro f~zendo

dhcu~sos. O povo ji sabe de tudo. Tem os seus organismos.

fazendo isso - que não consegui i!," a vãrios con~ressos, não

conse!Jui discutir com os meus pares, não consigo participar

do movimento de economistas, porque estou inteiramente mobi

lizada pelas lldiretas,. jã ll • Claro. 'E õbvio. Com isso per

de-se um ano precioso. Provavelmente, dado que agora jã es

tã feito, vou pedir licença ao meu partido para me dedicar a

esta parte e não continuar como comunicadora de massas. Po!.

que não e este o meu papel. Não sou candidata a nada. Tenho

setor bancãrio privado e Governo, e o Governo garantir que

banca o projeto, que financia 'a tecnologia, sem entregar

·financiamento da tecnologia a eles, nõs não apenas estaremos

fazendo a reserva de mercado, que ~ um instrumento temporã 

rio, mas estaremosl desenvolvendo o setor. Se fizermos rese!.

vas de mercad~ e não desen.volvermos no seto~, o Campos vai

ganhar. Não se pode manter: a tecnoiogia atrasada sob o pr,!

texto de que ela e nossa. De que adianta ser nossa se tem

de fazer e levar co~o a questão do petrõ'le01 Suponhamos que

não se l~vasse adiante. de! que adianta~ia ser nossa? De que

adiantou ser nosso durante o períod~ em que eles n.ão fizeram

o investimento em pesquisa? De nada adiantou; nõs não fize

mos. Está claro? Mas fizemos uma coisa, correta: 'alavanc a

mos recursos para a PET~OBRXS, pegando dinheiro de outros s~

tores. Temos de fazer o mesl'lo. temQs de alavancar recursos,

tem de haver uma massa de capital e de tecnologia aqui. Não

basta a reserva de mer:cado; esta e uma porcaria, porque

mercado e muito pequeno. Não basta o protecionismo clãssico

do seculo XIX, tem que ser como o Japão: faz-se a reserva e

se investe no setor COm o apoio decidido do governo. Isto

o que o Japão sempre· fez e estã fazendo. O Estado japones

não as empresas japonesas - estã investindo, ele, na tecn!!.

logia de ponta. t isto o que temos de fazer. E são pouc os

os recursos. Este GOVerno comete dois crimes contra esta N~

ção: não investe em saúde, educação, no povo, e não investe

em tecnologia. Então, não temos futuro .õll,gum. P,orque não

basta a reserva de mercado. Senão, vai fica~ aquela bestei

ra de protecionismo. Por isso estâ bom. Ele quer fazer Um

projeto? lJtimo: Achamos ate bom, porque ai pelo menos há r!

serva. Mas, não basta. Estamos ob~igados a investir·na b~

se social desta Nação para resgatarmos os jovens deste Pa1s

da desgraça; estamos obrigados a i~vestir na tecnologia de

ponta porque, senão, não vai haver pais nenhul:1, vai haver um

país de cento e trinta, cento e cinqüenta, duzentos milhões

de atrasado~, p;rdidos. Nós não podemos recuar, não podemos

virar agrícolas outra vez, não tem mais volta. A quantidade

de tar:efas que temos e gigantesca. ,[ clar:o que hâ uma possi.

bilidade objetiva. corno nunca houve, mas a nossa capacidade

de decisão e de organização e l"luito baixa. Nós não temos co!!.

seguido fazer uma boa or!Janização. 'A SBPC estã muito parali

sada, está discutindo. Todo I!lUndo estã tão mobilizado pelas

-diretas, jã ll neste ano - eu avisei isso, eu mesma estou

diz

imobil izll-rCZl LatiM. sem 'tropas. Quer dizer, e fãcil se

·vocês não investem aqui" como canalizou recurSos para ele,

Jâpão, investir ali. Quer dizer"se nos limitarmos a fazer

uRla politica de reServa de mercado, dado que as e~presas de.§.

se mercado - as nossas - são muito fracas, não vai haver

o desenvolvimento tecnolõgico. E é nisto que o Campos se p!!.

ga. Então, nõs temos que ser enfãticos. Nós não queremos

a reserva de mercado apenas para qüe Uns quantos senhores, cE..

rRo aquele da Sharp. ganhem dinheiro, porque ele ganhará di

nheiro e não desenvolverãa tecnologia. Segundo, essa ê real

Mente uma tecnologia de ponta que estã em permanente mudança.

Então, estamos obrigados realmente a manter ·uma política de

pesquisa, de informação e de tradução tecnolõg~ca ab~olu11l.me.!!.

te. em dia. Portanto, temos de reforça~ a capacidade tecnica

dos institutos de pesquisa nacionais nessa questão. E temos

que conglolJlerar, forçar. dar uma alavanca financeira. Em r!

sumo. tlnhamos de fazer'uma negociação s~ria com aqueles ba!!.

cos que estão ba'ncando isso pelo fato apenas de que os compE.

tadores servem para eles - tipo Itaü etc. All e. preciso

faze~ uma ,negociação seri'a, quer dizer, dar gar:antia. 'ETes

estão com urna corretora que lhes está' dando trinta bilhões de.

lucros no' open market. O Que eles vão fazer com os trinta

bi I hões? El es es tão com, medo: Porque reserva de merca d o'

e uma coisa que se retira depois. Se 'ademais de reser v a

de mercado, se se bancar o apoio financeiro através de uma

conglomeração entre os bancos privados nacionais, empre s a-s

privadas nacionais e. Governo, se'se fizer o tripe, não

Trilater:al, mas o tripé... Nós usamos o t~i'pê mal e porca

.t,n~e no pa'ssado,' ,mas fi.zem,os •••, ,Usa,mos ,p,a,r:a ,a petroquimica,

usa1ll0S mal. porque deixamos a tecnologia caIR eles. ,'E claro

que, se usarmos o tripa: setor privado nacional e industrial,
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tas - o PMDB, por 'felicidade, tem no Brasil os melhores c.!

rebros - e transforMá-las em um conjunto de projetos que

não sejam definidos, mas que se aproxinem ao mãximo da reali

dade. Do contrãrio. vamos ficar como o partido da rejeição.

Rejeitamos esta, mas não temos nenhuma alternativa a afere -

cer.

A SRA. DEPOENTE (Haria da Conceição Tavares)

Mas. Deputado Fernando Santana, isso não passa pelo Congres-

sn.

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Não quero

dizer que passe pelo Congresso, mas o povo um dia vai nos

cobrar.

A S~A. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

V. Exa. vai-nle desculpar. Há um p~obler.la de comunicação da

bancada com os economistas do partido. Temos discutido eno!:,

memente o assunto. r difícil. Para qualquer coisa relaci~

nada com o Projeto de Emerg~n·cia e difícil reunir a bancada

para discutir.

O SR. DEPUTADO FERNAllDO SANTANA - Desculpe-me

interrompê-la. Já nem queTo dizer em termos de bancada, mas

em termos de um grupo que se reuna. Por exemplo, quanto ao

item divida externa, moratória. A moratória precisa ser ex

plicitada. O Governo ganhou ~ batal~a contra nós porque fez

um ter~orismo tão grande, no sentido de que o Pais ia para r

se não concedêssemos aquele decreto ao- FMI, que ganhou poli

ticamente a batalha. Tudo isso porque não fizemos um exa m'e

em profundidade. Só depois surgiu alguem mostrando que aqu~

la tese do Governo, de que era imposslvel uma declaração uni

lateral da moratória ••• Não argumentl1mos e não nos prepara

1ll0S para demonstrar que ela era viãvel, que não era apenas

um enunciado, mas 'tlnhamos condições objetivas de faze-lo. E,!

ta e uma das coisas sobre a qual sõ depois o Alberto Castro i

niciou um estudo especial.

A SRA. DEPOENTE (~laria da Conceição Tavares)-

Permita-me. O Luiz Gonzaga Veloso, um economista do PMDB, eo!

creve"sem parar; o Luciano Coutinho escreve sem parar. Uma

das coisas que mais me cansa, honradamente concessão de meu

estilo veemente, que diz' logo na cara o que tem para dizer 

e realmente o absoluto desconhecimento da bancada da Opos.!.

ção. neste Congresso, do trabalho dos seus econOmistas.

Fu~tado foi o primeiro a falar; o Luciano, tambeM. Falamos

em 1979. Quer que .l.ei~? O Luciano Coutinho veio a esta C!

sa em 30 de agosto de 1983 citando um arti!fo que ele

Veloso 'escreveram ePl 1979. E V. ~xa. me vem COl!l o Castro.

que escreveu isso no outro dia?

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA" Não. Tenho

lido tudo que o partido produz e não quero nenhuma exaltação.

Inclusive, todas as contribuições que foram feitas nesta C!!,.

missão eu tenho o cuidado não só de ouvi-las. como, depois,

de estudã-las minuciosamente e anotar. Creio que continu!

mos formulando teses gerais. Não baixamos ainda. Este

um ponto de vista seu.

A SRA. DEPOENTE (Maria da' Conceição Tavares)-

Não 'é verdade. V. EXa. considera tese geral o que o Paulo

Lira e eu discutimos aqui?

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTAtIA- Não.

objetivo o que o Paulo Lira disse.

A SRA. DEPOENTE (Ma~ia da Conceição Tavares)

M~s isso tem sido dito. O que V.' Exa. não entende e que

imprensa cobra do Paulo Lira e não nos cobra, a não ser para

dizer gracinhas. Tudo o que eu digo de relevante neste Pais

não sai na imprensa. Sõ sai o meu temperamento. só saem as

gracinhas que a D. Conceição fez. Não sai mais nada. Eles

não ·nos dão cobertu~a, Santana. O Paulo Lira 'é coberto po!,

que foi Presidente do Banco Central no Governo Geisel. Por

isso e importante que ele tenha vindo. Não tem importância

que não sejamos nós os cobertos. O que quero dizer 'ê que i1

Oposição há anos defende a!i teses corretas e tem momentos p,!!.

l1tlcos. Este momento pol'ftico, por sorte. jã estã tenda ~

. liados i~suspeitos. De, nada a.d.ian,~a..s.er: .ã~e.nas Oposição. O

importante ê que out~os que não s~o Oposição tenham consciê.!!,

cia disso, que os meios de comunicação e o Congresso tenha m

consciência disso e não repitam coisas obsoletas. Esta e a

questão. Como a velocidade dos acontecimentos e muito gran

de, esta e uma tarefa decisiva. Não temos que ficar batendo
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no peito. Não temos que f·azer nenhuma das duas coisas: nem

achal'" que vamos conduzir as masSas, nem bater no peito ~

cU"lpa. Estamos numa posição muito delicada. porque nem as

massas se deixam conduzir - elas vão - nem nós ternos

poder real de impor: nossas pontos de vista. Então 'ê uma que,!

tão de ter paciência, determinação e um pouco mais de organi

.zação das Oposições. sã isto. Não interessa se vai ser • a

tese do Paulo Lira. Não importa. Faz de conta que sõ ele

falou isso e nõs assinamos' embaixo. Não tem importância. Faz

de conta que o glorioso Senador Teotônio Vilela não falou n!

da. Faz de conta que ninguem falou nada.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Não intere!,

sa quem seja o pai da c~iança, contanto que ela nasça. Mui

to obri gado.

A SRA. DEPO~NTE (Maria da Conceição Tavares)

Não .creio que possa esclarecer mais alguma coisa. Este e un

trabalho que tem de levar mais tempo. Nós. as Oposições,não

temos suficiente grau de organização. Não e o povo. A c h o

qUe na próxima etapa convinha discutir um programa econômico

m1nimo das Oposições em conjunto.

O SR. DEPUTADO ALOO ARANTES - Sr. Presidente.

estou inscrito. ê coisa de tr?s rni~utos. Não vou fazer per

guntas. O que eu i~ia questiona~.i! que acho que V. Sa. diria

uma enorme contribuição a esta CPI em termos dos questiona 

mentos que vamos fazer aos Minist~os Ernane Galvêas' e De1fin

Netto. O Delfim Netto ê um vaso ensaboado. A minha proposta

e de que V. Sa. formule as questões que considera fundam'en

tais com seus desd'obramentos e nos envie propostas. com in

clusive elementos de subsidios. Eu teria outras questões a

formular a respeito da sua concepç~~ acerca do papel do cap..!.

tal estrangeiro no Brasil, que, sei, agora não dã para disco!!

til". l~as h~ duas afirmações que gostaria de fazer an~es que

V. Sa. saisse. A primeira 'ê il seguinte: V. Sa. afirmou aqui

que não havia condições militares para a resistência. Não

conheço os detalhes. mas tenho a il'lpressão de que essa aval.!.

ação e procedente. Mas não houve gua 1quer ti po de reação,Co!!.

ceiçio, e acho que deveria ter havido resistência. A con!

trução de um páis. da Histõria se faz através da resistência

do seu povo. Então, se? por um lado, acho que i! correto h~

je procurarmos identificar que a marcha da História sõ se

faz com a participação do povo, que pequenos !Jrupos, peque

nas vanguardas não conseguem resolver o problema. por outro

lado 'é necessário compreendermos que, se não houver determi

nação e coragem política. o Pais não caminha. Se. por outro

lado, existem erros de pequenos grupos querendo impor suas

idéias. existem também um erro rr1aior das elites brasileiras

que !';empre tentaram impo~. atraves de conchavos. uma cupula,

sem levar as massas em consideração. Dai por que consid.er o

que naque1 e momento, se não havia condições de resi stência mi
1itar, se houvesse urna direção mais consciente e mais comrr.!!,

.metida com o povo •. haveria condi~ões para a r:esistência ci.

vil. Eu participei disso, e poderiamos discutir a esse res

peito. Era a questão que gostaria de mencionar.

A SRA. DEPOENTE (Maria da Conceição Tavares)

O meu tempo estã esgotado. '~as quero dize~ que as pequenas

vanguardas podem errar, mas não são responsãveis. As elites

dirigentes do Estado brasileiro e que são sempre as respons!.

veis.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

V. Sa. pode atender ã reivindicação do Deputado Fernando Sall

tana?

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - As elites

sãô crueis e incompetentes, desde que salram das mãos de P.0r.

tugal.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

D. Conceição, pode remeter-nos o que o Deputado solicitou,em

Seis dias?

A SRA. DEPOENTE (Haria da Conceição Tavares)

Não sei. Vou falar com o Coutinho porque ele tem todo o m~

teria1 pronto. Ele remete.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - V. Sa. faz

isto em 24 horas?

A SRA. DEPO~NTE (Maria da Conceição Tavares)

~u não faço em 24 horas porque não as tenho. mas o Coutinho.

que' e o nosso especialista. tem o mater:ia1.

Setembro de 1985

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Muito obrigado. Estã encerrada a sessão.

36- REUNIÃO, REALIZADA EM 02-05-84

Depoente: AFFONSO CELSO PASTORE
Presidente do Banco Central do Brasil

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Havendo numero legal, declaro abertos os trabalhos desU re,!!

Rião da Comissão Parlamentar de InQuerito destinada a inve!

tigar a divida externa brasilelra e o acordo tMl/lSrasll. u~

viremos hoje o depoimento do Sr. Affonso Celso Pastare, Pr~

si dente do Banco Central. Antes. a Sra. Secretãria proced~

rã ã leitura da ata dt. reunião anterior.

'(r 1ida e aprovada, sem restrições, a ata da

reunião 2!nterior)

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar furtado) 

Não há expediente a ser lido. Esta Comissão tem o prazer de

re.ccber o Sr. Presidente do Banco Central, Affonso Celso Pao!

tore, homem publico de qualificações culturais relevantes.

(Leitura do curr'icu10)

O SR. PRESIDENTE (Deputado A1 encar Furtado) 

Convido o ilustre depoente a prestar o compromisso regimental

com todos os presentes de pé.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Faço.

sob pa hv~a de hon~a e sob as penas· da lei, a pr:omessa (le :'di

zer a v~~dade do que soube~ e me. fO~ perguntado.

O SR. P~~SIDENT~ (ôeputa~o Alenca~ Fu~tado) 

Tem V. ~xa. a palav~a para a sua exposição, apos o que sé~i

i nqui ri do pe 1os S~s.. D.eputa dos.

O s~. DEPOENTE (Affonso Ce1 so Pastare) - Mui

to ob~igado, dignlssimo Deputado Alencár Fu~tado, P~esidente

desta Comissão Parlamenta~ de "Inque~ito, Deputa.do Sebastião

N.e~y~ S~s. Deputados aqui p~esentes, minhas senhoras e meus

senho~es, e para mim uma honra estar hoje nesta Casa para .!

presenta~ uma visão adi'cional ãs tantas ~ue, nesses ü1tim~s

meses, t~rn sido coligidas pe10,trabalho laborioso desta CE.,

missão Pa~lamanetar,. que visa a ol'lte~ subsldios para 'uma an!,

lis~ que cer:tamente fa~ã nas pr:õximas semanas ou nos prõxi

mos meses a r:espeito do endividaF1ento a~terno brasileiro. Sr.

Presidente. tenho um texto que dev~~ei fazer.che~ar às suas

mãos, neSSeS p~õximos dois,dias~ depois de devidal'!lent.e dati

log~afado. Não faço a entre!Ja hoje, infelizmente. do tex to

da minha expC"sição. Gostaría de iniciar COJII alguns antece

dentes. Em pr:itneiro lugar. se analisarmos o comportamento do

balanço de pagamentos br_asilei~o de uma perspectiva hi'stõr,t

ca, vamos verHica~ que o Brasi1'semp~e se utilizou, de' uma·

forma ou de outr:a, do acesso a recu~sos externos para comp1~

mental" a geração interna de poupanças no financiamento do d!

senvo1 vimento econômico. ~ exceção destes fi1 timos anos, eJl1

que efe'tivam~nte o c~escimento do P~oduto Interno b~asileiro

foi lento ou declinou, pa~ti(..ularmente nos ultimos' quatro !

no·s., o B~llS.i1 .s,emPr:~ .su,sten.tou um r:it.mo d,~ .cr:escimento econ,[

mie.) bastante acele~ado, isto pa~~ não r:ecuar:mos demais : no

. tempo, ao pe~iodo 'do ence~~amento' da 11 Guer:ra Mundial ate o

r:ecente. Semp~e mantivemos uma taxa de c~escimento do prod.!!.

to real e do p~odutd '.I!!t 'capfta da economia supe~iores

,media do cr:escimento das nações. de modo geral. em partic,!!

lar das nações em desenvolvimento econ?mico, o que fez com

que o Brasil de fato cr:escesse acima e' alem dos seus demais

par:cei~os do mundo em desenvolvimento econ?mico e conseguis

se i~ gr:adl1tivamente' se descolando do mundo em desenvolvime~

to, sem nunca ter atingido, obviamente, aquele concerto dos

países hoje tidos como industr:ializados ou paises -jã economi

camcntel:lais maduros. ·Mas, de modo' geral. sempre fizemos .e,!

se nosso crescimentó a. partir~ fundamcnt~llllenta, das poupa.!!:.

-ças dOJ;1êsticas, pa~a .financiar o'desenvo1vimento econômico e

Mas. de uma for:ma ou de outra, sempre nos uti 1 i zamos de r!,

cur:sos externos pa~a compl'ementar: essas poupanças domesticas.

,No'pe~iodo ime~iatamente poste~io~ ã rI Guerra" Mundial, cri!.,

mos incentivos 'pa~a investimentQs estrangei~os no Brasil, que

f1ui~am' pn~a os seto~es sub'stituidor:es de i.,?portação e ampl.!.

aram a nossa base industrial. Ess'e foi. fund'amentalme"te, o

p~\10do do 'pro!J\ama de metas, o per:lodo do desenvo1virnentoda
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n'o sentido ,de ,se procurar. obter uma- !Josiçã~ 'de liquidez i!!

te~nacional que pe~mitisse no fundo flui~ -os pagamentos .i!!,

te~nacionais em deter:minado ~itmo'. sem g~andes dificuldades.

Isto fez co. que ocorresse algum c'~escimento do endividamen-

dentro de limites que pode!.O ser co~siderados basta·nte estrel

tos por qualquB\ padrão histórica ou econômico. Assim

que 'os nossos dêficíts em contas correntes flutuaram entre

1% e 2% do Pr:oduto Inter:no Bruto. Na \eal idade, a econom i a

brasileira· sempre mostro~, atê esta. fase, aquela caracter'f!

tica que mancionci anteriormente, que er:a a caracterlstica de

crescimento ~o Produto Interno Bruto a par:tir de poupanças dE.

mesticas. Hantivemos por: 'um período bastante longo de nossa

histõria econômica taxas de 'investimentos, com relação ao

Produto Interno Bruto, da ordem de 20%, ou mesmo superiores.

'<io Produto Interno Bruto, e o dêficit em contas correntcs,que

efetivamani;e ~l?presenta a absorção de poupanças externas, que

complementam as poupanç'as internas,. esteve flutuando sempre

entre 1 e 2% do Produto Interno lJruto. Portanto, a grande

masfa de fi.'nanc:ia.mcnt.~s, de- poupanças em ,toda essa fase sem~re

foi realizada atraves de poupanças domesticas. Tivemos .' d.§.

ficits em contas c~~rentes - vi,eram de 500 milhões de dõla-.

res, ap\oximadamente, no início. do período, em 1968, 1969 e

1970, ate algo em torno de 1,7 bilhões de dõlares ·em 1973 

que flutuam ent~e 1% e 2% do Produto Interno Bruto, não mais

do que isto. Em segundo !uga~, a dívida externa bruta do P~

)5' passa de algo em torno de 3,8 bilhõ·es de dõ1ares, por vaI

ta de 1968, para 12,6 Bilhões de dõlar:es, por volta de 1973,

o que representa um cr:escimento, entre os dois anos" a uma

taxa media anual da ordem de ·27% ao ano, uma taxa que, pri

Uf:lcias governamentais ou cr" or~anismos oficiais. Este c

nacionais e -spreads dessas operações que detc\minum o cus

to total dt:!sta dívida para o Pais. Primeiramente, vou aprE

sentar no te·xto algumas tabelas que, na realidade, reprod.!!

zem tabelas qua o Dircto~ Serrano, do Oõnco Central, jã apr~

sentou nesta Comissã'O. Portanto, são atualizações apenas. Em

primei~o lugar. o crescimento da divida externa no perlodo ·t~

ve um?- concent;ação maior: e,m bancos comerciais do que em agê!!

do ano de 1969. quando houve uma subida da prime para o ní

vel de lO, mas foi uma subida episódica, durante certo peri~

do de ,1969. Por outro lado, se acolllpanha~m05 a eyolução dos

spreads no periodo, para o mundo em desonvolvimento como um

,todo eles declinar:am de algo em torno de 2,75% ao ano, ~or

volta de 1971, a algo em torno de 0,75% a 1%, em 1973, ·tendo

chegado no Brasil a flutuar entr~ '9,75% e meio por cento por

volta de 1973. O fato era rritidarnente atribuível a dois f!

nômenos: o primeiro, a um crescimento bastante grande da 11

quidez internacional no mercado de ouromoedas; em segundo T.!!

gar, ao fato de que o Brasil apresental)a uma dívida externa

naquele momento relat.ivamente 'pequena, um volume de reservas

internacionais liqUidas rei ativamente grande, um crescimento

das exportações que flutuou no/perlodo, como eu disse ~nte

riormente, em torno de 27% ao ano. Quer: dizer, era um país

com um risco bastante pequeno e, portanto, os spreads tinh~rll·

necessariamente que declil)ar. E' finalmente, se olharmos

prazo medio praticar:lent~ em ernpr~stimos realizado!> no eu r!!.

mercã-do, veremos que ele evoluiu para alguma coisa - entre

seis e sete <anos os períodos de vencimento - pilra al!)o eo

torno de sete a oito anos', quase nove anos de medià Cr.l 1973,

no primeiro trimesti'e, período que antecede o período críti-
'.co da crise de petrõleo. E as comparações entre a taxa de

jUl"os UBOR ou prime e a taxa de ju~os' de Orga'nismos lnt!,!rn!

'cjonais efetivamente most,~am qu~ vivemos no período uma fase.

na qual os p~õprios O~gan;smos tnternaciona.is, tendo que bu!.

cal' fundos no mercado internacional financeir-o, quase chega

ram ao prõprio ·nível das. taxas de juros dos bancos intern2.

to bruto, embora o crescimento do endividamento líquido fOi

.se menor:, fundamentalmente porquE! estãvamos acumulando re!ie!:.

vas internacionais. O en~ividamento não derivava, portanto,

de dêficits em contas-corren-tes. Na realidade era possível

~o Pals sustentar um ritmo acelerado de desenvolvimento eco-~

nõmico financiando seus investimentos basicamente através de

poupanças internas, e a contribuição das poupanças externas

eram relativamente marginais para o financiamento do volume

total de investimentos do Páí!>. O 'endividamento, portan~o,

'ocorreu basicamente· pa.ra a formação de reservas internaci!!.

,nais líquidÚ. r importante notal~ o que oCOrl"eu no período

no que diz respeito, primeiramente, ã evolução da dívida cerol

relação a organismos internacionais e agências intel"naciona

is comparativumente ã dívida cOm relação a bancos, ao sü:te-

ma privildo financeiro internacional; em segundo lugar, no'

quc diz ~espeito ao comportõmento dos prazo~ e períodos de

curênciaj e, finalmente, no que diz respeito a juros intar-

fenômeno hõtur:al., devido ã disponibil idade de recursos . no

sistema financei~o inter:nacional; que evoluiu de maneira .mui

to mais ·~ãpida do que a disponibilidade de recu~sos" em out'ros

organismos. A disponibilidlide de ~ecursos nos organismos g,!!,

,vci'namentais, nas' agê~cias oficiais de cr:edito evoluiu de

forma mais contida. enquanto floresci~m as a.tividades do si~

terna bancário no mundo financeiro.' Como conseqt1ência. a pa!,

ticipação de organismos internacionais c agencias govername.!!.

tais na diyida externa brasileira declinou de 44~, em 1968,

pa~a 23%, em 1973; e os empriistimos em moeda, que, em 1968.

repY'csentavam 29'1: dei estoque da dívida. cresceram, em 1973,

para 64~ do total. rlote~se que estõ poderia ser uma tendên

cia condutora eventualmente a custos mais elevados, na medi

da eTol que o sistema financeiro internacional estiveSSE:! i!!

termediandQ recursos a taxas de juros internacionais relati'"

vamentc mais elevadas. Isto. no entanto, nno se verificou

O que 5e nota, primeiro, ã exceção, do ano de 1969, ê qUe

taxa L IBOR, que ê a taxa do mercado de ouromoedas, apl'es e !!.

tou um valor relativamente mais elevado. Tanto ela como

prime rate, .que e a taxa basica d~ sistema fiMncciro ameri

cano, flutuaram em torno de valoras bastante Y'eduzido!> comp!

rativamente ao$. atuais. Qu·er dizer, era um poriado em que

a taxa de juros flutu1lva do 5 a G%, no maximo 7%, ã exc~ção

de

uma taxa de 27%

financiar os invastiment:ls necessãrios pa~a a geração

meiro vista, pode s~r julgada excessiva

e alta compa\at1va~ente com as demais taxas de crescimento.

Mas, nesse período, de 1968 a 1973', as expor:tações brasilei

ras tiveram tambem um cr:e!'ocimento identico à 27% ao ano. Po!:.

tanto, a relação entre dívida externa bruta e exportações pc.!:.

sistiu flutuando em torno de um valot' virtualmente constante

na fase de 1968 a 1973. Ou seja, as nossas exportações sal

ram dc 1,9 bilhões de dõlares em 1968 para algo em torno de'

6,2 bi1hõ~s de dõlares em 1973. Se tornarmos a dívida exter

na bruta, diminuindo dela o valor das reservas internacionais

llquidas, verificaremos que as re5ervas passaram de 257 mi

lhões de dólares, eo 1968, para algo em torno de 6,4 bilhões

de dólares, em 1973. Quando calcularmos a dívida externa li

quida, que e a dTvida externa menos a posição de rescrVilS, vi!

remos Que o crescimento da dlvida externa líquida se deu ao

ritmo d·e 12% ao, ano, um ritmo muito illferior ao crescimento

da divida externa bruta, das expor-taçõc$., e muito Darcc i d o

com o ri tmo de cr:escímento do Produto Jnte~lIo Br:uto no peY'íi!,

do. O que se ver:ifica nesta fase ê que, efetivamente, ,o Br!.

s11 passou, COlilO de resto passou o mundo inteiro, por .uma

alteração fundamental relativamente ao comportamen,to dos anos

anteriores. Quer dizer, o ~omercio internucional, que. est2,.

va \e1ativamente êstagnado nas decadas an.teriores I passou ne2-.

ta fase - meados dos anos 60 ate o ipicio dos anos 70 - por

uma fase de crescimento sem p~eced~ntes na história econômi

ca do mundo. Isto não foi verdade somente com o Brasil. I!.

to foi verdade com todos os países em desenvolvimento econô

mico,. i~to foi verdade com todo o mundo desenvolvido, o Que

fe~ çom que o cresc:iménto p,:õprio do comercio demandasse ta.@.

bem um crescimento da nossa pOSição de liquidez internacio-,

na1. t: evidente' que, com ,9 crescimento maciço de volume de

pagamentos ~e exportações - eu tomei aqui a exportação c,!!,

mo pa.râmetro, mas aimpo~taç'iio cresce parelha çom as export2-,

ções, o ritmo de crescimento 'é p~aticamente igual nas duas 

as necessi·dades de liquidez para a realização de pagament o s

internacionais também se elevaram. Portanto, era fundameE:

tál que o Pals, nessa fase, tivesse um crescimento sensível

de suas reservas internacionais llquidas para poder mant e r

certa relação entre reservas e volume de-importações e ·volu

~e de comercio de modo ge'ral. Então, eu arriscaria dizer

que em grande parte o crescimento da nossa dívida externa br.!!

'ta, nesse periodo de 1968 a 1973, foi um c\escimento que d~

rivou não tanto de necessidades adicionais de f.inanciamentos

para o.'desenvOlvimento econ?mico. porque o Brasil arrancava

esses recursos basicamente de suas poupanças domesticas, mas. .

mais paiSes devedores passaram a enfrenta~ problenas de 'li

qui dez internacional, que culminaram com a suspensão de pag2.

mentos por parte dO,Mexico em agosto de 1982 e que desemboc..!!,

ram nos programas de ajuste atualmente colocados em ação p.or

:par:te do Pais e dos demais paíse~ em desenvolvimento e deve

dores. Quero, nesta exposição, abordar eSSes problemas, ini

cia1mente colocando em perspectiva o c\escimento do n0550 e!!

dividamento externo de 1968 ate o per:i'odo imediatamente a!!,

terior ã crise do petrõleo. E··numa segunda parte anal isarei

á fase que vai de 1974 a 1979, que ê a fase entre a crise do

petrõleo p o segundo choCJue do petróleo e a posterior elev2.

ção. ,das taxas internacionais de juros, que se caracterizou

po~ uma ~elativa estabilidade dos preços do petrõ1eo e po~

Uni pe~íodo ,:elativamente nor:mal de financiam~ntos intarnaci2,

nais, com o sistema financeiro p~ivado inte~nacional cons!,

guindo preencher: d7' for:ma re1ativa~ente eficiente suas fu!!.

ções na reciclagem de petrodõlares. E numa terceira parte. .'

analisare1 as conseqllências sobre o nosso balanço de pagam!::!!.
:' '. .

tos do, segundo choque dope~~õ1"eo; ~lia~o ao funcionamento 1.
nldequado dos bancos internacionais, e ã subida das taxas de

ju~os e às pol1t~cl1S de ajustes colocadas em ação pelos, paI

ses desenvolvidos e às suas conseqU~ncias sob~e a liquidez

inter:nacfona1 de modo geral e sobre a 1i.quidez internacional

do B~asil de modo particular., Vou finaliza~ a exposição com

uma avaliação do r:urno ~ue toma~am nestes' últimos meses as no!.

sas. contas externas, detalhando o•. pr:o?\ama da fase dois br!.

si1eira de ajustes e p~ocu,:ando t~~çar algumas perspectivas

sobl:e a evolução do ajustamento da economia internacional

seus reflexos sobre a economia brasileira. A anãlise do p!

,:íodo qu.e vai de 1968 a 1973 mostr:a algumas caracterís ti cas

bllstante nitidas. Em p~imei\o lugar, os déficits em contas

co~~entes do balanço de pagamentos do Brasil mantiv.eram - se

ções em desenvolvimento e nações que a~umularam dívidas

ternas relativamente altas nesse período, o Brasil e os

industria b~asil,eira -de bens -de consumo du~ãve1' e, por esp~

lf1amento do 'incentivo da indüstl~ia de bens durãvel, criamos

praticamente o início da nossa ind~stria de bens de capital,

,da nossa industria pesada - tivemos, naquela fase um ritmo

de cre~.cimQnto 'industl:ial bastante acele~ado. O financiame.!!

to de&se volume de investimentos (iu~ permitiu esse cresciml!E,

to econômico ou veio ,das, ~oupança.s int~~nas - ou veio de um

fluxo exte~no que, naquele momen~o, foi dominantemente' de c2.-::

pitais de \;sco. Po~tanto, muito' pouco gerador: de endi,vid!,

mento ex.terno. O endividamento externo que car:acte\izava a

complementação des~a ~oupança interna rH:a aquele basicamente

de capitais de emp~estimo de cu~tíssimo pr:azo ou associados a

financiamentos concedidos po~ ag~nc~as 'governamentais ou por,

en.tidades oficiais. de credito: Banco Mundial, Banco Inter:am!:,

ricano, Ag~ncia Interamericana de ,Desenvolvimento do Governo.

no~te~ameriçano, etc. Foi, em g~ande p·ar:te, com o desenvol

vimento do me\cado financei~o internacional, com o sUl"g.ime!l

to do mercado de ou~omoedas, que atinge a sUa matu~idade, por

volta de 1967/68, que o País passou a obter, no mercado fi

nanceiro i~te\nacional, basicamente no sistema financeiro pri

vadd internacional, 'em bancos, um apo~te de recursos mais

volumoso do que anteriormente. De. qualquer .forma, ê impor

tante obset'var~se a propos,~ção de. que, em qualquer anãlise

quantitativa do nosso endividamento exter:no, desde essa fase

de maior matur:idade atingida pelo sistema financeiro intern!

cional, que data, mais ou menos, de 1967/68, ate 1973, Hue 'é.

o ano imediatamente anterior:'ã cri'se do petróleo, não houve

qual Quer crescimento descontrolado ou excessivo da dívida ec
terna brasileira. E este e o primeiro ponto que. quero abor~

da\ no depoimento •. No período poste~io~ a 1973, coincidindo,

em primeira inst~ncia,com.a crise do petrõ)eo, tivemos um

crescimento do endividamento entre 1973 e 1978. E, posteri

ormente, houve o segundo choque do 'petrõleo e a elevação das

taxas Clntej'nacionais de juros ~ o segundo ~hoquc do petr~

1eo foi em 1978179 c, o cr:escimento .das taxas;· int~rnacionais

, de juros em 1979/80, vindo ate períodos ~ecentes. Quer :di

zer:, com o preço do petrõleo se e~tabil izando em patamares

mais altos, mas com as taxas internacionais de juros persi!

tindo tambem no patamar mais alto e com as conseqllentes m~

didas de ajuste colocadas em ação pelos países desenvolvidos

e pelos desajustes do ba1anç~ de pagamentos enfrentados pelas n!
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cianais. De forma que a vantagem em se tomar emprestado er,l

Organism.os Internacionais ou agentes oficiais do Fundo foi'

perdendo vant'agcm relativamente aos emprestimos junto aba.!!.

cos, internacionais. A busca de maiores prazos nos emprésti

mos. objativando uma contínua melhoria do perfil de' dívida

externa, se fez ao lado de uma tentativa brasileira de se ·0l!.
te~ sempre o menor: custo poúível nessas operações. Para se

atingir este objetivo. o Gove~no semp~e contr:olou. atraves do

Banco Central. a evolução do mercado. fixando patamar mãximo

de custos financeir:os pa~a cada tipo de oper:ação e evita~do

a emergência de qualquer: t.ipo de concorrência predatõria

eVéntua1 entre tomadores desses recursos. ~m síntese. neste

per:í~do. de 1968 a 1973. o aumento da dívida externa esteve

fundamentalmente as'sociado ao crescimento de reservas. Os d~

ficits em contas-correntes contribuíram mar:ginalmente ou po,!

co para complementação da poupança int.erna e praticamente o'

c;.r:esc~mento da dívida bruta brasileira ocorreu em cima de Ur.l

crescimento das reservas internacjonais líquidas. visando

ad1Jptar a condição de 1iquidez internacional do Pais ao vol.!!,

'me de comercio. que era um volume cr:escente no período. No

pe~íodo entr:e 1974 e 1981. o quadro se altera de forma rela

tivamente substancial. e isto se ini,cia basicamente com

elevação dos preços do petrõleo no mercado internaciona1,que

passam de algo em torno de 'dois .e r.eio dõlares po~ barril p~

ra al,!Io em torno de dez e meio dõlares por barril. Neste po!!.

to e fundamental prestar:mos atenção. e um ponto que já deve

te~ sido bastante discutido nesta Comissão e que tem !ijdo.

- (Ie r:esto. muito discutido dentro das anãlises sob're o endivi

damento externo brasile,iro. Mas ef.etivamente houve. a subida

d,!! preços do petrõleo', produto que 50 tem um substituto

curto p'.".azo. que' e o prõprio petrõl~o, e que tem uma demanda

_c~m umi! elasticidade muito bilixa, porque p~oduto que esse!!.

cialmente ent,~a e~ .~~a~spo,~tes,' em ca1de~a~ia. como um ir.sumo

fundamental pa~a destocar a atividade nacional. Isto mostra

que o crescilllento de p~eços dessa 0r:dem de magnitude não. p!!.

dia causa~ a curto prazo qualque~ tipo de evolução favorável

quanto ao disp~ndio de divis.a~ em pet~õleo, porque- não era

possível a c·urto prazo se encontr:ar um ~ubstituto que fos se

tão bom quanto o prôp~io petróleo. Então. no fundo tudo se

passa como se o mundo produtor: de pet~i;leo tivesse colocado

sob~e o B'~asil um imposto. que rep~~sentou o seguinte: para

o mesmo nlv~l de renda ~ para o mesmo nível de pr:oduto domes

t~co, o ~r:asil tinha que impor:tar um produto cuja quantidade

nio 'podh pr:atic:amente conter. porque não havia substituto P!

~a isto; assim. tinha que transferir renda mais do que pr!!.

pD~ciDnal ao volume do que estava compra'ndo e do que compra

va; aos preços ante~iores. Então. par:a o mesmo nível de prQ.

duçã'o. chegava-se a um nível de disp~ndio total superior ao

nivel de produtos' !lerados. r como se o Brasil estivesse tran~

fer:indo para os pr:odutores.de petrõ1eo um pedaço de sua re.!!.

da. O que significa que o País emp~breceu no momento em que'

se el,evar:am os p\eços de petrõ1eo. Ocorreu uma transferê n

cia de renda. não sõ do Brasil. mas de todos os países consu

mido~es de petrõleo para os países produtores de petr õ 1 eo.

que detinham na ve~dade o monopõlio de um fator escasso. que

e~a essa fonte de energia. Este tipo de problemll de inl ci o

ger:ava duas a1te~nativas: ou o Pais se ajustava. c~rtando seu

'disp~ndio total domestico para poder transferir para o ext~

~iCir o nível de renda que era o nível de renda cobrado pelos

prodytores de petrõleo, ou o País tinha que encontrar ur.Ja

.f0~ma d~',f,ina~~i,a~.u~ ní,v~l de di,s,pênd,io t.otal do~estico r~

la t i vame nte consta nte. de produto to ta1 domes ti co re la tivamen

te constante. Assistimos, no per~odo imediatament'e post!,

rior ã crise dI'! petr'51eo. a du'~s reações bastante distintas:

a reação do mundo desenvolvido. que optou por uma rota de

ajustanlentobastant'e rápida - fo'; uma rota que provocou r,!

cessões relativamente profundas no mundo desenvolvido - ao

lado da rota adotada pelos países e-m desenvolvimento em co!!.

junto. na verdade financiando temporariamente os seus def'i - _

c!ts de balanço de 'pagamentos sem terem provocado o ajuste

necessãrio derivado da subida dos preços de petrõleo. Assim

'é que, logo ao primei,ro impacto da crise de petrõleo, países

de~envolvidos na Europa. o Japão. os Estados Unidos e o Can2.

di, em certo sentido, mani'iverar.: uma pol'ftica domesti~a fi.!

c~q e nlonet'ãria relativamente austera com o intuito de ~ai;:
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xar seu çispêndio total domestico. Alguns deles caminharar'l

para ajustes relativamente traumãticos, como foi o caso da

economia norte-americana. que implantou ate certo racioname!!,

to no uso de petrõleo naquele período. Enquanto isso. de r:1!!.'

do geral. os palses latino-americal'los - Brasil. Al"gentina,

Chile. Peru. México, Venezuela - os 'dois ultimos, também'pr~

dutores de petrõleo. mas ainda dependentes. na sua economia.

de financiamentos externos - procurarallJ a rota de financia

mento de seus balanços de pagamento. sem terem 'provocado.!

justes domesticas relat~vamente grandes. E foi posllível, d~

rante certa fase desse periodo. se financiarem os 'déficits em

balanço de pagamento. sem a necessidade de se incorrer em uu

ajuste relativamente grande. porque de uma forma ou de outra

o sistenla financeiro internacional vinha preenchendo relati

vamente bem a função' de r:eciclar:. petrodõ1ar:es. Quer dizer.

o ir.1posto coletado pelos pr:odutot:~S de petr:õ·leo. que, no 1!,

d~ t:eal. r:epr:esentava um 'imposto na fo~ma de tr:anSfe~ên cia

de r:end~ dos paises. cO,nsumidores de petrõ1eo para os países

p,:odutor:es de pet,:õleo. do po,nto de vista financeiro repro!

sentava superãvit no balanço de pagamentos dos p~íses produ

tores de petr:01eo e déficit no balanço de pagamento dos co!!.

s.umidor:es de pet~õ1eo. ~sse déficit acumulou-se em grande

pil~te em cima dos países menos desenvolvidos. Estes foram 05

que se ajusta,:am raenos domesticamente e. portanto. tiVl:!r.am um

deficit no balanço de pagament~s quase igual ao superãvit do

balanço de pagamentos dos' paTses produtores, enquanto que o

defi.cit dos países jã desenvolvidos nos :;eus balanços de p.!

gamentos foi muito pequeno. Quer dizer:. toda aquela parcela

de petr:odõlar:es transferida aos países arabes foi intermedi!

da pelo sistema financei,:o,internacional. mas era represent~

da po,: superávits dos p~oduto~es e por: deficit!> dos países

consumidor:es de petróleo não desenvolvidos. Existia, porta!!.

to, dada a eficacia dessa reciclagem de petrodõlares. a'pos~

sUd1'idade de se financia,:em esses deficits. de um lado. e,

de outro. exis'tOia úma discussão que ê impor:tante recordarmos

aqui. Uaque1es anos imediatamente posteriores ã crise de p!

tr:õleo. quando se for:mou o cartel da OP~P, existia, por ana

lbgia a outros ca~teis formados no mundo. a suspeita de que

este. do petrõleo. como tantos outros cartêis formados no

mundo inteiro, não fosse cartel permanentemente, mas tempor!

rio. O cartel impl ica que alguem ajusta sua produção para

.pod,e.~ fa,ze,:., ~o ,fundo .._,o tartel o~ter: .o,~ int-ernalizar os g~

nhos derivados do aumento de pr:eç'?s. Quer: dizer, quem co~t!

ria sua produção dentr:o do ca~te1? Inicialmente a Arábia SaE.

dita e .Kweit tiveram de cor:ta,: suas rr:oduções. de petróleo. p~

~a permiti~ que os preços de petrõleo permanecessem relativ!

mente mais altos. lias e eviden~e que a divisão do bolo de.!!.

tro do cat:te1 poder:ia pr:0'locar:eventualmente al [luma desest!

bi1 ização do prõp,:io cartel e no fund.o· fazer com ~ue os pr!:.

ços do petróleo. depois de, al!i.um momento. cais sem relativ!.:

mente. Como de fato caí~am ent~e 1974 e 1978. não tanto P!

la queda de pr:eços nominais, "porque estes permaneceram rela

tivamente constantes. mas pelo prõpriq desenvolvimento da· i!!.

flação mundial, que fez coo que os preços reais de petrõleo

caíssem. ~ntre 1974' e 1978, devido ã queda de preços r ea i s

do petr:õleo. p~aticamente assist"imos ã volta dos deficits cE.

merciais dos pa'ises devedores praticamente a posiçio de equi

1íb~io. embor:a os deficits em contas-correntes permanecessem

r:elativamente altos. Como conseq1l~ncia. o Brasil. imediato!

!!lente. de 1974 em diante, passou a te~ déficits em contas 

cor,:entes bastante gr:andes. E, ao financi-at: o seu desequi1!

brio, na importação de petrõleo sem' ter: ajustado domesticame!!.

te a sua economia. ele -, comentar:ei. em seguida'; o processo

de ajuste tentado pelo Brasil nesta fase - findou acumula.!!.

do cer:to nível de endividamento externo. que cresceu a

rittlO muito ma'is alto do que o cre~cimento anterior. Que

rota de ajuste? Não"e que o Brasil sor,lente tenha financiado

seu def,Jcit em conta.s~correntes. ~le pr:ocurou uma. rota d'e

ajuste.. Essa rota de ajuste ocorre~ em cima de a1euns po.!!.

tos. ~~imei~o. hoyv,e, ~m~ te,n,ta~i.va gra,nd~" bastante. forte,

desenvolvida pelô Gove~no b~asileir:'o, de propiciar inve~ti

mentos nas indiisi~ias de substit.uição de impprtações. Êm pa!.

te, na subrtituição de importação do próprio petrõleo. In.:!.

cialmente, com menos investim~ntos na proc!ução e 'pr:ospecção

'de pi!t,:õleo; com i-nicio de investimentos nos progralilas d e
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substitutos de petr:õleo. corno o PROÃlCOOl. car:vão, etc •• que

sã se materializaram mais tarde; s'~gundo. atraves da substi

tuição da importação de Materias-primas e insumos básicos e

bens de capital. pr:essuponrlo tambem que o Brasil sustentasse

um ritmo c~'escente relativamente acelerado ao longo do ter.lpo;

em tercei~o luga-r. atr:aves de um a!loio ã agricultur:a', visan

do ãs exportações de pr:odutos pr:imãrios. E. se seguirmos UIJ

pouco a rota de 'ajuste qué seguimo~ entre 1974 e 1978. va

roo.s verificar que houve certo suce$-so no que diz respeito ao

balanço .comercia1 ..Saímos de um enorme deficit de balarço c~

mercial. po,: volta de'1974. ano imediata-Mente posterior

c~ise de p,etrõ1eo, 'e. lã po~ Yo1ta de 1978, no período im!.

diatamente ante,:io~ ao segundo choq'ue do petrõleo e ao ch,2.-

"que de taxas de jur:os. o balanço comercial brasileiro jã e!

tava pr:aticamente equi1ibr:ado. com um deficit em contas- co.!:.

~entes cadente. ao longo dos anos; apesar. do crescimento no

endividamento externo. Ocor.re que. em todo eSSe per:íodo, de

1974 a_1976. out~os fatores ocorreram. na economi.a mundial. Em

pr:,irneiro lugar. reduziu-se si!!nificativ~mente a 1i~uidez mu!!.

dial. em decorr~ncia da queda dos déficits globais de balanço

de pagamentos dos Estados Unidos. que e\a uma fonte aliment,!.

dora d~' 1iquidez internacional. Algumas: instituições finan

~~i~as. ,entr:,e .fins _~~ ~~?3 e ,~eado,s. de 1974. começaram a e!!.

centrar dificuldades financeiras cr:escentes, associada$- a"f!,

tores conjunturais de ce~tõ gr:au de ~ecessio no mundo desen

volvido. que acarretaram crise ·de confiança no si~tema fina.!!.

ceiro inter:naciona1. começando- a gerar prazos mais curtos e

uma elevação ab,:upta de taxa de juros. A LICOR começa a s,!

bir e, jã por volta de meio de 1974, e,stã atingindo o nivel

de 14% ao ano. que e bastante .superior aos níveis históricos'

anter:iormente veri,ficados. Essas circunstâncifls da liquidez

internacional. de menor grau de liquidez ~erado na recicl!

gem de petrodõ1ares, foram provocando encurtamento de prazos.

elevação de· spr'eáds' em operações realizadas, um fato que d!

ve ser: considerado expli,:itamente .na anâ1ise do per:fl1 e dos

custos do endividamento brasileiro. mas tambem um fato que'

devê ser considerado na anãlise do perfil e dos custos do eE,

dividilmento de todos os demais países devedor:es. Nessa ep!!..

ca. ent~e 1974 e 1976, o Bras i 1 coneçou a ter as primeiras di

ficuldades de captação de 'recurso'5 externos desde 1967 e' !.

,pr:esentou deficits globais no balanço de pagamentos. Quer di

zer, foi a pr:imeira vez. em 1974. que nossas reservas inte.!:.

nacionais começaram a ter: ce~to grau ,de declínio. as .quais

depois se recuper:aram. ou se estabilizaram. no per:'fodo entre

1974 e 1978. Essencialmente, o Brasil, ent~re 1974 e 197t\não

procurou um ajuste recessivo da sua economia domestica. Ele

p,~ocu~ou manter: o cr:escimento do Produto Interno. mediante a

execução de programas de investimentos em insumos bãsicos e

em bens de c·apital. seguindo a estratêria da poupança de di

vi.sas via substituição de impor:tações, para compensar o cre!

cimento do dispêndio de divisas com a aquisição de petrõleo.

E fizemos. desses ~nv~stimentos e~ s~bstituição de impo,rtjJ=

ções de bens de capit~l, ene~gi~: transportes, 'que f~ram ~a!.
cialmente financiados por poupança_ externa. E aqui começa a

cr:escer li; pa~cela da poupança exter:na necessá'r:ia para finaE.

ciar nossos pr:ogr:amas de desenvolvimen,to interno. porque, ne,!

te tI10111ento. jã os nossos i:léficits em contas correntes estão

na ordem de magnitude de 4, 4.5 i1 5% do Produto Interno.

contr:a um numero histõr:ico, entr:e 1968 e 1973, que ficava e.!!.

tre 1 e 2%. Em segundo lugar. com o controle da substitui

ção de expor:tações. procurãvamos reduzir: a vulnerabilidade do

PaTs a choques externos, conter o end'ividamento por substi :..

,tuição de importações, enquanto se endividava naquele mome.!!.

to para se fina~ciar e balanço di:! pagamentos, 'atê o mOJil~nto

em que os pr:ojetos de substituição de importações produzissl!1ll

a poupança 'efetiva de divisas. Visava-se t'ambem ã manute!!.

ção do incremento e diversificação das exportações, com vi!.

tas a elevar nossa receita de divisas. Nesse período, inve~

timos pesadamente nos setores de bens de capital. cerca dI!

40 bilhões de dõlares. a preços de 19BO; na' indústria do aço;

cerca de la bilhões d~ ~õ1ares; nii petroquímica. cerca de 6

bil~ões de dõlares; em fertilizantes e fosfato. cerca de 2.5

bilhões de dj)lares; e em metais não-ferrosos. cerca de 1,3bi

1hões de dólares. Portanto. eram investimentos em grande por:

te com .financiament~ externo, vol:tados pa~á a geração de

substituição de importações, que visasse a tirar nossa depe..!!.
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.dência com relação às importaçõe~ desses produtos, gerando

com iSso a poupança de divisas nece.!>sSriit para equil ibrar o

balanço de pagülf\~nios. DUI"tlnta toCla êssa fase, procuramos ri

ou não da importação de petrõleo e .sob~e paises c"om endiv,id,!

mento exte~no ~elativamente g~ande ou com endividamento e.!,

terno r:elativamente pequeno. Isso no seu impacto primãrio •

Pa.r:a um país dependente de petróleo importado,.a subida do

preço do petrõleo obviamente machuca. Para um pais que ti. . . .
"nha, àquela 'época, mais da metade da sua cota de importação

em cima de petrõleo e dada a illcom.pressibilidade da import!,

'ção de pet~óle'o, a curtíssimo. p~azo. pa~a não se afetar

p~õprio nível de produção inte~na, o volume de dispêndio de.

divisas necessariamente tinha' de çrescer. Embora a subida

em porcentagem do preço do petróleo, em 1979, tenha sido Uril

pouco menor do que em 1973. ela pegou uma conta petróleo mui

to maior em \1973 do· que f'!t:'a em 1973. O dispêndio ab.soluto de

bem impo~tante, é que uma subida de taxas de juro na 'ordem

de magnitude daquela que ocorreu tamb'ém afeta· de maneira ba2.

tante diferenciada países que t'ém dívida externa pequena

paisesquc têm divida externa grande, obviamente. O pais que

tem d'lvida externa grande e que sofre uma subida de LIBOFl ou

de prime de 2 a 3% tem. um aumento:de dispêndio absoluto d_e.

divisas, na sua conta corrente"muito superior ao d~ um pais

que tem divida. ex.terna correspondente ã metade. No momento

em que ocorreu esse fato, conjugando·se a nossa dependênc i a

de petrõleo com o crescimento do endividamento que ocorreu

entre 1974 e 1980, efetivanlente o País foi pego no seu irnpa~

to primãrio' nessas duas drenagens adicionais de recursos. Q

cQrre que a subida da taxa internacional de ju~os, tem uma

razão. Ela não ocorl:eu no vazio~ ~la ?cor:~eu e'ssenCial,-me,,!!

te porque os países industriali~àdos. aqui, sim. passaram a

entrar numa polltica monetãria bas.tante contracionista, v.."!.

sando a acele~ar o seu ajuste donlêstico. A subida de taxa

de ju~os se fez at~avés de Uma polltica monetãria contracio

'nista nos Estados Unidos, nu'm primeiro instante, e na Europa,

num segundo. instante. A Eu~opa teve cfue também se!Juir uma

'politica contracionistai, Cas"o contrãrio, a fuga de capitais

da Europa para os Estados Unidos seria incompatível com o.

equi1Tbrio ecOn?itiiCO europeu·. E ambas as ãreas econômicas. d~

senvolvidas. ~uropa. Estados Unidos, Japão e Canadã, entr,!

em r:ecessões relativamente nrandes. O corolário das t!.

xas de Juro intcrnncio,nais altas foi o ini~io de uma rece!

,s"5'o mundial. que foi relativamente profunda .durante todo e!

se tempo, o que fez com que a demanda de produtos manufat1Jr!

dos importados por esses paises industrializados que se aju~

das

des-

·programa de ajuste que se pa!tando fazer antériormente.

mais genérico. nesta fase introdutõria. Vamos falar

pensaçõ?s Internaci,onais. o BIS. seriam feitos na data

.sou a adotar, então, foi um programa que. na real idade, n'ão

podia mais ser feito estritamente com o siStema financeiro:

teria de ser concertado com aportes de gove~nos, atraves. de

linhas oficiais de credito. com renegociações da divida vi.!!

cenda. relativamente alta, e com aportes de recursos do, pr~

prio Fundo Monetário Internacional, do Banco l1undial e de'

.0Uti:OS organismos internacionais. r~o momento imediatamente

precedente ao estancamento da liquidez internacional, cujo

ponto de virada, o ponto que marca essa alteração e. na re!,

1idade, no meu modo de ver. a suspensão. de pagamentos do H.§.

xico, por v~lta de agosto de 1982. vivemos uma f!lse em que a

capttlçâo ljquida de recursos foi caindo mês a m?s, os spreads

se elevando, pelo cr~scimento do risco espe.cífico do Brasil

e o risco genêr~co de todos os palses em desenvolvimento. ~

fativamente, não houva outra forr,la.. depois de setambro,

n,âo se'r se .tenta~ .ur,1 ,tipo dê composição qu~ tomou mais ou m~

nos a atual configur:ação da renegociação da d'lvidà . externa

brasileira. Como ficou esse progr:ama? Aqui. vou procurar. d..!:,

talhar um pouco mais essas simples. observações, de carã t e r

atingimos na histõria econõmica brasileira. Num momento c.!!

mo este, o Brasil foi di~etamente afetado pelos acontecime,,!!

tos internaçionais, e o aju·st.e que tinhamos que fazer prec!

saVtl ser muito mais rápido dI) que aquele que se estava te.!l

duas fases, tanto 'da p~ime·i~a., que foi a de 1983, quanto del

sa segunda fase. que e' a que atualmente estã em curso. Essa

fase um. que e o progr:ama de 1983,·.começou em fins de 1982,

qu~ndo se tornou irnprescindivel ela'borar um programa que g!

rantisse o fluxo minimo de recursos necessãrios ao funcion!.

mento da economia brasileira. ~sse programa contou com

participação de bancos inter:nacionais, do Fundo r~onetãrio I.!!

t.ernacional e teve a seguinte estrutu~a: com ~elação aba.!!.

cos inte~nacJonais, "() Brasil negoc10u quat~o projetos.

Projeto I ~r:a de flOVOS emp~êstimos financeiros, que total iz~

vam 4,4 bilhões de dõlares e cUJOS desemb.olsos deveriam oco!:

r:er entre mar:ço de 1983 e a~zer.1bro de 1983. Atê março de

1983,2,5 bilhões de dõlares; 1.9 bilhões de dõlares ate d~

zembro de 1983, !lue foi o que acabo'u sendo desembolsado ne~'

.se cronog~ama. Em consonância com os termos desses empresti

mos. os pagamentos dos emprestimos-ponte. que findarum oco!.

rendo no Bra~il naquela fase de emergências de iliquidez de!

de a suspensão de pagamentos do Hexico até o momento em que

assinamos o contrato com os bancos. que foram emprés1.i!"os~po.!!

te realizados com o Tesouro americano e com o Banco de Co~

ses desembolsos. O segundo projeto, que e o Projeto lI, r~

fere-se' ao ~rincipal. ã par:cela do pr:incipal dos emprestimos

e t"inanciamentos devido's a bancos comerciais~ no caso em que

essas operações não fossem lJar:antidas por: a{!ência'!i gover 11 a'1

mentais estr:angeiras e que seriam, rolados durante o ano de

1903. Quer: dizer;, era um ~oll-over automãtico da divida vi.!!.,

cenda, do principal da divida vincenda. com o Brasil pagando

os juros e os enca~gos soór;e a dlvida vincenda. Quanto ao v~

lume desse projeto. inicialmente previsto para 4 bilhões de

dõla,:es, findou-se.o ano de 1983 com 4',7 bilhões de' dõlares

de,roll-over. O terce:r~o p~ojeto.que dizia respeito ã renoy!.

ção de linhas de credito de- curto prazo, com investimentos

p~og~alilados, pa~a 1983 - lil)has de credito de curto prazo

pa,:a financiamento de comercio - totalizava 9,9 bilhões de

dõla~es, em 30 d~ dezembro ~de 1983. E o P~ojeto IV, sobre

,11 r:estauração do financiame~to inte~bancãr:io a bancos brási

leiros localizados no interior, no valor de 9,4 bilhões de

'dõla~es~ valo~ este correspondente' a 30 de junho de 1982. Com

relação 'ao Fundo I-Ionetârio Interncional, em 6 de janeiro de

1983. o Brasll ent~egou ao Fundo !~onetãrio uma carta de 'in

tenções COm a qual se qua'lificava para a utilização de r..!:,.

cursos desta instituição no valor aoroximado de 4,5 bilhõ e s

de Di~eitos Especiais de Saque. com vistas ao equilíbrio

balanço de paganentos. O objetivo era promover o suporte f!

n~nceiro externo a um pr:ograma de ajustamento econômico, vi

sando, a curto prazo, à redução de desequilíbrios internos e

externos da economia - interl1os, de inflação. basicamente

materializado nisso; e exte~no, ba~icamente o dese~uilibr i o

de I)alallço de pagamentos - e, a medio prazo. ã introdu çã o

essa'

cre!

primE,

tos que representam a pauta de nossas impo,rtações.

dez internacional. Passamos a enfrentar dificuldades

tos driisticos: as exportações brasileiras. tanto de

em 1982, com relação a 1981., a190 em torno de 3.1 bilhões de

dõlar:es, que,e a maior qued,a já ve!:ificada nas exportâções

b~asilc,i~as em qualquer momento histõ~ico. Tivemos nesse I:IE..,

menta que começa~.a conte~ importações. nosso superã v i t

centes na captação de recUrsos internacionais. O ano de

1982. que é o ano critico de todo eSse desenvolvimento,' o ano

em que, em agosto. o México suspende os pagamentos e em que,

no final do ano, o Brasil começil o seu p~ocesso de renegoci!.

ção com o Fundo Monetã~io e com os bancos. foi marcado por

uma s,ucessão de cho.ques externos, que agravaram essa situ.!,

ção de balanço de pagamentos. A r:ecessão mundial estava nI

tida e pr:ofunda nesta fase. Desemp.rego enorme nQS paises da

DCDE de modo geral. Com os níveis elevados da taxa de juros

i,nternacionais. com par:te do ajuste do ~alanço de pa~amentos

da Europa se dando com pólitica monetãria contracionis.ta

pa~te atr;aves da de~valorização das ~oedas eu~opeias, do ien

com relação ao dõlar. isso. no fundo, agravou ainda. mais

nossa competitividade conJ' ,:elação à esses mercados. 'Houve o

virt.ual fechamento dos mercados dos paises em desenvolvimen

to econõmico - ê nesse' momento que tod~ o mundo começa

conter: importações. O Brasil expo~tava mais de 2 bi,lhões de

dõla~es para a America Latina de produtos manufaturados e t.!l

ve uma queda; tivemos uma queda de mais de 2 b;"lhões de dól.!'

'res de mar!Ufatu~as . exportadas par:a a Argentina nessa fase.

E, de resto, tambem' contivemos nossas importações e tarõlbem

rr:ejudicamos as expor:tações dos p~õprios países latino·amer.."!.

canos: A soma de todos esses fatos COMeçou a provocar efei-

queda d~ relações de troca também e um imposto. entre aspas.

que implica uma t~ansfarencia de renda do país exportador. n'o

cnso, o Brasil, e. de resto, todos os países devedores

dívidas externas altas e ~xpo~tado~es de produtos primãrios.

q!1e tinham que, na J'ealidade, com aquela crescente exportação

de 'produtos em quan'tidade. fillancia~ uma r:eceita cadente, P..!:,

la deterioração das relações de troca. Foi nesse momento, em

que o quadro internacional, tambüm começou a enfrentar um

constrangimento no crescimento .da liquidez internacional. di
rivndo do sucesso dessa política ,:olocada em ação pelos Est!

dos Unidos ~ pela Europa, que levou a uma queda dos seus d],

ficits comerciais e que, portanto, afetou a liquidez intern,!

cional. que passamos a enfrentar enormes dificuldades de li

quidez sinc~?nica, em todos os paises devedores, em todos os

paises com dívi"das externas relativamente altas, n,o Bras i 1

de modo particular. Por volta de 1979, ate 1980~81, subiraM

essas .taxas de juros e so complicoy o p,:õPr:io nlvel de liqu2.

fez at~aves de ~ma ,:edução dos estoques desses P,,:odutos.:

que acabou ocor~endo ê que houve uma queda de preços dos, pr.!!

dutos pr:-imã~ios expo~tados pelo B~asil. ao lado também de uma

queda das quantidades de p~o~utos .JJ~Íl'iiãrios exportados pelo

Brasil. En'tão, o'que acaba ocorrendo •. em resumo. e que o P!.

ís passa a enf~entar uma enorme deterioração de: re.lações de

t~oca, pela queda relativa dos p~;ços 'dos produtos represen

tativos da sua pauta de expo~tações, relativamente aos prod.!!.

rios como de manufaturados, começal"am a cair. e declinaram,

tavam declinasse. e, conseqOenternente, nossas exportações de

manufaturas tinham também que declinar. Mas a coisa não fi

. ca só ai, por:que o Brasil. em particular, não sõ era um pai~

que jã tinha um grau de endividamento externo relativamen te

alto e dependente de pe~rõleo, mas tambem era um pais, como

e ::-.ãtê hoje, de ~esto. altamente dependente da exportação da

produtos p~imãrios, e os produtos primãrios têm os seus est.!!

ques variando inversamente com as taxas reais de juros no mu.!!

do. Quer: dizer. e e.vidente que, ~a medida em que as taxas

de jur:o intel'naciona is crescel"anc;: o custo de car'regar-se e~

toque de p~odutos primãrios elevou-se abl'upttlmente, e o aju!

te nn~ economias consumidor'as desse's produtos pr:'imãr:ios se

comercial. que foi pequeno em 1982. ~esultou basicamente .de·

reduções muito drãsticas das. impo~tações', p<rrque as exporta

ções. como já disse anteriormente~ declinaram, e bastante. O

serviço da divida, incluindo despesas de juros, c,:,esceu para

12.6 bilhões. de dõlares. Combinado COril o resultado do bala.!!.

ço come~chl, tivemos um deficit de co~tas cor~entes, em 1982

da o~dem de 14,8 bilhões de dólares, o'maior déficit que jã

ta!!!

pelo Br:asil cresceu muito mais do que cresceu emdivisas

1973. t um primeiro fato importante. O segundo .fato,

move~ os ent~aves ao ing~esso de ~ecur:sos exte~no'S, adota.ndo

medidas de incentivo, tanto na atuação do s~tor püblico, qual!

-to.do sc:to~ p~ivado, pa~a captação de ~ecursos externos ~ co~

isso se financiar aquel'c hiato 'de ~ecu~sos no balanço de pa-

gamentos, enquanto efetivamente a execução dos projetos v01

tados pa~a a substitui"ção de impo~tações não geravam a co,!!.

trapartida de poupança de divisas 'ttecessãria para se fazer o

ajuste. Por: volta de 1978, como méncionei anteriormente, a1

gum sucesso havia sido obtido, po~que o nosso balanço comer

cial estavá praticamente equilibrado, embora ainda com def!

cit no balanço em contas correntes. Has foi exatamem:e ne!

se. momento que tive'mos o segundo choque do petróleo e a el~

vação simult~l\ea da taxa de ju~~s.: O segundo choque do p~

tr:õleo é evidenciado' pelos' preços, que, em dezembro de 1978,

estavam ao nível rilé~io de 12, 12.5 dõlar:es por barril e pa~

saram a se~ vendidos, por volta do final de '1980, a 29,5 d~

lares por .barrií. Po~tanto. entre 1978 e 1980, ocorre

escalada relativamente grande de preços, que tem uma serie

de' desdobramentos sobre a eConomia mundial. E. ainda em 1979

as taxas de juros no !'1ercado financeiro internacional inici2.

vam unia esca'lada que atingiu o ponto mãximo er.l meados de 1981, '

quando se r:egistraram taxas de 20% ao ano na' 'prime e de 17,5%

ao ano, ap~oximadament(), na LIBaR. taxas virtualmente três

a quatro vezes superiores ã,quelas que ocorriam no período de

1968 a 1973. Vamos analisar um pouco o ·imp.ac,tci mundial.,e dE..

'Rlêstico dessas alterações. r evidente que a subida conjug.!

da de .·preços de petrõl eo e' de taxa"s de juros i nterna c i o na 1

tem um efeito bastante' diferenciado sobre (lalSOs dependentes
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de muda'nças estru'tu~ais na economi,a que possibilitem ao Pais

retomàr taxas de crescimento econômico auto-sustentadas.. .

operações de câmbio. para poder administrar os seus atrasos.

coisa que começou a acontecer por vol ta da metada do ano

per:sistiu ate ~ecenteJ:lente.'quando revogamos 11 centralização

cambial e liquidamos todos os atrasos de pagamentos intern!.

danais. Tudo isso tatlbem tornoU necessária não somente rI!.

ver os ~etos do p~ograma que havíamos ,ent~eg~e, atraves da

carta de intençôes. ao Fundo, mas tambem b'uscar recursos adl

cionais para financiamento do balanço de pagamentos em19à3~

em conjunto com negociações que ~isassem a assegurar o nete.!

sãrio fluxo de recursos pa~a 1984, disso resultando novas n~

gociações com banc,os inte~nadonais, que fOraJll, finalmente

ácordadas e assinadas num cont~ito em janeiro deste ano,

com o Clube de Pa~is, reunindo govE!~nos de palses credores.

pa~a reescalonar •.a divida vincenda 'daqueles creditas que ti

vessem ga~antias oficiais de governos. Dai surge a Fase II

do programa' brasileiro de ajustamento. que ê esta que est-ª.

mos vivendo atualmente. Quantitativamente, a fase II repr!

senta um apo~te de recu"sos da o~dem de 22.3 bilhões de dõ

lares. montada inicialmente da seguinte forma: o Projeto lI,

que agora passou a ser o Projeto B. tl"ata dó reescalonamento

da d5vida vincenda com relação a bancos. da ord~1!I de 5 bl

lhões e 350 milhões de dõlares. Com o Clube de Paris a r:sti

mativa inicial - eu tambem comentarei isto adiante - era

estrategia fundamental do programa consiste em reduzir ,a dE.

pendência de recut:sos externos at~i1ves do c~~scimento da p0.!!,

pança inte~na. Portanto, nada mais e do que a volta :ãquil0

que semp~e foi a H.istõria b~asilei~a. Quer dizer, e preciso

forçar a mobilização d~ poupanças domesticas para financiar

o nlvel interno de investimentos e. o nível de desenvolvimen

to econômico, com ° conseqüente cre~cimento do nivel de e~

pregos. poupança interna essa que teria que crescer tanto no

setor publiço quanto no setor privado. sendo necessãrio cer.

tamente mexer a fundo na eliminação de s'ubsidios ou em Gua~

quer outras medidas ·que, no fundo. ~epresentassem um contrE.

1e de dispêndio publico. Esse pro!),rama. naquele momento cE.

mo. de resto, ate hoje. em algumas 'revisões que sofreu ao

longo do tempo. e avaliado. em ultima instância, pela re5ul

tado que traz sobre o balanço de p~gamentos, pelo crescime,!!

to da divida externa, que não pode ultrapassar certos limi

tes. pelas necessidades de financi6JTlento do setor publ ico~ o!!,

de se objetiva. essencialmente. a e1i~ina.ção dos dificits pl!.

blic'os, que, em 1982, atingiram uma cifra' bastante grandc 

vou voltar a este ponto mais adiante - e im'plica um contro

le monetãrio tt'aduzido no controle dos haveres internos 11

'quidos das auttlridades monetãrias, que e tanlbem um ponto que

comentarei adiante. Durante o ano de 1983. não obstante os

de?dobramentos favoráveis da balança comercial. que teve um

comportamento positivo. principalmente depois di!. maxidesvalE.

rização do cruzeiro em feverei~o de 1983, a situação cambial

do Pars pel'sistiu diflci.l durante todo o primeiro 5er~lestre •

.basicamente em função das reduções dos recursos de curto pr!

zo. Os tetos es.tabelecidos pa~a a divida externa foram cu!!!,

p~idos. Has nõs. naquele momento •. ultrapassamos os tetos do

déficit do balanço de pagamentos e. no ~mbito domestico

i SSQ na primei ra fase do acor:do com o Fundo - tivemos dHi

culdades nos tetos ife treditos internos l1quidos das autorl

dades monetãrias e do endividamento do ,prõprio setor público.

Quanto ã taxa de inflação. basicame'nte em função da mãxi de

feve~eiro de 1983. daquelas enchentes do Sul. que fizeram com

que o País perdesse 5 milhões de toneladas de grãos. da seca

prolongadn no Nordeste e da al teraçã" de preços relativos do

petl'õleo ,0 do trigo - praticamente se eliminou o subsidio

total ao consumo domestico de petrõleo. com a eliminação dos

deficits di) conta-potl"õleo; e no tri~o avançou-se bastar! t e

ness'a direção - todos esses fatos. numa 'econol'lia bastan te

indexada como a brasileira. findaram provocando um ritmo de

inflação. em 1983. MUitO superior l1quele que 'se previa inj,

cialmente. CO/'ilO conseqlJênda. tiver,lOs que rOVGr uma sêr-ie

de metas no pt'ograr.la inicialmente acordado com o Fundo llon~

tãrio, e. em face desse fato, durante al!)uns meses de 198.:. ,

os desembolsos das tranches do Fundo e também dos bancos i!!._

ternaci'Onais forar.l suspensos com ~ehção ao Brasil. Foi quer tipo de ~edução dessas linhas e. pOl"tanto. sem impacto

de vazamento ou de estar subfinanciado no balanço de par'ame!!,

de

'de

estende até' os :Jrimeiros meses. de 1985. ate fevereiro

1985. um ano após a sua entrada em vigência, fevereiro

Quer dizer. houve uma passagem de. linhas de credito p~ra' o

financiamento de exportação e importação e uma redução concE:

mitante no p~ojeto interbancãrio. O projeto D. na Fase 11 ,

tomo~ po~ base a posição desses depósitos. como eles estavam

em 30 de junho de 1983. da ordem praticamente de seis bilhões

de dõlares. o qual se~viu'de refe~ênci~ para o cãlculo do cO!!!.

prolnetimento dos bancos emp~estadores. Ao contrãrio da f~

se I, na Fase 11, os bancas emprestadores e o Banco Central

ass i na rarn uma carta de compromisso inaugurando, tal:lbêm nesse

projef:o. uma nova prãtica de mercado. Esse compromisso se

1984. Por esse instrumento assinado. que ter.1 força legal !

go,·a, ficaram estabelecidos os senuintes principias: os dep~

sitos têm de ser efetuados por prazo m'lnino de 30 dias. mal).

tidos os nlveis estabelecidos em 3D de junho de 1983; em C!

so de mudança do banco depositãrio, o depositante deve tlar

um aviso previa de 10 dias. comunicado ao Banco Central e ao

'destinatário dos recursos; caso al~um banco exportador não

conelu" acordo com nenhuma a!Jência de banco brasileiro. no

exterior. pa~a efetuar seus depósitos. essa aflTicação deve

ser realizada diretar:lente no Banco Central do Brasil. que

funciona como tomador de ül tima instância e. conseq[lenteme!!,

te. repassa esses recursos ao banco brasileiro que .perdeu

depõsito. O valor t1c'sse projeto chega praticamente a 6 b.:!.

lhões de dõlares e tem mantido a sU,a posição rigol'osa:ncnte e.!.

tãvel ao longo dcsses ultimos mose~. Com relação a creditos

oficiais, o pro!)rama de ajustaJllrtnto de 1983 não pr,evia

concessão de Quaisquer creditas de governos estrangeiros ~om

base em compromissos firmes. I~a rase lI. onde se insere

ajuste de 1984. compr:eende-se um' valor de garantia de crêdi

tos oficiais de 2.5 bilhões de dõlares de fontes oficiais. ~

qui são o Eximbank. dos ~stados Unidos e outras agências ofi

ciais de outros paises. Dessas linhas de credito nõs já fo!.

malizamos o compromisso de 1.5 bil.hão ,com o Eximbank americ!

no. que está: em fase de implantação, coordenado. no Brasil,

pela Cartei~a de Comercio fxte~io~ do Banco do Brasil. E COM

os demais países estã em fase de negociação, alguns. e em f!,.

se ad.antada de conclusão, em outros casos. Cor.! relação ao

Clube de Paris, que tambêm foi uma montagem diversa daquela

de 1983 - em 1983 não existia renegociação com o Clube de

Paris - em decorrência das n~gociações mantidas no âmbi to

do' Clube de Paris o Brasil assinou. em 23 de dezembro de 1933,

um acordo de consoli'dação do débito brasileiro, que estab!,

leceu regras bãsicas a serem observadas no reescalonamento da

dívida brasileira com os países ali. pa~ticipantes da negoci!.'

ção. a ser implernent'ado também com acordos bilaterais a s!

rem firmados posteriormente entre o B~asi1 e cada país, indi

vidualmente. na negociação especlfica das condições entre o

B~asn e cada Ur.J dos palses participantes do Clube de Paris.

As condições bãsicas acordadas foram as segúintes: primeiro,

quanto 'ã data de corte no tempo, para se iniciar o funcion!

lIento do reescalonamento do Clube de Pari,s. foi elã fixada

em 31 de março de 1983. Os contratos assinados até éssa d!

ta terão reescalonados os seus pagamentos de principal e j.!!.

1ares aproximadamente durante todo o anD de ]9-83. Na, FaseI!,

a caracteristica do valor 'é dado pelo correspondente ao sal

do re~istrado em 30 de junho de 1983. estimado em 10.1

lhões de dólares. A carta con:tratual que foi assinada

janeiro de 1984 ascendeu'a um valor praticamente de 10

lhões de dõlares - 9.8 bilhões - sct}co que O nível de .!!.

tilização verificado tambem está elll torno de 9.9 bilhões de

dõla~es.' praticamente constante esse projeto tanto na Fase I

como na Faso 11. A execução d:sse pl"'ojeto praticamente não

causou nenhum problema para o Brasil, Quanto ao projeto D;

,que e o projeto interbancário, o valor inicialmente projeta

do para o Projeto IV. na Fase I. era de 9,4 bilhões de dõl~

~e5~ Que previa a recuperação dos depósitos perdidos entrl:'!

junho de 1982 e dezombrú de 1982. I·las isso se mostrou logo.

desde o inleio tle 1983. impraticável de ser alcançado.

~edução'Qut' ocorreU foi. de 9.4 bilhões de dõlares. Que fi o

que ,;este projato deveria ter como um todo. para 6 bilhões.n!

vel em que os depósitos se estabil izaram a partir do senundo

trimestre de 1983 e se verificou ã custa de redução de linhas

de financiamento de agências no exterior a clientes do pais.

evitar qualse compromisso como um comprorJisso firme, para

to corno um todo. Quanto ao compromisso. na Fase I. era para

se 'i1pli~arem esses valores em operações comerciais de curt o

prazo. na medida em que houvesse disponibil idade de transa

ções comerciais a serem,f~nanciadas. O que se objetlvõ na

Fase lI, ê aplicar 05 valores em operações comerciais de cu.!:

to prazo ou. na sua falta. oferecer o financiar,lento a toma

dores apontados pelo Banco Central do Brasil numa lista esp!

dal, ou ainda. comO última alternativa os bancos credores

devem depositar o va)or ate o limite do seu compromisso no

Banco ,Central, aqueles valores não aplicados. de forma a g!

rantir semp~e a pernlan~ncia dos recursos dentro do País. NeE,

ta lista especial que fornecemos aos banco.!>. constam o Banco

do Brasil e a p~TROnR~S. que são os dois caiores tomadores i!!,

relação a bancos internacionais, as negociações foram conélE,l

das e ficamos COrol a seguinte configuração nos projetos prog~

mados: no P~ojeto A o~ recu~sos novos totalilam os prõpri os

6.5 bilhões de dõlares que foram ne!Jociados. cujos primeiros

desembolsos ocorre~am 'em março de 1984. no valor de 3 bilffies

de dólares. dos quais jã sacamos, em a?~il. a primeira tranche

de 875 milhões de' dõlar,es, res.tando out~as três - em junho.

setembro e dezembro - cada uma delas de 875 milhões de dõ

lares. Quanto às condições desse emprestimo, 9 anos de prazo

para :,agamento, com 5 anos de car?,ncia; cOmparativamente, na

fase antet:ior. o prazo foi de 8 anos e a carência. de 30 me

ses. Os spreads sobre a,s taxas LIBOR e prime foram, menores

do que os spreads da p~imeira. ope~llção de 1983. Quer dizer.

os- spreads foram fixados em 25: ao ano sobre a LIBOR e 1,75%

sobre a ,prime, comparativamente com 2,125% ao ano sobre

LIDOR e 1.8751: sobre a' prime na Fase I. E a ~omis$ão .f..!i! foi

reduzida de 1.5% para 1%. : No Pro'jeto B, que se constitui na

rol agem das parcelas do principal com vencimentos fixados p~

ra o ano de 19134 e devidas a inst"tuições financf'iras do e~

teriar. excetuando !>~incipalmente as op~rações firmadas ju,!!

to a governo ou agencias governamentais estranneiras. ou por

ele garantidas, operações que estão enquadradns no Clube de

Paris.,tinfla-se um total previsto de 5.35 bilhões de dólares,

e também foi contratado no prazo de nove anos, com~cinco !

nos de carância. sujeito a spreads menores do que aqueles de

1983 e os mesmos spreads vi!)entes ,no Projeto A, tanto para

a taxa prima quanto para a taxa LIBOR. No Projeto C. proj~

to de renovação dc linl~a5 de curto p~azo, aplicadas ba5ic~

mente nos p~e-financiamentos de nossas exportaçõec ou impo.!:

tações. importações estas basicamente concentradas em petr§.

leo, as principais caracteristicas da Fase I e da Fase ,lI.di

ferem. Deixe-me estabelecer ,as principais diferenças. Com

rel ação ã Fase I,' o compromisso efetivado era basicamente uma

tl~oca de cat'tas entre o Brasil e os bancos credores. :ja Fase

lI. os compromissõs foram firmados em'carta contratual. ass..!.

nada. pelo Banco Central. de um lado. 'e po~ toc;os os credores.

de Outl'O. A assinatura dessa carta contratual com os credo-'

res inau!Jura uma prãtica nova no r.lercado. para se manter e1

. .
trado em junho ou dezembr:o de ,1982, estimado inicialmente em

8,8 bilhões de dõlares. Esse va10~ na realidade elevou~se a

9.9, pratic~mente lD pilhões de dólares. pela inclusão de !

ceites bancãrios colocados pelo Banco do Brasil em ~

acceptance no mercado exterio~. e IJ ní.vel de aplicação de.!'

sas linhas do País foi mantidó em torno de 10 bilhões de d,[

da ol~dem de: 2 bilhões de dõlares . .De dinheiro novo, no Pr~

jeto A. 6,5 bilhões de dõlares e de~ do FJ.lI. para

1984. bilhão e 810 milhões de dõ)ares, totalizando 15 b.!.

lhões e 660 milhões de dólares. Ao lado disso, desembolso de

o~ganisnlOs internacionais: do Banco Hundial, em 1984. aprox.!.

madamente 1,5 bilhões de dõlares. um pouco menos do que isso;

do Banco Interanericano de DesenvolvimenÚ. algo em torno de

400 T:I11hões de dólares; e, finalmente, de outras fontes. c~

mo agências governal"entais. buyers e~. 3 bilhõas

780 milhões de dõlares. e empréstimos entre companhias ou

investim(lnto"> diretos. 'da ordem de 1 bi ]hão de dólares. Com

, .
dividuàis de 1 inhas de credito. o maior banco estatal fed~

.r:a.l. ,que é o Banco elo nordeste do Br,asil. e O mai0t:banco e!

tatal estadual. que e o BAN~SPA.· Quanto ao. varo~ dessa

operação, na Fase 1 e~a correspondente ao maior saldo t'egis-

dasperíodo que conduziu o B~asi1 a faze~ a centralização
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ros vincendos durante o período de consolidaçfi'o da dívidü.

período de consolidação vai, então, de 19 de agosto de' 1983

ate 31 de dezembro de 1984. Ele' pega um an~ e alguns meses:

todo o ano de 1984 e os meses de agosto a dezembro de 1983

O reescalonaraento e feito da seguinte forma: 85% de todo

p~incipal mais juros dessa dlvida vincenda, com garantias !!,

ficiais dentro do Clube de Paris, em oito pagamentos seme~

trais sucessivos. sendo o pr:illleiro em 19 de janeiro de 1989

e o ultimo em 19 de julho de 1992 - isto para aquel~ paro:

'te que estã vencida; e 15% do pr:incipal, sendo 4% em junto de

1985. 3% em junho de 1986, 3% em junho de 1987 e 5% nas d!

tas previstas nos c~ntratos originais. A contar da data dé

suspensão dos pagamentos .brasileiros, no âmbito do Clube de

Par:is, que.foi agosto de 1983" os pr:azos reais, portanto, de

reescalonamento ficaram assim: 8:5% do principal mais juros fi

nandados em 8 anos e 11 meses - por:tanto, praticamente i

dêntica ã negociação feita com os bancos comerciais - com

5 anos e 5 meses de carência. A carência tem 5 meses de adi

cal, v~m sendo cumpr:idos. Atualmente, c,urnp~imos ~s tetos:de

dezembr:o e os tetos de mar:ço, ~ecentes, tant.o"no que diz re.,!

peito ã política flscal quanto ,no que diz respeito ã polítl.

ca monetãr:ia; .e, '1'1 partir: d~ !l'a~ço. tambem quanto ao que diz

r:espeito ã dívida ·externa, ao,volume de rese~vas internacio

nais e ã inexistência de 'atrasos de pa!Jamentos. Do ponto de

vista de balanço de pagamentos. eni'.dezembro. embora tiveSse

mos cump~ido os ,tetos de política fiscal e de política mone

tãr:ia, devido ao atraso no deser.lbolso dos recursos dos. ban

cos, ,a dlvida externa br:asileira ficou abaixo do limite, mas.

obviament'e, existia. uma cont~apartida de atrasos internacio':'

nais. No que diz r:espeito às reser~as internacionais, para

o primei~o trimestr:,e do a'no de 198Q, jã ficou patente Uf:l

supe~ãvit de balanço de pagamentos de 2;1 bilhões de dólares,

reflexo do comportamento não sõ do desembolso dos bancos. cE

mo também de um nítido crescimento das nossas exportações. Ne!

se aspecto.• o cornpor:tamento das exportações ,,!desde novembro

e dezembro do ano passado as exportaçõÊ!s começaram a aprese,!!

pendentes, previstos para o ex?r:cici,o, e foram desembolsados

1,233 do Fundo el,9 b41hão de dõlares dos bancos. Era ev,i

'dente que esses desembo,lsos não ~.ram suficientes para cobrir

-as. necessidades do bal~nço de pagamentos de 1983, uma vez

que es'ta.vam embutidos no P~ojeto 1, Fase II. os 3 bilhões de

dõlares r:emanescentes, que vie~al!l a ser desembolsados some.!!.

te em..f.la~ço do corrente ano. após a assinatura do contrl'l t o

com os bancos, que se verificou em 27 de janeiro. Com isso,'

a Fase I tio p~ogt:'ama de ajustamento das contas externas fi

cou concluída somente após o desembolso da parcela dos ba!!

COSo E óbvio que, como conseqnên~ia desse fato, o exercicio

de 1983 encêrrou-se com um volur.1e de atrasos de pagamentos

brasile:iros. Esta foi a razão fundamental de, em agosto. ter

sido emitida a ~esolução n9 851, dI? Banco Central,_que proc!!,

rou administra~ esses p,trasos. enquanto existiram por sus?e!!

'são dos, pagamentos quer do Fundo. ~uer dos bancos .internaciE.

nais •. Os ajustes que for:am.feitos· ~om o Fundo, tanto na pa!,

te de credito interno llquido, como na par:,te,de política fi~

15% restantes, em 3'anos e 10 meses, com um ano e 10 meses~

de carência. O estãgio atual do pr:ograma estã em fase

Nós assinamos o acordo geral com o Clube de Paris. r~õs eE.,

ta mos em fase de reconcil iação de 1istas com os diversos paI

ses participantes da negociação. Ate 30 de junho isso est!

~ã concluído, embora o Brasil legalmente jã esteja pratican

do o acordo 'com o Clube de 'Paris .. Apenas o processD"automã

tico de remessü de pagamentos e que 'tem que ser devidanten te

qualificado com a ~econciliação de listas. Com relação ao

estãgio do pr:og~ama com o Fundo Ij~netã~io Inte~nacional, -Por

não terem sido cump~idas algumas das metas inicialmente est!,

belecidas par:a o primeiro t~im'est~e de 1983, o Fundo suspeE..

deu, em 1983, o desembolso de sua segunda par:ce1a; prevista

Pilt:il' junho de Ú183, o que, por via de conseqtlênciaí provocou

a suspensãõ dos desembolsQs da segunda, terceira e' quarta

traric'hes do P~ojeto I. da Fase II. co'm os bancos comerciais,

no' montante de '1,9 bilhão de dõla~es. Acertada com o Fundo

a r:evisão do progr~nta de ajustamento, estabelecidas as bases

entidades

Coraissão Parlame,!!cusar de encaminhar isto! posterior i

tar d~ Inquerito.

Nacional a crEditos obtidos no exilerior junto a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

V. Sa. ficou comp~ometido com esta 'CPI de encaMinhar a slnt!!,

se. por escrito, da sua exposição no prazo de 48 horas, apr!!,

ximadamente.

p~escindiveis ao mesmo, bem assim de outros expedientes que

tenham sido endereçados e não tenham sido respondidos, po!.

que estamos na fase finl'll dos nossos trabalhos.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastorej- Sr.

Pr:esidente, se me per:mite, estes dois decr:etos f0t:am : envi!

dos pelo ~xecutivo por proposição do Ministêrio da Fazenda e

ouvida' a Procuradoria da Fazenda tlaciqnal a este respeito.

Isto envolve alguns aspectos de carãter legal na concessão

de garantias.~ Sem me escusar da resposta. não estou preparl!.

tio para fazê-h no momento. Mas posso encaminhar a questão

de du"s maneiras: pr:imeira, mandar po~ escrito a interpreta

ção do Banco Central - mas eu lembraria a V. Exa. e a este

Pl enário que, nestes p\õximos dias, deve depor: nesta COll'li!

são'o Ministro da Fazenda. Sr. Ernane Galvêas, que encami

nbou esta proposta ao Presidente da República. Sendo esta

uma maté~in do Ministério da Fazenda. prefiro que este escl~

~ecimento v~nha do prõprio ',Iinister:io da Fazenda, sem me e~

O SR. DEPO~NTE (Affonso Celso Pastore) - Qul!.

renta e oito ou cinqOenta, Deputado.

O SR. 'PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ~

Se for possivel ~ solicitamos a V. Sa. c;ue neste mesmo pr:azo

encaminhe os esclarecimentos solicitados, po~que nos subsi

diarâ para, inclusiVe. inquirir o Sr. Ministro da Fazenda.

o SR. PRESIDEfUE (Dep~tado Alencar Furtado) 

Antes de conceder a palavra, para a"rgOição,' ao Sr. Relator.

queria solicitar a V. Sa. que determinasse prividências

sua asse:s:soria no sentido de ser atendido o Oficio n9 169/8'1,

pois a ,matéria e urgente para esta Comissão, tendo em 'vista

que estamos jã nas preliminares do relatório e, conseqllente-

o SR. OEPOEliTE (Affonso Celso Pastor.) • Pois

não, Sr. Presidente.

mente. efetuando as pesquisas e anãlises de documentos

O' SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar: Furtado) 

Ainda ã guisa de infor:mação a esta CPI, V. Sa. poderia escl!.

recer-nos. uma vez 'que·.o Congresso Nacional oficialmente aiE.

da não tomou conhecimento, os objetivo:; fundamentais de dois

de~retos lavrados no recesso p~rlan;entar. O de número 2 070.

de 14 de dezembro de 1983. acrescenta ao art. 19 do Oecreto

Lei nQ 1 312, de 1974. o seguinte parâ!]rafo único: .. Observ!.

do o ~isposto no ar:t. 49, o Tesouro Ilacional poderã contrütar

ou garantir: c~êditos que vierem a ser: obtidos no exterior P!

ra o fim de consolida\ ou .. ~efinanciar obr:igações deco.rrentes,

de emprêstir.1os contraídos de acordo com as normas deste ar-,

titiO Il
•• O parágrafo acrescido não faz lir.litação quanto ,ao

valor do' emp\estimo, quando tem sido norma dos decretos aE.

terior:es, pelo menos na maioria .del'es, fixar o guantul:l dos

empréstimos contraldos. r"o p~im~iro esclarecimento que do!

sejo.· Outro dec~eto, lavrado em fevereiro de 1974, que modi

fica decretos anteriores. diz o seouinte: 110 Poder Executivo

fica autorizado a contratar ou a dar a garantia do Tesouro

nacionais •. Sr. Presidente. tenho 1'1 impressão de que o que

me era devido fazer:, nesta p~imeira parte. era basicar.lente fo!

zer uma descr:ição a mai.s detalhada e pr:ecisa posslvel desse

prograr.la de financiamento e dar a .minha visão do problema. do

qU,e ocorr:eu com a divida externa brasileira desde 1968 até

hoje. Tanho a impressão de que o que expus ate agora e
suficiente pa~a esta primei~a parte, e estou ã disposição de

V. Exa. e.dos demais parti~ipan~es para qualquer pergunta d~

qui p~ra a frente. ~luito obriga;!o:

oficiais ou privadas destinados ao financiamento compensató

rio de ':d12sequilibrio do balanço de pagl'lmentos ou a promover

a fo~mação de adequadas reservas 'internacionais em'1lloeda C!

trangeira. observado o limite de ate o dobro do valor médio

das exportações brasileiras realizadas 'nos últimos três anos

anteriores ã contratação do financiamento." Isso.

modo. signHic,a um valo~ ao redor de 40 bi1h~cs de dõlares.

São estes dois esclarecimentos pr;eliminares que solic.itamos

ia V. Sa.

àsse realizar ur.m importação maior. No que diz respoito

contas correntes, no ,ano ,de 1~~~, ·q.u,e foi. o 'a,~o .que menciE.

nei como ano crítico de nosso baianço em contas corr:en.tes:nôs

tivemos um déficit, em contas corr:entes, da 0r:dem de 14, 8

bilhões de dõlares. ~sse deficit deveria declinar para 7,

bilhões, em 1983, mas de fato declinou para 6.2 bilhões de

dõlares. Po~tanto, um bilhão e meio abaixo do anterior. ~!

50 significa que ,par:te de:;sa redução ~ermite um cr:escimen t o

de r:eser:vas e que o cr.escimento de reservas, em 1983/84, de

um' bilhão de dôlar:es seja atingido sem qualquer tipo de mal

or dificuldade. E para 1984, conseqfientenente, estamos pr!

vendo um deficit em contas córr:entes meno~ do que aquele ini

cialmente projetado, de seis bilhões. Estamos voltando a um

déficit de contas corr~Dtes da ordem de 5,3 bilhões de dÕl!

res. As perspectivas, do ponto ~e vista de balanço de pag!

'mentos most~am que Vilraos chegar, ao final do ano de, 1984. cOln

balanço.de pagaMentos ligeiramente s~per:avitãr:io. Quer di

zero o objetivo que se quer. no biênio 1983/84, e;"uma elev!

ção das ~eservas internaci,onai's da ordem de um bilhão de d-ª.

1are~. 'O nlvel de dívida externa brasileira deverã chegar,aO'

final do ano de 1984. a um valor ~m tor:no de cem bilhões de

dõl""res. Ela c~esce durante o ano'de 1984 porque o déficit

em contas correntes ainda e positivo. da ordem de 5,3 bi

'lhões. E isso mais um bilhão de aumento de reserva faz com

que a divida c~esça virtualmente em 6 bilhões de dõlares eE.

tre 1983 e 1984. Mas o ritmo de c.rescimento da dí_vida extc!.

na estã rigorosament'e cadente de 1982 par:a cão Em 1983 ela

passou a crescer a taxas declinantes. E a medio prazo, de

acordÇl com proje:ções de dad.os que 'a,inda dependem de confirm!

.ção - hã algumas ince~tezas na economia, internacional

se a taxa.. de jur;os não flutuar ~uito mais do que já tem f.lu-'

tuado, se não ho'uve~ nenhuma surpresa, como.uma ~e'cessio muE.

dial sincrônica, e g~ande entr:e todos os paTses do mundo .:.:d,!

senvolvido. serã posslvel che.ga~-se a um deficit em ";',contas

correntes nulo por volta de 1987, no caso brasileiro, o que

signif.ica que. em 1987. a dlvida estabilizará e. dal para a

fr:ente, dec1ina~ã. Ela ainda tem·dois· anos de crescimento' p!

la' fr:ente. de cr:escimento a ritmo cadente, com a condução do

p'rograma como estã e a manutenção das atuais condiç~es inte!. •

ta~ jã um resultado bastante acima daquilo que era previsto.

Quer: dizer, a taxa de crescimento de exportações de manufat~

ras começou a evidencia~ um ritmo bastante mais acelerado. I~

to. no meu modo de ver> engloba vãrias tendências, algumas

de carãte'r domestico, outras de carãter internacional.

cenã~io que domina o ano de 1984,. do ponto de vista do CO!!!

portamento da economia internacional. é bastante diverso d!

qucle que esteve presente no paríodo de 1980/81/82. De Ulll

modo ger:al, as economias mundiais do mundo desenvolvido

,Estados, Unidos, as eco~omias, eu~opeias e o p\QP\io Japão

passa~am a ap~esenta~ um r:itmo mO,der:ado de c.~escimento' econ~

mico - um ritmo maior na econonlh nor:te-ame·r:icana, o cr:e!

cimento entrou defasado na Eu~.opa e no Japão, mas entrou. E,

de fiato, a' demanda.flo~ produtos manufaturados tem evoluldo a

um ritmo bastante ~âpido nesse's países, o que tem ajudado ba~

tante o comportamento das nossas e~po~tações, basicamente e!.

'porta.ções de manufatu~as. Quer dizer, os dados desses ult!
mos meses mostram um ritmo de crescimento muito. mais a.celer!.

do do que o do ano passado, o que indica que O objetivo de

se atingir 9,1 bilhões de dõlares par:a 1984 e rigorosamente

factlvel. Por outro lado, tem?s mantido a desvalorização do

cruzeiro com relação ao dólar:, rigorosamente idêntica' ã taxa

de ~nf1ação inte\na. nesses iiltim~s seis meses, sem qualquer

cor:reção de acidental idade, sem qualquer correção de expu!

gos. Esses fatos permitem que. da~o o ~itmo de crescimento

de exportações e dado o fa.to dE" que precisamos de 9 bilhõ e s

de dõlar:es de superãvit comercial e conjugado com o fato de

que as ,ir.1por:tações de petróleo têm declinado ao longo do te.!!!.

po, em grande parte pelo c\escimento da produção 1!omest,ica •

em g~ande pa~te por: med~das de .conservação e. em parte. pêla

prõp~ia substituição da oasolina com relação ao ãlcool, seja

posslvel se fazer uma importação para o setor privado da ec!!,

nomia em torno de 30% acima da i~lror:tação verificada no ano

passado, e~.bora a importaç~o fique em torno de 15.5 bi 1h Õ e 5

de dôlares. Dependendo do crescimento das exportações neE

scs pr:ôximos dois meses. certamente existirá um espaço para

os

desembolsosda Fase lI, p~omover:am o Fundo e os bancos os

ção àquela carência negociada com os bancos. Então, e
mês a menos de prazo, com 5 meses a mais de carência.
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ro.

O SR. DEPUTADO ADHEI-lAR G~:ISI - Sr. Presidente,

ria de, em primeiro l.ugar, lerJbrar que a Ordem dos Ad.v0gados, '

do Brasil entrou com ação judicial' por crime de responsabili

dade exatamente pelo fato de se ter assinado o Projeto II,em

QUl! -o B~asl1 abriu mão do foro privl1egiado. Gostaria de

ler os seus tQrmos para precisar mais a colocação feita por

V. Exa. U~mos, no Projeto 11: tiO Banco Central se submete"

- olhe os termos. Sr. Presidente - "irrevogavelmente a qual-

o S~. ASSESSOR (Diôgenes Setti sob~eira) - F~

ço, sob palavra de honra e sob as penas da lei. a promes'sa de

dizer a verdade do que souber e me for perguntado.

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. Sa., para falar sobre o aspecto levanta d o

po~ esta Presidência e pelo Deputado Aldo Arantes, sobre .s,!!.

berania. envolvendo compromissD escrito do Governo brasile.:!.

obj!.

também.

cor Lesqu~~ torte do Estado de Nova Jorqu,c ou da União ou às

inglesas de Londres para qualquer demanda". Renuncia

irrevogavelmente, e no mais' amplo sentido, a qualquer

uma questão de or,der'l. ~ id,entificação do depoente seria UlRa

necessidade neste momento.

O SR. ASSESSOR (Di~genes Setti sob~eiral - Com

prazer:. Meu nome e Diõge~es Set~i Sobreira. Ocupo, no D.E!.

mento, o cargd de Chefe do Depar:tamento Jurídico do Danco Cc!!,

tral do Brasil .. Em primeiro lugar, e inte~essante salientar,

com relação ã questão que foi preteritam~nte levantada pela

Ordem dos Advogados do Era·sil. e ate em jUlzo, através de .!

ção popula~ em Var:a Federal. no Rio de Janeiro, o primeiro

dos problemas tangid,?, abrangido e dirimido pela ProcuradB,

ria Gel"al da Fazenda Ilacional, através do parecer publica do

no "Diãrio Oficial da União", firmado pelo DI". Herâclito de

Queiroz. Esse parece~ foi dado ao Sr:· Procurador-Geral da.

República, a quem c"':,bia apreciar o pedido. a representaç ã o

~o Supremo Tribunal Federal. Em 'decorrência disso, o Dr.InE.

cêncio Mãrtires Coelho d~cidiu, cOmo lhe cabia, pelo arquiv!

mento da representação feita pela Ordem dos Advogados do Br!,

sil. Quanto ã ação popular, q~e tange esse proble1lla, o 8a.!!

co Central do Brasil jã ofereceu, juntamente com 0$ demais

co-reus, a sua defesa e levantou, entre trinta e poucas pr2.

liminares, a questão de mérito, explicitando ao juizo compe

tente o que pensa sobre ~ materia de soberania em relação às

clausulas que constam do acordo de que se tratou aqui. Te!'.

tando resmnir o qlle se tem dito, vamos esclarecer o seguinte:

primeiro lugar, hi 1l,licãvel ao contrato de que se trata. A

lei de Introdução ao ,Côdigo Civil Brasileiro, de longulssi.

mas datas, jã estabelece que todos os cont~a,tos negociados

alem-frôllteiras têm por aplicabilipade a lei do locar onde'se..

neg'oci'au. Ora, todos esses ·c~ntratôs, quer: pela conodida d e

de negociação. que pela multiplicidade dás partes enyol.vidas

_ cerea1lde'700 banco~ de dive~sas o~igen5 e com sedes em di.

versas partes do mundo - perMitiram e ate exigiram que -el!

ção que ele possa Vi~ a te~ quanto a esse foro. Acho que os

termos dessa questão estão absolutaMente claros. Diz tambem:

tio Banco Central ren'uncia a qualquer imunidade que possa ter

contl'a medidas executórias de seus bens em qualquer lugar na

Brasil e no exterior". Diz mais ainda: "O foro serã sempre

Nova Iorque e a 11ngua" ° inglês, e a decisão final será pr~

latada com ba5p: na lei aplicãvel de ,NoVil Io~o.ue e não levará

em conta a eqüidade. E diz finalmente: "O garantidor ,reilu!!,

da a qualquer defesa baseado no ~ato de ser Estado soberano~

~ntendo~ Sr: Presidente, como V'. Exa., que o Brasil t atraves

de suas autoridades do Banco Central, colocar num documento

dessa natureza um prob'leMil nesses termos significa, no meu

entender:l,. uma polTtic'a de traiç~o nacipnal. Esta afirmação

já foi feita, do Senado da Repúbnca, pelo Senador rãbio l!!,.

cena ao J.1inistro do Planejamento, !tinistro Delfim Netto. CoE.

S,ider:o um problema da mais alta gravidade. Significa, no

meu entende~. abdicação da soberania nacional. Dai por que

quis precisa~ blais essa questão, para situar o interesse de~

ta CPI em ~elação a uma explicação das autoridades, sobretu

do das autOl'i dades do Banco Centra 1.

O SR. PRESID~UTE {Deputado Alencar Furtado} 

Recolho a questão de ordem de V. Exa. r e até muito perti

nento, uma voz que a Ass'essória Ju~idica do BancO Central vai

p~estar o comprimisso legal de diZe~ a verdade, apos o que

se pronunciara.

antes que o. assessor juridico do Banco Central se pronuncie,

gostat:ia de 1emb~ar algumas q'lestões, j:lo~que iria exatamente

faze~ uma col ocaç~o na mesma 1i nha .da de V. Exa. Eu gos t!.

to~no de 1982. que foi o- ano de pico do déficit püblico. Em

qualque~ circunst~ncia, com o Fundo ou sem o Fundo, com noce1

sidade 'de contrato de emprestimos com bancos internaciona i s

ou sem a necessidade de contrato d~ empréstimos COIl't relação

a bancos inte~nacionáis, e fun?amental qU~ ~sse déficit seja

reduzido. ~ o foi em 1983, para 2,5% do Pr,oduto. e o serã

enl 1984, COrl um pequeno superãvit, d,a ordem de 0,3% do Prod!!,

to Jnte~no, o que si,mplesr.1ente:, faz 'o B~asil voltar a posição

longo da nossa Histõ~ia. Quanto ã segunda parte d~ q~estão,.

com ~elação ao tema inicial J eu pediria ao consultor jur1d.!

co do Banco que colocasse a .questão r:eferente ao problema do

foro inte~naciona1 para discussão ~ arbítrio do contrato.

u SR. P~~SIDt:ltT~ (Deputado Alencar Furtado) 

antes de toma~mos o compromisso do. ass,esso~, o Deputado Aldo

A~antes pede a palav~a pela o~dem.' Concedo' a palavra ,a s•.Exa..

O SR. DEPUTADO ALDO ARAnTES ... Sr. Presidente,

do déficit publico que sempre teve antes de ter enfrentado

. essa situação de liquidez interna!=ional. Que~ dizer. o s!

tor publico b~asileiro tradicionalmente apresentava pequenos

d'éficits, nunca chegou a apresentar dêffcits dessa magnitude

,e que em grande patte·fo~am responsãveis pela inflação que

cresc~u de 1982 para 1983 e ainda proj,etll seus efeitos sobre

,1984. Por outro lado. ê tamb~m cUro que em qualquer dI.

cunstância e fundamental, para se combater o ritmo do prace!

50 inf1acionãr:io~ que se traga es~a fnflilção para nIveis ri:.

lativamente mais manejáveis. Que~ dizer, urna inflação que

atinge niveis superiores a 200% ao ano 'ê uma inflação alta

demais para eCJuillb~io de qualque~ economia de merca~o. Isso

também tel'll que se~ ajust1ldo. E não hã forna de se ajustar

isso, SI"'. Presidente, a não ser at~aves de certo grau de aU2

teridade fiscal e monetária. r evidente que o que se proc.!:!.

ra fazer ê minimiza~ o impacto que isso teM sobre o nível de

emprego da economia. O que se p~ocura na realidl;lde 'é faze r

o ajuste COP.1 o menor grau de sacrifTcio posslvel. Mas taE,

bem' evidente que a maior parte dos, palses do Itundo f!

50 não ê um fenômeno que ocorreu sõ no Brasil apresent,!

ram no período inflações' crescentes e desempregos relativ2.

mente grandes. O que eu di~ia, com relação ã primeira parte.

e que o desajuste externo foi um desajuste sUficie.ntem e n te

grande para que demandasse medidas de ajuste interno impo!

tantes. Esses ajustes intêrnos, para se tomarem os recurSOS

necessãrios para financiar o balanço de Jla~arnentos. teriam

Que ter um pro!Jrama de' equillbrio, e este e CI programa que

e,s.tã dcc1a~ado pelo Brasil na carta de intenções ·ao fondo.

no meu modo de vér, não h~uye q~aiquet' abdicação de saber,!

nia nisso. O que existe e uJnprog~ama du~o, como V.Exa. cB,

locou. t: um'lp~og~al:la austero, como V. Exa. colocOu muito

bem; ~ um pr:ograma que dur:an.te ce~to tempo provoca custos.

r inegãvel. Ur.1a política cont~acionista de dêficits pübli

cos i mp 1i ca ajus tas es trutura i s i mport'à ntes. Uma po11 ti ca de

contr:01e austero de expansão de c~édito e moeda tamb'ém prov,!!.

ca ajustes importantes. Temos que realizar esse ajuste

mals rapidamente posslvel para recupe~a~ a capac1dade bras.!

leira de \lolta~ a te~ poupanças domesticas suficientes para

financiar o seu 'desenvolvimento econômico, a caractet:lstic a

-de nosu história econômica antes da crise de liquidez inte!,

nacional que vivemos. Julgo que enfrentamos, corno todos os

parses dapendentes de petrpleo e devedo~es' no mundo enfre!!.

talll, uma situação de hiquidez internacional extremamente di

flcil, a mais difícil registra~a na histõ~ia do mundo em t,!!.

dos esses anos, e tivemos que tomar medidas que são as mais

auster:as e as mais diflceis de se tomar proporcionalmente ã

dificuldade financeira que o prõprio mundo inteiro enfrentou.

O B~asil, como parte cOr.lponente desse mundo, enfrentou isso

também. Nisto, Sr. P~esidente, eu me permito discordar: não

houve abdicação de soberania-, houve simplesmente, a necessidi!.

de de s~ adapta~ o Pais e a politica econômica do Pais a si

tuações econômicas objetivas no mu~do inteiro, que ~05 COlílP,!

1 iram a te~ que. temporariamente. conviver com programa auS

te~o, mas que nos possibilitarã cer.tamente recompor os niveis

intern~s de for:mação de poupança paT~ vol tarmos acrescer no

futuro com ,pou,pa.nça interna da mesma, fo~ma 'como ft.zemos ao

o sn. DEPUTADO FEnIlAIIDO SANTANA - Sr•. Presi

dente, pela ordem~

D sn. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Pela ordem tem a palavra o· Sr. Deputado Fernando Santana.

D sn. PEPUTAOO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi

den ta, chegue i um pouco atrasado '. mas t pe loque me pa rece, tE.

da a exposição do Sr. Presidente do Banco Central, Oro AffoE.

50 Celso Pastare, estã aí datilogr:afada. Ele fez urna leit.!!,

ra. Então., só entregar ã Comissão o que s. 501. Teu.

o S~. P:l~SIDEin~ (Deputado Alencar: Furtado) 

Mas e o que o Presidente do Banco Cent~al jU.>~ificou aC!ui,po1!

ticularmente, que e um rascunh'o do seu trabalho, ainda, para

se~ defi ni ti vamente da ti 1ografado~

O SR. DEPUTADO FERNANDO SAHTAHA - Desculpe-me.

eu ·estava vendo um ·negócio tão bem datilografado que pensei

que era forma fina 1.

O SR. D~POENTE (Aff.onso Celso Pastare) - Hã

algumas pãginas que jã estão datilografadas na forma final e

outras que ainda estão com uma letra que sõ eu entendo, inf~

lizmente. De forma que vou ter que reda~ilogl"'afar e enviar

ã CPI posteriormente.

O SR. PRESIDEUTE (Deputado Alencar Furtado) -

Ainda pedindo a tolerância da CPI e do seu Relator, queria

formular a V. Sa. uma pergunta: V. Sa q como anuncia a i,!!

p~ensa, €i um novo mil ionârio do ar, um astronauta privilegi!.

do, porque cmbaixado)' do Brasil no .exterior em busca de e,!!!

prestimos para stlnar este problema tão grave das nossas difi

culdildcs financeiras. O Brasil. nas cartas de intençõas que

ende~eçou ao Fundo flonetã~io Inte~n'acional, submeteu-se, no!!

ma autoflagelação, singularmente feita por qualquer país, a

um suplicio que sua h.istõ~ia não justifica e ate condena.

que ilustr:e depoente, expressamente o Governo brasileiro, na

carta de intenções,. abriu mão inclusive de sua soberania no

trato dos prcibler.1as financeiros internacionafs.. Diz expre~

samento que não podera invocar qUalque~ aspecto de soberania

no 'que diz ~espeito à qUa1que~' duvida ou questão sobre a dI,

vida brasileira. Objetivaoente, também abre mão da clausula

de imp~nhorabilidade dos seus p~ôprios ben;, ~ignificando i!

to qUI!, em verdade. o Palã,cio do Planalto não pode ser Jlenh.E!."

rado, mas a PETROBR1i:S e a Vale ,do Rio Doce podem ser penhor!

das. EnfitJl, os bens bras'lleiros podem Ser penhorados'. ur;:a

vez .que abriu mão da impenhor:abil idade dos seus bens. De o.!:!.

t~o lado,' tainbcm um aspecto de soberania, 'um imperioso aspeE,

to dE!' soberania, elegcu o foro de Nova Iorque para dirir.l i r

qualquer duvida sobre os pt;'oblemas. da dIvida brasileira,

que não condiz com a tradição do nosso Oireito püblico exte!

no ou internacional e faz com que coloquemos ã V. Sa. urna

indagação, por ser a I!lesma de alta significação para a vida

desta Ilação e para o interesse publico b~asileiro. porque·

condiz bem de perto com os destinos do próprio Pais. Queria

que V••Sa. justificasse o po~quê dessa submissão tão int!}.

gral ~o Brasil, do Governo br-asi1ei~o, melhor dize,:do, aos

banquei ros i nterna cf ona i s .

O SR. DEPOEIIH (Affonso Celso Pastore) - Oep.!!

tado, V. ~xa. toca num tellla que é importante seja' esclareci

~o. Qu.anto ã pt:i'mei,t:a pat:te da sua ,e~9unta,' no que diz re~

peito ã carta de intenções com ~e,hção aO' Fundo, vou ,pe'dir

ao Depa~tamento JU~ldico do. Banco c.ent~al que coloque a vi

são legal a ~espeito da cláusula d,e fo~o. Antes, vou fazer

um comentãrio preliminar a respeito. Com respeito ao pr09r!

ma com o- Fundo Honetã~'io, a c!l!;~a de intenções original e os

a~r:anjos 'que fo~am feitos, de mudanças, de teto, mudanças tê!:,

nicas no pr!Jg~ama, são de pleno conhecimento tanto da Câmara

quanto do Senado Federal, porque foram enviadas pelo Gove!:

no ã Presidência d~ Câmara dos Deputados e ã do Senado- Fed!

ralo ~ que; nõs temos 1â 'expíicitado e um programa de ajuste

decidido pelo Governo brasileiro e apresentado ao Fundo Hon.!!

~ã~io como um p~ogranla ne~essãrio em qualquer circunstância.

'Deixem-me conter em al~uns pontos d'i~SO. Pri-meiranente, Sr.

'Pr:-esidente. é ~i.gorosamente inviãvl!l a um Pais que c:ueira co.J1!.

bater a 'inflação e ajustar seu balanço de pagamentos persi2.

tir com um déficit operacional do !Joverno - governo entendi

dQ aqui como um agregado compo~to da administração central,

das estatais. dos governos estaduais, governos municipais 

que chegue a algo em torno' de 6%, 71. do produt? Interno, c,2,

lIo-e,ra o volume do deficit publicq ·que tInhamos no Brasil em
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Exa tlH'1ente.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi -

o SR. ASSESSOR (Diõgenes Setti Sobreira)

Sim. do ponto de vista contratual •. t a mesma coisa que -ate

'das imensas a se~en ne~ociadas, trata-se de posições ne!J~

ciais tet:rivelmente importantes, para que pequenos detalhes

possam',to'ldar ti. .dirimência 'dessascontrovêrsias. Então

O SR. DEPUTI'.OO FERrlANDO SAUTANA - V. Exa. co,!!

sidera o que foi lido pelo Depu,tado' tUdo A,:antes "pequenos

detalhes ll ?

quePresid,ente. Gosta,:ia apenas de solicitar ao assessor

transmitisse a esta CPI os documentos que S. Se. tem e que

pt:0vam que esta .polTti.c.a ,tem sido adotada secularmente para

o Brasil. A uma pei'gunta do De~~tado Fe~nando sa~tana; S.Sa.

t:espondeu que era praxe no Brasil a adoção daquela política.

Então, em nome da Comissão, faço o reque~imento dos docurr;e.!!

tos que ele tem pal'a comD~ovar a afi~maçio que fez aqui. de

acordo com tudo o que foi dito aqui. t õbv.io que agora não

temoS condições de conferir".

SR. PRESIDEflf.E (Deputado Alencar Furtado) 

~ o que fica requ"isitado a V. Sa Tem a palavra o Sr. Rel!,

tor para o inicio das suas inquirições. Fica evidenci a d o

que, em razão do cOll\promisso do Sr. Assessor Chefe do Servi

ço Jurídico do Banco Cêntt:al. a ele tÍlmbêm pode se~ feita

,qualquer indagação. '

O SR. R~LATOR (Deputado Sebastião !ler'y) -Prof.

Affonso Celso Pastare, permita-me V. Sa. que, como prelimi

nar. ã minha primei~a pe~gunta, faça uma observação. Tenho

notado, nesta CPI. que os ilustr:es representantes do Poder

Executivo, uns com títulos iguais aos de V. Sa., PQrque a!

guns Ministros ainda não depuseram nesta CPI, e vãrios 0l!

fros sem uma posição ao nível, po~. exemplo, 'de Pres.idente de

Banco Central, em geral, todos. igualmente, t~azem pãra cã

uma visão fatalista na anãlise do problema da divida exte!

na,' assi'tl como se fossem diretores, pr(!"sidentes d'e algumas

multi nacionais no Brasil que, ao receberem aS decisões da

matriz. se vissem na .conting~ncia inelutãvel de apenas f!,

zer ajustes inter:nos, ajustes locais par.a antender ao inexE.

rãvel das decisões lã de fora. Veja V. 53. que esta minha

obsct:vação e muito per:tinente, porque da exposição de V.5a.,

ficou claro que o Brasil est'i.í fazcn·d.o tudo o que pode para

s'e 'aj'us'ta~ ãs' d'ecisõe's 'interna~ionais nas quais não tem 'nE.

nhuma possibilida'de de pa~ticipação. Esse ajuste. e a rece!.

são. esse· ajuste ê o co~te nas importações, esse ajuste e a

batalha para acabat: com o dê.ficit publico. Mas ai e que f!,

ço uma per:gunta a V. Sa., como Presidente do Banco Central.

V. Sa., a meu ver, não tocou ou tocou muito de leve no pr~

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Erttm esses os esclarecimentos que V. Sa. teria a prestar, ou

teria mais alguma coisa a acrescentar?

tos que outras autat:quias, como a ELETROElRJl:S, a SIDERBRJl:S.c!

lebraram com banqueiros, e a clâu.sula ê pad~ão. tradicional e

secular.

O SR. ASSESSOR (Diõgenes Setti Sobreira)

Sim, hâ um pequeno acréscimo que gostada de fazer quanto ao

prol.llema de jUlzO arbitral. de 'que se falou aqui. Hão sei

se compreendi bem. porque cheguei um pouquinho no fim. Isso

ê aplicãvel União, dcr:1Dnstrando c~tegoricanlente que o nos

so garante. que e a União, não abriu mão de sua soberania

Prefer:e-se, ao inves de se eleger for:o. de se discutir, ·,de

"se di~il!lir contt:0.ver:sia a r:esp.Qito'~c sobe~ania, el~ger ãrbi

tros. e o ~esultado desse juizo ar:bitral vem ao Brasil. para,

eventualmente, se~ exeqílido no fo~o brasileiro federal. E,!

se 'ê um 'pequeno aspecto a ser obser:vado. Er:I segundo lugar,

'parece-me que houve um pouco .de distor:ção na tradução: e
,questão de que o Banco Central do Brasil admite. sem discu

tir .•• ~lgo foi dito quanto ã ad~issi.ldlidade sem discussão

,daquilo que por:ventur:a tenha ,sido resultado da jurisdição e,!

trangeira. Foi mencionado realmente isso? Quanto ao final

da traduçã~, porque talvez coubesse aí um reparo.

O SR. DEPUTADO ALDO ARAllTES - HRenuncia, ta!!

bem, ir~evogavelmente; no mais ampl,o sentido a qualquer o~

jeção que ele possa. vjr a ter quanto a este foro". t isto?

O SR. ASSESSOR (Diógenes Setti Sobreira) - f.
xatamente. Foi isto. Queria reforçar o Que disse no início:

essa renuncia seria relevante se porventura tivéssemos direi

to a este foro. Mas, como não temos, podemos declarar que,

alem de não alegarmos isso, nenhU1ll3 objeção faremos cor:. l'el~

ção aos resultados que dai advierem. Isso ê clãusula tradi

cional nos contratos.

O SR. PRESIDEIHE (Deputado Alencar Furtado)

Eram esses os esclarecimentos de V. Sa. Então. concedo

~alavra ao Sr. Relator. para iniciarmos as inquirições. serl!

embargo de ser inquirido, tambeo, o assessor da matéria jurl

di ca perti nente.

O SR. DEPUTADO J\LDO ARAIHES - Permita-me. Sr.

emo Brasil ainda usà hoje - por ques'tão de p~axe. dizer,

dente. peço a palavra. pela ordem'•.

S~. PR~SID~NT~ ( Deputado Alencar Furtado),,:

Tem a palavr:a V. ~xa' •• pela ()t:dem.

O SR. DEPUTADO FER~ANDO SANTANA - Queria fa

zer uma pergunta ao ilust~íssimó d~rigl:wte da assessoria j.!!..

ridica do Banco Centr:al: e da:tt:adição brasileira, essa pe.r.,

da de fo~o ou essa entrega de direitos especiais aos bancos

ínter:nacionais pat:il fazerem o que querem, jã que o Brasil e
um tomador de empréstimo desde l824? r da tradição brasileiro

ra esta ultima posição que o Banco assumiu, renunciando

toda' a sua soberania em r:elaçã~ a foro. ã impenhorabilidade?

O SR ... ASSESSOR (Diógenes Setti Sobreira) - A.

resposta seria sim. E me foram apresentados alguns contr!,

O S~. ASS~~SDR (Diõgen:s Setti Sobreira)

Olha, a carta de intenções, pelo que sabemos, foi firmada p!:

la Republica, não foi firmada pelo Banco Central do Brasil •

Eu estava ve~sí\ndo aqui os contratos de~, DS contr!,

tos vulgarm'ente chamados de kjumbo", que e o do ne\'l money, e

outr:os contratos enl que o Banco Centr~l age em nome próprio.

Tanto 'é assim que e ~arantido pela União. Então. o Ba n.co

Central do Brasil aoe em nome pr~prio, garantido pela União.

Agora, na ve-~dade, como qualque~ processo autãrquico brasil,!i

ro, afinal de contas, desemboca na União. Mas, dentro de um

ce~to periodo que se considere, tem independência. personali.

dade jurTdica prõpria e age em nome prõprio - patrimônio sE.

parado e vinculado. Então, este 'ê o sentido juridico que PE

demos dar. Ademais, um esclat:ecir:ento que me estã sendo d~

do a,qui me par:ece vãlido - não sei se V. Exas. concordam:

ê que na carta de intenções não existe eleição de foro, não

existe legislação aplicãve-l. porque e: realmente uma carta de

intenção, uma mera proposição.

O SR. P~ESIDENTE (D.eputado Alencar .fu~tado) -

Não um contrato, I':laS ê um compromisso.

'{Aparteante não identificado.j - t uma mani

festação unilateral.

O SR. Pp.ESIDErnE (Deputado Alencar Fu~tado) -

certos e dete~minddos controatos, po~ exemplo-, que i'as partes

se consideram cientes{ .•• )independent~mente de qualquer ·nE.

tHicação ( ••• ) pretendem cum:~i~ os aspecto~ contt:atualsll •• '

Ora. a nossa l~i diz que ninguem estã em mora sem ser notifi·

~ado, mas dizemos:"independentet:lent? de qualquer notificação

aviso. eta. M Estes termos s,ão considerados praxTsticos de.!!

tro dos contratos. Os contt:atos estrangeiros os mantêm,

a manutenção disto a1, do ponto de vista legal. no que nos

compete dizer: ••• não nos cabe dizer "não fazemos i;to ll
• !

penas por.que t:evela. digamos assim. um linguajilr estranho

Mas. de conteiido nós não abdicamos de nada. Ninguem abdica

daquilo que não tem. Este e o ponto nevrãlgico da questão.

Se tivéssemos, esta~iamos realmente abdicando, mas o sentido

para nós mais relevante ê aquele de que não façamos aquilo que

não podemos. Bas aquilo que não temos; dizer que não va"os

alegar aquilo que não temos, acho 'que podemos fazer.

a SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Um esclarecimento: em nome de quem o Banco Central se apr!

senta nesses contratos com o FUI. nessa carta de intenções

Em nome de quem ele se apresent'a?

O SR. ASSESSOR (Diõgenes Setti Sobreira)

O Banco Central tem personalidade jur.idica prõpr.ia, e se apr!!,

senta a si mesmo. A90~a, por força legal •••

O SR., PRE~IDENTÇ (Deputado ,Alencar Furtado)

Permita-me. Qual o diploma legal que o autoriza il .contra.i r

elllprêstimó dessa natureza ou a promove~, em nome do Governo

brasileiro, essa carta de intenções, pa~a agir em nome prÉ.

p~io?

o que a legislação refere ê o cumprimento da lei local, da

legiSlação. local; não se refere ã elei~ção do foro. E o que

a tradição jur'ídica brasileira tem feito e eleger um foro a.r.

bitral. Isto sim, porque aí os interesses d.e soberania dos

paises que estão negociando ficarãó acima de qualquer suspei

ta. Parece-me que com esse' cscl arecimento retiro a afirm!

ção de V. 5a .• de que a legislação brasileira impõe a ele.:!.

ção do foro, e esclarece devidamente a matéria.

O SR. ASSESSOR (Diõ!!enes 5etti Sobreira) - Pe!.

dão, eu devo ter-file expressado mal: Eu c:ueria dizer e que

a eleição da legislação a:-licãvel ao contrato e a legislação

de onde' se negocia o contrato. Se fiz referência ... Talvez

não' tenha entendido bem' n sua pergunta. t que o foro compe

tente seria o fo~o de lã, e seria m~te~ia que ia tangar logo.

eM seguida. ~ntão, algumaobserv'ação de V. Exa. a respei t o

disso?

Sim.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

contratual externa. Por quê? No Brasil isso e tranq1lilo.

Com a legislação não concedendo pt:ivileDio. os privilegios

não existem. Mas, perante os tribunais estran!!eiros, quando

as ações são demandadas. basta que alguem alegue pSra que o

tribunal se julgue incompetente e passe a considerar tiquela

alegação. ~ntão. o que e que os banqueiros externos prete,!!.

dem? Pretendem eliminar de uma vez por todas, possíveis al,!

gações. mesnlO que elas não sejaM verdadeir'as,. 01'':, pelo f!
to de nos .admitirmos que, se tivessemos soberania, reconheci

da. se tivéssemos p~i.vil'êgios, r~nunciariam~s, não quer di

Zer que os tenhamos. Isso quer dizer c;,ue admitimos não al~

gã-lo.

o SR. ASSESSOR (DiõnenB5 Setti Sobreira)

Estã bem. Então. resur.llindo, ~ legislação aplicãvel ê uma l..'!.

gislação que e consentida. admitida e dirigida pela legisl!,

ção brasile~ra. Cont~a isso não p.oderíamos jam~is negociar.

Quanto ao pr:oblema de foro, que pat:ece sero ponto nevrãlgico

da questão, - llpor que rãzão aceitarTanos os tribunais ameri

canos?" - 0t:a. em priale,it:0 lugat:, 'é preciso notar ~ue

Banco Central do Br.asil. como autarquia fedaral, não coza,

mesrilo no B~asil, de fot:o privilegiado. ou melhor, de imunid!!.

de de jurisdição. hlunidade de foro. Ele 'é processado, como

ti. própria União, nos foros fe.derais. Então, o fato de se di.

zer que o Banco Central do' Brasil não pode ser demandado em

juízo realmente ê UNa inverdade. porque não goza de imunid!

de. Outro aspecto. que seria a pre.sença no contrato da r~

nuncia ã eventual hlunidade que pudesse ter, ê uma exi!Jência. . -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Vamos ver se ficou bem esclarecidi) a r.esposta de V. Sa. Quer

dizer q'ue 'é um sofisma contratual •. tlão temos soberania e ~

brimos nlão da nossa soberania em qualquer ar>pe,cto de saber!!,

nia na clausula contratual?

Não.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

o SR. ASSESSOR (Diógenes Setti Sobreir.:.:) - Eu

só não conc0t:daria 'quanto ao aspecto sofistico.

O SR. Pr.~SIDErnE (Deputado Alencar Furtado) 

Não. porq~e diz 'V. ·Sa. que o Banco' Central não tem soberania.

Na verdape não tem, o Brasil ê que possui soberania. O Banco

Central, a nosso ver, ê um delegado do Brasil no exterior,não

age como pessoa p~ivada, porque não o ê; teria de receber uma

delegação 'dó Governo brasileirõ pata proceder como procede,

em nome dos interesses nacionais, no exterior. Procede e~

ta nossa colocação?

O SR. ASSES~OR (Diógenes Setti Sobreira) 

colocação, em termos.no sentido de que o contrato. dentro da'

estrutura contratual estrangeira, tem ~e ser o nHlÍs claro

p~ssivel, não permitir a menor duvid~. Trata-se de importâ!.!,

gêssemos '0 foro de f~ova Iorque como o foro competente e

legislação nova-io't:quina como sendo a legislaç.ão apl icãvel

pal'a dirimir as controversias do contrato. Nisso o Banco Ce.!!

tral do Brasil nada mais nada menoS. fe; do que obedecer

. l'egislaçã'o interna brasileira:

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencat: Furtado) 

V. Sa. me p""ermita apenas um esclarecimento sobre a sua afi!.

mação de que a eleição do for:o de flova Iorque foi em cumpr.i

menta da legislação brasi.leira.

O SR.' ASSESSOR (Diógenes Setti Sobreira) ..
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b1ema básico. que e,o pr.oblema da!. taxas de juros. V. Sô. ~

qui relembrou que as taxaS de ju~os anteriores a 1973 - 1967.

196B ~ eram 5 a 65~; dI? repente e1a~ saltaram. em 1981, para

20%. ~la5 estavam, há pouco, Clm 10%, passaram para 10.5';

agora estão em 11%. Veja bem que são as taxas base. a prime

·spread e nas outras taxas. Então,· pergunto a V. Sa.: que

segurança há' em toda essa analise do Banco Central. que fi a

anãlise que out~os ilustr~s rep\esentantes do Governo jã fi

zeram aqui. que segurança hã em toda essa ~xpectativa favorI

vel com que V. Sa. terminou o seu depoimento. dizendo "em

1984 vai ser assim, em 1985 vai ser 'assim, porque os manuf!

turados vão vender mals, porque il expo~tação vai cres-cer".!e

ainda hã pouco tempo V. Sa. dizia ao Brasil, lã de fora. de

Nova Iorque. que o aumento d~ 7BO milhões de dólare!;, resu!

tantc do !;alto da taxa de juros de 10 para 11%. não era mui

to irnpo~tante e não significaria um desastre total. Agora.

pergunto. que gar:antia: tem V. Si:! •• tem o Banco Central. tem

o Brasil de que - como e!;tão dizendo os economistas e an~

listas internacionais. íl, taxa de juros, a prime pode subir

imediatamente para 13 ou 15% - ela não vai subir para 20%,

'ou para 22%, jã .que, de. 'tudo .que V~. ,Sa. disse. aqui e, mais.

d~' ~ue' ~'issel ~ il~st~e diretor do Seto~ Jurldico do J3.anco Ce!!

t~al, ,:stã vis.to que: o comportamento do Brasil e apenas de

acelitação eles decidem lã e o Brasil se ajusta aqui. E,!!

tão, o Bt'asil tem condições de se ajustar para enfrentar 15%

de ju~os7 Tem condições de se ajustar pa~a enfrent~r nov..!.

mente 20%? Ou toda essa 1Heratura que V. Sa. fez aqui, com

a melhor das esperanças, pode acabar amanhã, numa notícia de

te1evisão,.ou numa manchete de jo~na11 Como e que o il Banco

Central de urna naçio pode fic~~ eternamente dependente de uma

decisão interna. da qual só toma conhecimento pelos jornais?

Como e que V. Sa. en'frenta ifiSO, corno Presidente do Banco

Central. não com a visão fatalista de um diretor de uma ég

presa externa que fosse obrigado a ajustal" inelutàvelmente t~

das as suas cOntas a uma decisiio externa, repetindo exatame.!l"

te o Brasil-Colônia. qu'ando Portugal fixava de lã o preço do

ouro sem nos consultar.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Heu

nobre Deputtldo, primei ro til guns es cl ti recimentos pre1 imi na res,

antes de ontrllr na substância da resposta. Eu,· de fato, não

declarei, nem de fora nem de dentro, que o Brasil teria um

acrescimo de .,ao milhões de dôlare'à de juros. Esse tipo de

projeção emerge de um exercício: tomando-se a dívida externa

b~asileira, quanto ã denominada taxas flutuantes de juros,

se· ocorl'Dr no dia primeiro de janei~o aumento de um ponto de

porcentagem que fique acima da media do ano passado e que

pel'maneça durante o ano intéiro nes,sa o~dcm de magnitude. tem

se comO conscqU~ncia um incl'cmento de 7BO milhões dQ dõlares

de juros. r assim que dt::ve ser entendido o dilculo. Apenas

pa~a situar a aritmetica da questão, numa p~eliminar, se t.!.

vc!:õsemos esse aumento de taxa de ju~os prime, nos Estados

Unidos, que estamos enfrentando, certamente não daria esse

resultado. Não daria, em primeiro luga~, porque em torno de

75% da dívida externa brasileira não estão presos ã prime.

estão presos ã l1BOR, e o cálculo foi fpito por uma l1BDR da

ordem de 10.5 em média no ano de 1984. uma mêd,ia que está

aproximadamente sendo cumprida. Se se tomar em.consideração

que naquela parcela que estã em prime existem ajustes de t.!

xa que vão ocorrer em setembro. em outubro, em novembrc de~

te ano - portanto, 'não foram afetadas ainda pela elevaç ã o

da 'prime - qualquer impa,cto que sob~e o pagamento de juros

houver serã muito menor do que esse que estã dimensionada em

780 milhões de dõlares. Então, o cãlculo e feito em cima de

uma alteração pe~manente que ocorre durante o ano int~iro.IE..

so apenas pal"a clarificar a dimensão do potencial efeito que

a subida da taxtt de juro!:. possa vir a ter sobt"e o serviço da

divida. r evidente, Sr. Deputado. que, se enfrentãssemos h~

je uma escalada de taxa de juros do tipo daquela que ocorreu

em 1981, 1982. COTil a taxa pr.ime subindo·, de lO. continuamen

te ate chegar a 20, nós assistiriamos a um cenário inltern.!

cional muito diverso daquele que pintoi no final da minha e1:

poslçao. Como prilllei~o efeito disso. certamente a taxa LIBOR

tambem subiria, porque hã grande comunicação entre os merc2..

dos internacionais e e impos'5ível a Europa manter o nlvel de

taxa dI:! juros no mercado deeuromoedas ao nível atua 1. Evi

denter.;C'ntc tambcm essa ta~a não !;ubiria por nada. Quer di

2e)'~ ela subiria essencialmente pela colocaç~o em pr5"tica por

·parte das nações desenvolvidas de uma polltica monetãri.::l b~!

tanta mais contracionista do que aquela que estão enfrentan

do hoje, eventtJalmonte ao lado de uma política fiscal expa,!!

sionista. E esse efeito traria algumas conseqOências desas-:'

t.rosas para a economia mundial. Primeiro, todos os países

com dlvidas externas relativamente gran.des: teriam . grandes

incrementos nos seus serviços de dlvida. o que traria probl!,

mas adicionais no balanço de pagamento. A segunda questão s~

ria que um aumento de taxas dessa magnitude sel'"ia provocado

.por uma contração monetãria g~i"Inde e seria recessivo nas ec~

nom'Ías industrializadas. Portanto. o crescimento de come!

cio que estamos ve~ificando hoje seria o ,contrário, com o d~

s'emprego se acumuland'o nos países hoje desenvolvidos e repe!

ções dos pal~es em de'Senvolvimênto. Certamente traria efe.!.

tos de depressão de p,:eços de p,:odutos primãrios e faria COla

que também a receità cambial derivada da exportação primária

dos palsQS devedores dependentes da exportação primãria ta~

Lem decl inasse. Então, nós já produziríamos .aqui uma sitl:!

ção complexa, na qual muito dificilmente os pal"ses hoje d(!v.t!.

do~es te~iam condições de sob~eviver com o volume de recut$os

que hoje possuem e com uma cO,nseqllência no próprio equil!

brio financeiro internacional bastante desastrosa no sentido

de Que se adicionariam p~oblemas de,difícil solução ou i!'l

posslveis de serem solucionados do ponto de vista puramente

domestico. ~u acho que esse'e um ponto impor:tante no ente,!!

dimento, do limite do esforço que e possível fazer, porque

efetivamente esse esforço de ajuste,não pode ser nunca ente,!!

'di do como um eSfo~ço.~~i1ate\al ?e ajuste. ~le 'i u~ es·forço

que na ~eal idade impl ica coope~ação ent~e vãr:ios atores no

p~ocesso. ~ deixem-me estender: um pouco essa discuss'ão:qual

e o papel que os pa~se~ desenvolvidos podem ~ogar numa fase

de rear:rumação, digamos assim, da economia mundial. Há uma

'set"ie de estudos real izados tanto por nós Quanto por outros

palses devedores e por: alguns organismos inte~nacionais, que

são unânimes em mostrar que a sensibilidade do equilíbrio do

b~lanço de pagamentos dos países hoje endividados' e 'muito

nlaior ao crescimento"no comercio mundial. Vou dar um exeg

pl0 simples djsto: vamos pegar 05 dados de 1983, em que

Brasil teve um superávit comercial de 6,5 bilhões de dõlares,

com algo em torno de 22 de. expo\tações e 15.5 de importações"

Nós terlamos -tido um nível de atividade domestica, um nível

de emprego. um nível de produção. um nTve1 de eficiência ecE..

nômica milito diferente se em 1983. tivéssemos tido os mesmos

6.5 bilhões de dólares de superãvit comercial mas com 19 de

importações e.com 25,5 de exportações, porque o Pal"s, atr!

ves de exportações bastante superiores àquelas que se 'mat!

ridlizaram no ano de 1983, ~eria conseguido manter uma prod~'

ção industrial muito acima daquela que mantev.e e que seria

certamente geradora de empregos; e ao poder importar três

ou quatro bilhões de dõlares a mais de produtos - certame.!!,

te seriam impo~tadas mais m~têrias-primas. mais equlpamentos.

mais insumos básicos - isso teria removido gargalos que ~

xis'tt:m na· nossa p~odução domestica, teria tor:nado a produção

mais eficiente do que ela e hoje e certamente o nlvel de pr~

duto interno da economia, o nlvel de,bem-eatar da .. sociedade

seria muito maior do que aquele que existe hoje. Os 6,5 bi

1hões de dõla~es no balanço cOl!!ercial ~epresentam uma nece~

sidade de caixa par:a o Pais Pilr:a fecha~ suas contas externas.

Esse fi apenas um lado da questão. Que~ dize~, para podermos

cquilib-\ar a economia, nós temos que ter disponibilidade de

. re~ursos para poder servir' ã dívida, cq,mo os nove bilhões de

dõlares de 1984 tambem representam uma disponibilidade de

caixa'. Mas aquilo que d~termina, em última instânCia, em

que nível de atividade vai-se. fazer esse equilibrio do bah,!!.

ça de ;>agamentos ê o tamanho do comer:cio. Um cenário como

esse que o nobre Deputado pintá, que e um cenário de crise

maior do que a atual, com ttlxas de juros maiores e, por v1a

d~ conseqUência, com redução do comercio e das atividades

nos paTses desenvolvidos, provocaria a necessidade de se pr~

duzir o mesmo superávit, se a reação fosse puramente passiva

dos paises devedd~es, com um nível de atividade interno mui

to maior do que aquele que 'se verifica. ConseqÜentemente. o

fundamanta 1 pa\a que essa equação tenha um fecho e se equ!

possível

Isso tanto por: parte dos inquiridores como por parte de

economia americana sabe tanto quanto nós que não

V. Sa.

tas.

sustentar desemprego cresce·nte durante anos a fio. E a eco

nomia eUl'OpeÍil tambem sabe disso. Os países europeus, ta!!!

bem. Então, a niínica garantia li - entre aspas - que exi~

te de que isso não ocorret'ã, uma garantia que não e assinada,

que não e tomãvel po~ nenhum país, e o mundo desenvolvido r~

conhecendo o seu papel nesse jogo. ness.a cooperação intet"n~

cional.· que a promoção do desenvolvimento econõmico mundial

ê fundamental para li sistema encontrar: uma salda. r existe~

interesses claros no mundo desenvolvido para que isso acont~

ça ness~ direção. r o i nteresse do, seu prõpr:io desenvol vi '

mento domestico, 'é o interesse da solidez do próprio sistelll;a

financei\o intc~~acional .e ê ° intel'esse d~~ivado do fato de

que se r:econhece qUQ não ê possivel ninguem viver num mundo

isolado - porque não há economia que consiga viver isola da

no mundo. hã graus de abe~tura. ·mas o isolamento total e uma

coisa rigo\osamente impossível - e que, se não existir uma

ação conce~tada no sentido de todos o·s países caminharem na

direção de um cet'to desenvolvimento abr:indo espaço para o

crescimento do comercio, realmente o ajuste não encontrarã s~

lução •• Ao D~asi1 ultimamente tem ~estado a res,ponsabilidade

de ajustar sua economia domes:-ica, que tem que ser ajustada.

como jã disse, em qualquer circunst?ncia. Mas e evidente que

a economia mundial tambem tem uma responsabilidade enorme

nesse tipo de ajuste. Se as taxas de ju~os não persisti rem

no primei~o instante ate constantes e. ao l,ongo do tempo. não

se tornarem cadentes, nós dificilmente vamos encontrar uma

solução final pa~a o p~obleina do endividamento. As econE.

mias desenvoTv,idas t~~ a expectativa de que, de fato, essa

trajetória de ju,:os caminhe na direção que apontei. Agora.

se o nobre Deputado me pf!rguntar se existe alguma coisa que

garanta isso~ eu dir:ei que não. A ünica coisa que pode g!

rantir isso e a percepção dos palses desenvolvidos de que

;ealntente o desenvolvímento 'de suas p~õprias economias no

mercado mundial ê Uma condição extraordinariamente restriti

va para que o mundo em desenvolvimento, hoje endividado,rea!

mente encontre uma saida mais simples e mais eficaz para o

cquacionamento dos se'us p,:oblemas de endividamento do balan

ço de pagamentos.

O SR. PR~SIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Ilustre depoente. t~mos um tempo .limitado pari), nOSSOS trabo!

~hos. que vai ate o inlciD da D~dem do Dia. Dar a observ!.

çâo que vou fazer:: Pediria.a V. Sa.·o maior poder de sínt~

se possTve1 'em razão das dive~sas inquirições que serão fei

s~. ~~LATÕR (Deputado. ·Sebasti.ão Nery) - Prof.

Pastore, o Dr. Paulo Lira, ex-'Presidente do Ba·nco Central ,di~

cione de forma mais final e de forrna mais permanente o nosso

problema de ~ndivid<lmento externo é que ocorra um· period.c- de

desenvolvimento mundial razoável. Dificilmente repetiremos

o ct'esclmento do comercio mundial verificado no final da dé

cada de 60. inicio da década de 70. e dificilmente poderemos

repetir de novo aquilo que aconteceu no inicio da década de

BO, porque eSSe "é o p'ior clima, o pior cenário internacional

possível para todos esses ajustes. Na realidade~ a respons,!!.

bilidacle do mundo desenvolvido 'é esta. ê a responsabilidade

de mantc!r: cc:~to grau de c,:escimento da suas economias e ce!,

to nTvel controlado de taXtlS de jur:os. meno~ do que a de 'h!!.

j~. ·Quer dizer, o que devemos enf~enta~ e um n;vel cadente

de taxas de juros ao longo do tempo. O cenã~io que se apre-,~

senta do ponto de vista de taxas de ju\os daqui para a fren

te não ê p\omissor: no meu modo de ver •. mas tambem não e um

cenário de catãstrofe: ele não e promi~sor porque. em grande

pa\te. os níveis elevados de taxas ~e juros deriVam de ce!.

tos desajustes que ocorrem na po1'itica fiscal e monetária nos

países hoje desenvolvidos. Quando fa.lamos eITl déficits fi,!

cais alllarica'nos~ da ordem de 200 bilhões de dólares com

Federal Rese~v·e. tentando controlar a ofe\ta monetária para

poder, no fundo, evitar um recrudeSCimento do processo infl!,.

cionãrio domestico. este e um. cenã~io que não e Ilromissor p!.

ra ,baixa de taxas de juros. Mas também não e um cenário i!!

dicativo de uma alta continua de taxas de juros, eis que

se aqui, há pouco tempo, que, no seu entender, o Brasil d,!

via assumir uma poSiçã~ de devedo~ soberano e toma~ uma dec!

'são de desengajamento temporario do sistema financeiro inter.

export~cutindo ;obre' os balanços de pagamentos, sobre as

"Oamericana e a UBDR europêia - já: não estou falando



~etembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça-rcíra 3 44~

mundo, do momento inicial da crise do petróleo ate hoje, foi

uma cri!se imensa. Julgava-se que seriam reservaS que dur!

a s~. DEPOENr-E (Affonso Celso Pastore) - QU!

1"0 escl:trecer. primeiramente. que '.a escolha. de datas tem p.!!.

ra semelhança politica com os términos dos mandatos. A r!

zão desse fato, de 1968 a 1973. em p~imei~o lugar tem rela

ção com o fato de que em 1968 terem sido feitas as p~il!leiras

operações do mercado de auromoedas. E quando começa a fl~

resce~ O mercad~ de capitais intet:naciona1. E a escolha de

1973 ê devida ao choque do petrõ1eo. A de 1978 decorreu do

segundo ~hoquQ do petrõleo; a de,1979, do choque de taxas de

juros. Então, eu não fiz qualque\ coincidência com I termos

ca,mas que e fundamental pa~a a'anaTise da divida externa, não

sõ da história. da dívida exter:na, mas das responsabil idad e s

da dívida externa. um dos objetivosb~-slcos da Comissão. Em

,sua anãlise. V. Sa. àiz qUe de 1968 a .1973 a divida externa

cresceu lentamente; depois. de 1974 a 1978, ela deu um salto,

Por coincid~ncia. 1968 a 1973 corresponde ao periodo do Ni

nistro Delfim Netto como Mini~tro da Fazenda; depois. 1974

a 1978 e o poríodo dos. Ministros Simonsen e Reis Velloso, re~

ponsáveis pela política firfariceira no Governo Geisel. Farei

uma pe,:gunta a V. Sa. quanto ã opção do Brasil de não enfrêE.

tar: o primeiro choque do petroleo. A Oposição, neste Congre!

s'o, pedia ao Governo brasileiro que tomass~ medidas concr!

tas, podendo chegar ate ao racionamento -' era a proposta,

por exemplo. do Senador Saturnino Braga. Mas o Governo SO!

ria e dizia que era uma bobagem, uma tolice, que o Brasil não

tinha nada que fazer i5so, que era um comportamento pessimi!

ta, etc. Estã'o nos Anais do Congresso todos os debates dê.

quela epoca. A verdade 'é que o Brasil ~aiu no fundo do bur!

co po\ causa da i,:\esponsabil idade da sua pol!tica econômico

-financeira, principalmente depois do primeiro choque do p~

trõleo, 'de 1973 a 1978, e ai contin~ou, jã, novamente. ,com

o Hinistl'o Delfim Netto no comando da economia. Então. pe!

gunto: V. Sa. acha que o Brasil fez bem em não ter enfrent~

do a primeira cri~se do petrõleo com um ·tipo de controle, das

despesas do petróleo? Aquele "oba-oba" do Governo Geisel c~

tava certo?

mente acidental. A sua per:gunta refere-se ao período, 19741

78:' por que não fizemos o ajust~ lã? Eu bordejei um pouco

esse' assunto, no correr da exposição, com alguns argumentos,

que gostaria de repisar rapidamente. O p~imeiro dizia ,'re~

peito... E o Deputado talvez se recorde da grande discu~

são que existiu naquela fase sobre- a temporariedade ou

permanência do cartel. Nesse perlodo realmente havia gra.!!,

des dúvidas sobre se O cartel dos rrodutores de petrõleo s~

ria ou não permanente, se aquele nivel de preço de 10. 15 d.§.

lares o barril era alguma coisa que ia persistir~ ao longo

do tempo, ou ia cair. r nenhum de nós, em sã consciência, n~

quela momento, ao nivel das informações que possul'amos. ,p~

dia, realmente, afirmar se de fato essa alteração sgria pe!

manente ou não. i\ Histõl'ia, posteriormente,: Pr:ovou que era

permilnente eer:a crescente. Essa a primait:tI. duvida, que, ef~

ti 'lamente , qualque~ pessoa que estiVesse na condução da polI

~ic~ ,econômica. naqycle mo~ento tar:iil,' O,e .f,ato, se o cartel

IO&-5'e--t"êlripor:ârio seria ~acional se endividar temporariamente,

fazet: um p~ogr,ama g~ande' de:stibstituição de impo~tações, de • .!

net:gia, de insumos básicos e de mater:ias-primas para, depoi,s,

poder poupar, divisas com a substituição de impor:taçõus.

nós todos estávamos muito agudos, naquele momento, na obse!

'vação dos fatos, para noS lembrarmos que, de fato, esse tipo

de discussão ocorreu. ' ti 'posteriori. analisando o que de f,!

to se passou na economia, não aquilo que se julgava que eve.!!

tualmente vi,esse a se passa~,. tenho a impressão de que V.Exa.

tem razão. De fato, o ajuste deveria ter sido feito antes,

sem duvida alguma. Quer dizer:, hoje jã esta~lamos fora d~

le, com uma divida externa .menor. Has realmente H isso ~

qui eu tenho ,que dar mão ã palmatõria - tiJlvez q.ualque r

de ·nõs naquele momento, càm a r.esponsabilidade de decidir,

tivesse essas diividas que mencionei, emba~o even'~ualmen

te na mesma est\ôtegia que foi feita.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sabendo que

o petr:õ1eo ia acôbar em pouco tempo?

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Dep.!!.

mo~

audiê.!!,miu a Presidência do Banco Central, tem solicitado

gleses, naquele periodo. eram contundentes. Depois,

duvida, se não tivesse havido o crescimento de preços

Deputado tem razão - elas não teriam sido exploradas. I.!!,

clusive no Mar do Norte, no momento em que os ingleses e os

nó~dicos ent~a~am naquilo, havia um custo marginal de prod.!:!.

ção da ordem de 6 dõlares o barril, enquanto no mercado est!.

va a 2 dólares o barril. As crltic:as dos economistas aos i.!!

ço, eu creio que essas novas ~eseryas pudet:am ser exploradas.

O SR. DEPOENTE (Affonso.Celso Pastare) - Sem

ProL Affonso Celso Pastore, pelo menos um representante de

pa~tido da Oposição, p~aticamente desde quando V. Sã. assu-

riam 20 anos; hoje sabemos que vão durar mais de 60, 70 anos.

o que 5e verificou na ãrea de substituição de energlõ? Em

gl'ande parte poupou ••• Não sõ o crescimento de reservas n.2

vas, mas a conservação de ene'rgia, ,a substi tuição do petr:§.

leo por fontes alternativas de eneroia. e medidas ainda hoje

em cur!iO no mundo. tudo i5so esticou o período de pel'manén
, , ,. ... -
cia do petróleo por muitos anoS. Quer dizer, o diagnõsti co

que se tinha, no momento imediatàmente posterio,: ã crise do

petróleo, realmente foi diferente do de hoje.

O SR. OEPUTADO FERHANDO SAHTAHA - sã pelo pr.!!.

O SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Nery)

p~incipalment'e quando não existe democracia, Sr. Celso PaE.

tore. E, encerrando meu questionamento, agradeço a V. Sa. ,

lembran40 que, mais gt:ave do que isso, e quando caminhamos

na cont,:amão da Histõ~ía.como o Governo brnsileiro está' iE.

sisti'ndo em caminhar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

'Com a palav\a o Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLICY

trou-se que de fato a atitude que eles tomaram, no sentido de

'fiazer prospacção no Mar do Norte, foi absolutamente correta.

Há vezes em que trabalhamos do lado da História. sobre supó~

tos que. efetivamente, são supostos, que se ma ter i al i zam ao

longo da História. E hã momentos em que se trabalha com pre!

supostos sonegados pela História. Eu tenho a impressão de

que a inexist~ncia de ajustes em 1974 decorreu do fato de se

trabalhar em cima de pressupostos que foram negados pela HiE.

tõria.

cias e informações a V. Sil., b!,!m como levou informações

V. Sa. V. Sa., ate hoje - eu acho que jã se passaram 6,7

meses, pelo menos, desde dezembro - tem-se recusado a rec~

ber: esse ~epresentante do pov~. Ao mesmo telOpo:concodeu mais

dez audiencias, talvez muito mais do que isso, contando com

as recepções sociais,. aos, membros dO' Fundo Honetãrio .lntern!

cional, li Sra. Ana 11aria Jul e acompanhantes. Eu tenho a i!!!,

p~essão de que o Governo brasileir:o, hoje, dã mais importâ!!,

cia aos r:epr:esentantes, aos auditores do Fundo f~onetãrio I.!!,

ter:nacional do que ti. um representante do povo nO Congresso N!

cional que esteja interessado não apenas em prestar inform~

ções, mas também em obt~-1as. No pr:imeiro dia que esse r!

presentantQ ali estevQ, V. Sa., ate saindo de viagem, disse

,que podel'ia te~ acesso ao Departamento Econômico, onde foi

recebida. E conversou sobre os p~oblemas que desejava co!!,

Versar. t~as, por que razão V. Sa. dificultou esses diversos

pedidos de audiência?

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pasto~e) - Dep.!!.

tado, cu tenho recebido todas as informa.ç~es que V. Exa. ml;!

tcn' envi õdo. E as que. não tenho ~eccbido eu tenho, em pri

Alei~a mão, analisado pela imp~ansa. De forma que a todas as

suas observações, com ralação ã ãrú'il do Banco Central. tem
. sido dada a devida atenção. ~u t~~ho encaminhado todas pa~a

estudo. Eu não tenho deixado de consider:ar nen~umi1 delas.

D SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Como são tantas 11S per:guntas, eu terei que fazê..las, porque

ainda não tenho as t:espostas. Uma das p~incipais questões r!

fere-se ao p~oblema dos da.dos, das estatistiC;.J1S. Ainda hoje,

no "Jor:nal da Tarde ll
, economistas, col~gas de V, Sa., ou da

fundação Getülio Vargas,' da Fundação Instituto de Pesquisas

Econ?micas-FIP~, q~estionam os dados de exp0t:tação e de i,@

po~tação divulgados pelas autor,idades monetãrias dizendo que

nem s.emPr:e refletem a realidade, por:qu,e hã uma diferença el}

tre o que realmente acontece do ponto de vista do registro co!!.

tãbil de quantidades expo\hdas e, imp0t:tadas e nO sentido'cas~

do~ ~ecur'sos efetivamente ent~ados. E a sugestão divulgada

no

Pur.!.presidenciais', e puramente cr:ono1õgica. nesse caso.

tado; o volume de crescimento das rese~vas de petr:õleo

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Fu~tado) 

Dentro da pergunta. parece-me inter,essar ã CPI que V. Sa. nos

remeta um qUlldr'o demonstrativo do valor dos emprestimos co.!!,

traídos, do va101> especificado, das diver:sas taxas_e do v~

lor da divida.

aqui.

o SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Estã

Muito obrigado.

que ela tem um defeito fundamental, porque no momento em que

o capitalismo durante cinco anos... Com os juros da dlvida,

daqui a cinco anos vo.u ter que enfr"entar uma divida com

principal e os juros capitalizados. Porti:lnto, muito 'maior

do que a de hoje. A rigor, esse ti.po de proposição l1 chuta ll

o SRi. PRESIDENTE (Deputüdo AJencar Furtado) -

nacional, por um prazo, por exemplo, de cinco anos, duran t e

o qual, atrav;es de unIa negociação, de uma comunicação ., aos

~ossos credores, o Brasil acumularia os juros com a d'1vida e

aproveitaria' esse prazo, de cinco anos, para rever, reativar

e reescalonar sua economia; e, depois desse prazo, enfl~ent~

ria o problema da divida externa numa espécie, vamos admitir,

de moratória disfarçada, mas moratõria. Ele foi Presidente

do Banco Central numa época em que o process~ da divida el

terna começava a crescer. Então, eu pergunto: o que V. Sa.

acha da p~oposta do Dl". Paulo !..ira?

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastare) - Acho

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ne~y)

p~ofesso~" ago~a uma indagação ,p6s'~ivelmente um pouco polít,i

. .
'o p,:obloma cinco anos pra f~ente e pega, daqui a cinco anos,

~ma cã~cova da rlívi,da que efetivaJl1en;te torna a ~ene90dação,

daqui a êinco anos, muito mais complexa do que a de hoje. A
'cho que a atitude mais correta e e'nfrentar o pt:0blema de fre!!.'

te e procu,t:a~ esticar as ca~~ncias com o pagamento de juros.

esticar o pr,azo da ~'lv!da, p~ocurar reduzi~ o mais possive 1

o 'sp'read das operaçôe$, contar com a queda da taxa de juros

'internacional e com a elevação dos .n'lvais do comercio mundi.

a1. Isso pro\loca~ã uma t~õ.jetõrii\ de ajustes daqui a ci n c o

anos melhor do que aquela p\oposta. A proposta do ex- Pres,i

dente Paulo Lira p~ovoca um all'lio tempo~ãrio ilusório,

ela não provoca uma solução final para o problema':

O- SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) - Pr~

fessor, V. Sa. declaro;, a,qu'i, 'que o Brasil chegarã ao fim

deste ano com 100 bilhões de dólares da d'ivida externa. PC!

9unt~: nesses. cálculos V. Sa. estâ colocando todos os novas

eMprcstimos que o Brasil estã negociando este ano? Qual a

p~evisão de V. Sa. para o f,im de 1,985, de aco~do com as n~

vas n~gociações que o BrasÚ deve fazer ainda este ano "para

continuar rolando a divida? Como V. Sa. imagina que o Br~

s11 chegarã a 1985?

O SR. D~POEfj":E (Affonso Celso Pasto~e) - Qual}

to a di:vi.da de 1984, em 100 btlhões estã incluído tudo. A
b~ange todos os emprestimos, dTvidllS de curto e longo prazo.

Quanto á 1985. isso depende de duas condições: quanto c pos

sível se reduzir em adição ~o déficit em contas correntes do

balanço de pag.amentos em 1985? Eu ac~edito que seja p'ossI

vel uma reduç'ão mais substancial do que os 5 bilhões que V!

mos enf,:entar. ~las e inegãvel que o Pa'i's te~ã de vol tar

fazer cr.esc~r: suas ,r:esar:v,a,s i,nter,nacJonais. 'em, 1985... e também

ge~ar um c~escim'ento em importações necessãrio para manter

certo nível moderado de crescimento econômico. Esses são os

fat0t:es que vão detet:minat:, em iiltima instância, quanto serã

necessãrio de reCursos na renegociação de 1985. Agora, < eu

não teria uma ~esposta precisa sob~e o ,que eu julgo que seja

o hiato de recursos em 1985. Ele t~m de ser: menor: do que o

hiato de recu~sos de 1984. para fale~ o crescimento da divi

da exte'rna ~e projetar, cada vez com mais lentidão, ate 1987.

Al, 'sim, pos'so lhe ,dizer que o objetivo. .:'.oss_o e estar com o

defic:it em contas cort:entes nulo. Portanto, neste monlento,

a divida externa se estabilizarão Mas serã necessãrio algunl

crescimento. Se eu lhe der, uma qua'ntia precisa sobre isso,,
eu ,realmente estar:ia aqui fazendo', talvez, um processo de 2-

diviÍlhação, talvez educada, mas sem muita segur,ança de que

isso ocorreria. A finica coisa que eu acho que pode ficar cl!

~a é que tetn de ser substancialmentr: mellor: do que o déficit

em contllS correntes de 1984, e o montante de recursos novos

vai depender de em quanto queremos deixar ° nosso nivel de

r-eseY'Vas internaC'ionüis.
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O SR. DEPUTADO EDUAROO MATARAZZO SUPllCY

Nãogure um elllprest imo. ê, na ve~dade, de comp~a e venda.

bancos que nos emp~estàni, há despesas adicionais

malmente, paga ã vista ao estaleiro.) em cruzeiros • .o preço

de um navio comprado por empresa ou ar:mador no exterior. E~

te entrega uma nota promissória ou cambial ã FINEX. que de!

O SR. DEPUTADO EDUARllD HATARAZZO SUPLlCY ; -

Brasil junto aos bancos norte:..atnericanos estar esgotado.

oõmo não pode aparec_e~ essa burla, a operação, embora confi-

se pode pactuar corrdições prõprias de compra e venda nem de

emprestimo. havendo, no caso, ~~ p~ejuizo para o Brasil. Eu

pediria a V. Sa. qUE! nos desse informações precisas sobre eo!

,se tfpo"de cont~ato qCfe a FINEX' '-está realizando com bancos

estrangeiros, sob~e o valor das cambiais dadas em garantia e

sobre o que ê efetiv1l.men'te recebido com esses des.contos.

o SR. D~POENTE (Affonso Celso t'astore) - Duas

respostas ao Deputado: em primeiro lugar, aconselharia que

sa dirigisse ã FINEX para obter detalhes dessa operação. PO!

sO dar-lhe uma respo$ta muito simples: o ünico desconto que

se pode dar numa cambial FINEX e o desconto de equal ização de

taxas. fi o dife~encial que existe ,entre a taxa pela Qual ca,!

~amos 'os racur:s~~ e a ,taxa ~e1a quai calculamos o navio tr,!

zida ao valor presente. ~ posso assegur:ar-1,he uma cois,a: j!

mais se ~ode desconta~ uma cambtal de valor: 100 e ~eceber um

valor 20. No mãximo se poderia da~ menos do que 20 de deE..

conto, qU~ e o diferencial entre as duas taxas de ju~os, tr~

zidas ao valo~ p~esente. Isso e o máx.imo. Portanto. deve hê,

,ve~ algum e~r:o nas informações. o-,desc;onto não e eS/se, de

forma nenhuma. Sõ pode ser um desconto de mercado e que d!,

rive p~ecisamente da. capitalização iÍ valor presente do, difo!

reneial de ·taxas. eptre a taxa de me~cado e a' taxa da 509,

que es~ipUla' a taxa fixa para 'tlnanciamento de qualquer bem

FHIEX~ H'ão há p~ejuízo, Deputádo. H'ã simplesmente que se

trazer a equalizaç~o de taxas a valor' presente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Gos'~a~ia de informar ao nobre Eduardo Suplicy, um dos mais

assíduos "e ~espeitãveis membros desta Comissão, que ainda t!

mos oito inqui~ido~es, e sõ tQmos tempo ate às 14 horas., Não

quero com isso cercear o di~eit1) de' ninguem. Estou apenas

dando um aviso.

, , ", ,

conta esse título junto a banco estr;angei~o. Admitindo. : e].

t~etanto,' que isso tenha Dcorri~o. há UIO dife~enciai muito

gr:ande entre o vaio,: da cambial e p valo,: de resgate. Tenho

notlcias de que essa dife~ença e da ordem de 100 pa~a 20.

Quer dize~',. o B~así1, se tivesse de receber 100 daqui a cil!

co anos, f'esolve descontar essa cambial por um valor de 20.

Isso tem sido feito em vista de o 1 imi'te de endividamento do

o SR. PRESID~NTE (Deputado Alencar Fur-tado) 

Antes de V. Sa. responder, peço ao Deputado Fernando Santana

que me substitua por alguns instantes.

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Fernando

Recebi a informação de qUll o Br:asi1 entregou' uma cambial no

valor de 400 mflhões de dõ1a,res e recebeu cerca de 9D mi

lhões de dólares.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso pastore) DepE.

tado. posso dize~ que a infor,mação ê falsa. Posso dar todos

os casos que existiram de desconto. O Jlãxim~ que pode oco!.

rer ê o,desconto da equalização. qúe não ê nada dessa info!.

mação que V. Exa. tem •. t. alguma coisa completamente dife~e.!!

te.

Pe~gunto a V. Sa. quais os ,encar.9?S efetivamente pagos' pelo

Brasil nas Fases I e II da ~enegocia:ção da dívida externa,i.!!

c{uldOS osspre:a:ds e as dive~sas comissões1 E poder:ia det!,

1har o tipo de comissões pagas em cada um desses projetos e

'inf~rmar: se esses encar:gos niío são' maior:es do que os conse

guidos, po~ exempl'o. po~ out~os palses'? Pe~gunto se há' fu.!l

(lamento na info~rnação de que ~xistem clãusulas que estabele-.

sem que o Banco Ctntrll.l d,a Br:a.sil se re,sponsabiliza por t!,

das as despesas de cont~ato, $6Bt limitações,' cornos paI"' exem

plo. despesas jurldicas. xe~o:cJ' .comissões de intermediários,

que, às ~e2es, chegam a ',0,.5% do valõ~ d'os emp~e·stimos. QU!

ria saber se há, efetivamente, cliusulas que- dizem isso.Quer

,di;zc~, sel'alem das taxas de ju~os normalmen.te cobradas pelos

colocadas

,'de~sa f0t:ma nos cont~atos1

u'"

tão, isso pode se~ checado com as duas informações. que são

p~ovenient~s da mesma fonte, que 'e o balanço dos bancos. COIil

r:elação ao crescimento de 19~3, o qüe ocorreu foi um cresci.

menta de ve1-ocidade ~enda. da moeda. atípico em qualquer p!.

drão historico brasileiro. Has tambêm ocorreu um empurrã o

de custos na 'inflação brasileir:a atípico também em qualquer.

pad~ão histórico brasileiro.' Simultaneamente ã Max; de 30%.

em fevereiro. com todas as suas r~pe~cussões, com os reaju!

tes conseqÜentes de p~eços de petról ~o, não sã pela_ mãxi. c~

mo tambêm pela eliminação dos subsidios; ocorreu uma eleva

ção dos preços de produtos agrlcolas: enquanto os preços dos

p~oduto~' indust~iais atingiram um ritmo de 170'; ao ano, os

preços agrico1as cresce~am a 3302: ao ano. E iso não pode

pr:ob1ema monetã~io. Foi um probl~ma de combinação de encheÉ.

tes com a subida do p~eço i.nte~naciona1 da soja, com o cã!;!

bio em cima de p~odutos exportãveis, com a el iminação de suÉ.

sldios ao p~trôleo! c~m a ·~edução abrupta e substancial de

subsidias ao t~igo e com todo o impacto de rea1imentação que

a subida dos insumos ag~rcolas ge~~ sob~e os prõp~ios pred,g,

tos industriais. Não tenho outra forma de analisar o recru- '

descimento da inflação d~ 1983 ,a não ser em cima de tensões de

custos., clar:amente uma visão simplista de teoria quantit.!

tiva ~m cima do ano de 1983. como em cima de outros anos ta)!!

bem. E 1980 ê outro ano típico. em que. com a prefixação da

co~reção monetãria e da taxa cambial, ocorreu uma fuga de r,!

éursos de '!!oeda para bens imóveis, para bens durãveis, para

consumo de nlodo ge~al, contra poupanças financeiras. o que

também gerou um c~escime~to absolutamente anormal de veloci

dade de renda. Hão hã out~a form~ de se explicar fsso.

não ser em cima de tensões' de custos, e não estritamente em

cima de uma teoria Quantitativa da moeda.

dessas f~utuações que ocorr:em dia a dia dentro do mês.

o SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

Ago~a. uma questão específica sobre: a FIHEX, quanto a fina.!!.

ciamentos pa'~a 'prOdução e exportação de navios. A FIHEX)no~

dia poster:ior: a uma minidesvalo~izição: quando ocor~em gran

des' repasses de dõ1a~, do mercado p'ara o Banco Central co!!,

prar. tambem ocort:E! 'uma injeção que em par:te se neutraliza com

o~ e em pa~te não se neutraHza. Em razão dessas f1.!:!,

tuações e que o Banco centr:al divulga dois dados: um, que e
o dado de ponta do mês, o dado dos meios de pagamento e da

base monetãr:ia no ültimo dia; e um.outro que e o dado medio

dO,mês. pari!. justamente tomar em consider:açio um polim e nto

Por que razão. na sua avaliação, as autoridades monetarias n~,

cionais não souberam prever. por exemplo, o efeito extraord,i

nãrio da maxidesva10~ização e dos outrDs fatores que V. Sa.

mencionou. de tal fornla que fez com que essas autoridades,os

Ministros do Planejamento e da Fazenda, perdessem muito

sua credibilidade no Brasil e no exter:ior? V.Sa. deve 'ter

lido jã a revista lllnstitutional Investo~s", de grande circ.!!,

làção nos meios financeiros internacfonais, em qUe! e dito eK

p1icitamenta qu~ o Governo: está desacredit::tdo, perdeu a coE.
fiançà 'domestica e 'irité~riacionalmente.

O S~. DEPOENTE (Affonso Celso P,asto~e) - Eu

desconheço a opinião da "Institutiçmal Investors h
• Pediria

ao Deputado que depois me desse uma cópia disso. Se a "Ins1

·itutional Investo~sll acha que não temos c~edibi1idade, isso

e pt::0bTem1l. dela. não sei'se e Ulla visão geral. Pode s~~ a

Visão do Deputado, pode ser ,a. visão de out~DS segmentos da

sociedade brasileira. ' O q'ue qué~o dizer e ~ue, quanto

subst~FlCfa da sua pergunta, ,:om ,~ehção ã p~f,!visão que' s~

te~ia de fazer em 1983, tenho a impressão de, que não se PE-

de prever que ,aument~s de' preJos disp~~elll quando se disparam

reajustes cambiais d.o tipo que dispar:amos em 1983, nem se c0!.1.

s~gue preve~ .adQquadafil~nte que reaj_ust7s de Pt::eços globais

dispar,em qUllndo se tem uma f~ustração de safra da or-dem de

5 milhões de toneladas nem quando se tem uma remoção de sul!.

sldi(ls daquela magnitude. A jjn~ca coiSa possível prever

q~e de fato a inflação ter:ia de subir naquele momento. po..!:.

que o programa. nl sua prilleira fase de eliminação de subsi

dios e de desvalorfzaçio cambial. ~inha um conteúdo inflaci!!.

,nã~io de curto p,:azo~ O p~~bleRla substantivo. da! para

fz:ente, e pr:ocu~a~ conte~ a tlxa ,de inflação. Esta e a Uni

Cll ,:esposta que posso da~ 1. t:espeito do asSunto.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

.~r:a-s,e ,econ,on~ica,rn<:~t~ ,a, v,en,d,a .'~~lo, con~~i,t~ ,~e v,~nda no ,m~

mento em que é realizada, mas não n~ce~sa~iamllnte o re<;eMme,!l

to dos: c~uzeir:os -, no caso da e~portação. dos dólares. E!

sa venda ê feita no mesmo instante em que existem exportaçoés

financiadas. A mesr.la coisa com relação às impo~tações~ boa

pa~te delas... Mencionei que temos dez bilhões de dõlares

no p.rojeto C, que 'é o p~ojeto de finan~iamen~o de linhas de

comercio. t. um fundo rotativo que 'esta financiando importa

ções e axpo~tações, e há uma dive~gência, há u~a diferença

el'ltr:e o conceito E!E..!!. e o conceito~. O superãvi t ci!.

mercial que e comentado no artigo de hoje do "Jornal dõ Ta!:.

de". não pelo pessoal dll FIPE. mas p~lo Lengruber. pelo BaE.,

co Boa Vista e po~ outr:o economista do Banco Boa Vista. cujo

nome não me recordo agora, e que de fato o dado divulgado p!

10 Banco Central no conceito~ de superavit comercial

infe~iDr aD dado~. E i mesmo. O que ê necessário 

eu tenho impressão de que nós temos' que passar essas inform.!

ções aqui, para a CPI. e divulgar >nos boletins do Banco Ce.!!

tra1 os dois dados. Nós ternos divul gados os doi!> dados. N!

quele "Inf.n'mativo ~lensal", do Banco Central, V. Exa. pode

encontrar os dados de fluxo de caixa do balanço de 'pagam'en 

tos, e nos relatorios do BancO Cent~al tambem. A posição do

balanço de pagamentos não e sã accr'ual; ele e~ e

~. Eu tenho a impressão de que o importante. do ponto de

vi,sta da análise econômica, é que ~ Banco Central faça cn!

~at: às mãos de V. Exa. e da 'Comissão os dois dados. Mas, !!.

'~etivamente, o Deputado tem razão. O dado~ de superávit

coilercia1 ê inferior ao dado~, corno 'é normal que seja,

pela existência ~e ,~in,anciamGnto.

Bem, hi tilJllbem uma ,:efe,:êncja aos dados de meios de pagamen

tos, po~que tem havido uma Ouve-se uma crltica no se,!!

t,ido de que esses dados de expansão da base m~netãria ou de
I

trleios de pagamento nem se"l.pre têm refletido a ~ealidade, por

que há qUilose que uma modifi~açã~ n~ ü1timo dia do m~s, em r!

lação ao fluxo normal ou ã va~iação de estoque normal dessas

quantidades. ~ntão, eu per:gu'nto se efetivamente os dados de

expansão de 'meios de pàgament'os e de bases monetãr:ias têm

~ef1etido o movimento ~eal dessas qua~tidad~s•. E, p~incipa!

Ilente, pe~gunta~ia a V. Sa., dada a sua especialidade no c,a~

po monetã't:io, o extt:aor:dif1a~io cophecillento que tem - cOl'lh~

ço as suas Úses - se consider:a no~mal a diferença havida,

po,:, exemplo, em 1983, entre a evolução de preços e a "evol.!!

ção da moeda nos seus diversos conceitos. V. Sa. poderia

da'~-nos uma expl icação referente ã qual idade dos dados e ta!!!

b'êm. teo~icamente. sobre essa dife~e}lça?

O SR. ÔEPOEHT~ (Aff!')nso Celso Pastore) - Os

dado~ são obtidos nos balanços consol idados dos bancos. De

fo~ma que ê fãcil fazer um cheque. Qualquer pessoa que duv,i

de dos dados monetã~ios pode 'pega~ os dados dos balanços p!!.

bl icados pelos bancos, fazer a ag~egação e chegar aos mes-

mos dados que o Banco Central divu~ga. Estou indic:..ando um

caminho de como isso 'pode ser reallzado. ~' a melhor prova

que posso da~ de Que oS dados sio ~recisos e dize~, qual

font~ ,d~S info~~ações. Co~re1açãõ ,às flutuações que bases

,e meios de pagall1ento ~p~{!senta1li no 'ultiimo ,~ia ou dentro do

.~~l;", ,d~ f,a,to h,~ g,~3:nd~ ,~l.u.~u,aç~o ~et1t,r:o dC! m~s ~ bntre dias

do llI?s. ~u lhe dou a.lguns exemp.10s: .dia 'de' recolhimento de

impostos,i! dia em que se injetà nO~Jl1alllente n0.2.e.!!!.. Se

t:ecolhimento de impostos não ~i~a supe~ã,vit de caixa do T,!

50U-:O, que ~eduz a' expansão da base. a' ;injeçio no~ prE.,

voca uma expansão que: não e compensada pelo superãvit. No

o SR. OEPUTADO EDUARDO MATARAZZD 5UPlICY

nesta repo~tagem e no sentido de que o Banco Central venha a

divulgar usualmente ambos. os dados. quer dize~, tanto no se!.1.

tida' ci!lsh. quanto no sentida accrual. E eu pergu~taria

V~ Sa. se pode nos dizer,· em ambos os conceftos:. qual. efeti

vamente. o bâlanço comercial de janei~D' atn agora ou o filti

RIO di?-do disponível.

O SR. D~pOEfnE (Affonso Celso Past0t:'e) - Duas

~espostas. Em primeiro lugar. de fato. ha uma divergiinciae!.1.

t~e a i (lfor:mação accrua 1. coma di z o nobre Deputado, e

inf0t:mação cash, como diz o'nob~a D.eputado, naquilo_ que e
registrado contabihle'nte como expo~tação realiziloda. porm ai,!!.

da não transformada em receita de caixa. Quer: diz:r.

, Mesma çoisa de uma venda financiadá ~e uma empresa.
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o SR. DEPOENTE{Affonso Celso Pastare) - Dep~

tado, as finicas despesas que existem são as despesas dos f1ats

nas comissões de compromisso dos spreads. E esses dados jã

fo~am fo~necidos, anterio~mente, no depoimento do nosso Dir~

possivel, V. Exa. passasse a paavra ao Sr-. Serrano. que tenl

essa tabela nas mãos. com esses dados. precisamente. para

que pudesse repassar essa informação ... que jã chegou ã Comi!

são Par1amenta~ de Inquérito.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Fernando Santana)

Com todos os presentes de pé. ouviremos ° juramento do i1u~

t,.e assessor.

dãlares .. ope~ação 63, 'e, a par:t~~ de inüme~as operações ir

~egula~es. constatadas pela ,fiscalização do Banco Central. PE.

'reM não 1evada~ a te~Jio, no sentido de puni~ esta empresa e

os seus ~esponsãve1s,.ac~bou se,ndo ab~o~vida" po~ solicit!

ção das auto~idades, pelo grupo Co~oa-B~astel~ Menciono ~o

fito por:que quero pe~guntar: sobre 9 caso Cor:oa-Br:astel, cujo

p~oblellla teve origem nUllla operação externa mal destinada •• ~o

nãoBanco Centr1l1

receber: a 1is ta de propri edad e spo~ que o Banco Cent~a 1,

[ftOS nos Posiciona~ a esse ~espeito.

arroladas pelo Sr:. Assis Paim Cunha, não exigiu que tambemar

rolasse a Metalur:gica Castor? O Sr. Assis Paim Cunha incl.!:!,

sive escreveu uma cil\ta ao Sr. Paulo Nicole esclarecendo que.

em função dos dive~sos entendimentos J ele nio iria arrolarf.!

5·0, havia combinado isso com o pr:õprio Banco Central, com o

Sr. Jo~1i Tupi Caldas, no.Rio de Janei~o. Se V. Sa'. recebeu

todos os documentos que encaminhei ,inclusive.ao Presidente da

Repiíb1 i c.a, v.erã que 111 i também cs tã ,.co1oc ad~ eS!ia ques tão.

Quer' ·dizer> a· ·H·et'alfir:'g'ica c'astor:··~ão foi a\~olada como,um"dos

bens de prop,:iedade do Sr:•.Assis Paim Cunha, embora seja 'de

sua p,:opriedade. ~le comp,:ou, adquir:iu, e há os contratos di

zendo assim. ~ntão. pergunto se a comissão de inque~ito vai

.esclar:ecer: tudo isso ã opinião publica. A pergunta é especi.

ficamente sob~e o Chefe do Departament,o JU':ldico e ~ seu e!.,

for:ço pa~a conseguir a defesa. dos ex-diretor:es, que na ver:d!

de ~onstituir:ia a defesa dos Mini"~t~os, segundo o que posso'

entende~ de todos os passos dados, a questão da Metaiür:gica

Castor. E tambem pergu\nto: PJ': que ~~zão a c~missão ~e s~.!!.

dicãncia nada pe\guntou e nada escl,ar:~c~u sobre uma das pri.n.

cipais oper:ações de ,ajuda ao Grupo Co,:oa-Brastel. -.Q empre!;ti.

'mo no valor: de 2 bilhões E! meio tie c~uzei~os junto ã Caixa

~con?mica Fede~al. real i zado mediante parece~ dos Mi nistros

Ant~nio Delfim Netto e ~~anane Galv~as. em 30 de junho de

1'981. ~~a o maio~ emp,:estimo até então efetuado a qualqu.er

g~upo privado do Brasil. ~ra Um pa~ecer ao Conselho de D-!

senvolvimento Econ?mico, p~isidido pelo P~esidente da. Rep.Q.

blica, onde os Ministr:os nao falaram a verdade: mentiram' ao

P~es.i dente da Republ i ca. porque sabiam que aque1 e empres ti:,

AlO er:a destinado a cobr:i~ os fur:09 da Corr-eto~a Laureano. Ta.!!.

to issO foi comp\ovado que hã um documento - carta de Assis

Paim Cunha a Cristiano Guimarães Fonseca. ,Di~etor de. Aplic!

ções da Caixa ~con~mica Fede\al, n9 p~õprio dia 3D de junho

dizendo pa~a destfn~~ U1Jt bi1hão e 200 a tantos milhões da cr..!:!.

zeiros ~iretamehte ã conta do Banco do Brasil. onde havia

o· s~. PR~SIDEN-T~, (Deputado Fer:nando 'Santarr~)

Eu sei que V. Exa. i\â ate.o fim. Apenas eu queria lembrar

a"V. Exa •••

Que hã tempo limitado eu jã ouvi.

O S~. P~~SIDENTE (Deput'ado Fernando Santana)-

uma r.ecomendação anter:ior. do Pr:esidente no sentido de

que as p~~guntas sejam fo~muladas com p,:ecisão. Só isso.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLICY

Estã bem. Eu agradeço. Então, por: Um pedido do chefe •••

"Qual o chefe?" - perguntou o Sr. Assis Paim Cunha. 110 Pre

sidente da Republ ica. I' E a pedido: do Hinistro do Planejame.!!.

to, o Sr. Assis Paim Cunha' poderia adquil:ir a empresa Met~

lu~gica Castor, que estava para "quehr:ar:lI, par:a falir. O Sr.

Assis Paim Cunha resolveu adquir:ir a empr:esa. Primeiramente

lhe havia sido dito que ele enj,eta~ia cer:ca de 400 milhões 00

cr:uzeir:os, que depois isso viria nó conjunto. Ele acabou c!!.

locando um bilhão e cem miÚlões de ct"uzeiros. Mas uma das

per:guntas nesse quad~o todo que faço a V. !ia. e a seguinte:

, .. '

uma dl.vida pendente~ ~ o P~ÕPr:io P~esidente da Caixa Econª-

mica Federal. Gil ~lacie1ra. me esclareceu que todo o relato

do Sr. Assis Paim C~nha ~efe~ente a esse caso foi ve~dade'i~o,

que ele mesmo disse que não qu,e,:ia "entra~ nessa f~ian s,ozi

nho e que exigia que o emp~estimo fosse apr:ovado pelo' COE,

Por que a c·omissão de sindi~~ncia omitiu qual que,: investiga

ção sobre esse fato? São as per:guntas que tenho por 0r:a.

O SR. PR~SID~NT~ (Deput;1do Fe~naJ:ldo ·Santana)

Com a palavra o depoente.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Sr.

Presidente, eu não'vim a esta Comissão de Inquérito p\epar!.

do pa::a .qualque~ ~espo~ta a ,:espeito de >Co~oa-Br:~stel ou de

Lau~eano. ~u sõ quero faze~ tt:~s o.bser:vações: p~imeir:a.

comissão de inquerito dentr:o do Banco Central vem tr:abalha.n.

do com total impo~t~nch, com total liberdade, com o intuito

de' acumula~ info~mações pa~a 'UIl1 posicionamento legal do Ba.!!.

co Centr:al nessa questão·, Co~oa-B~ast~l•. No rno,!,e.nto em que °
Ba.nco Cent~a1 estive,: pr:onto - e vai ser logo· - nõs v!.

O SR. DEPUTA'OO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

estã p~ocur:ando pr:ejulga~ nem se antecipar. lias V~i agi!;". em.

defesa da instituição. po,:que efetivamente ° Banco Central

. p~~judiCa'do nesse' affai're. Segunda afir:lIlação: eu tenho

d.

explic!vêas omitiram ratos da maior impor.tância nas suas

Ôsório Pae~ Lopes da Costa e AntôniO Osõrio Paes Lopes

final do ano passado. V. Sa. já era P~esidente, mas er~ Pr!..

~idente em exercido do Banco Central I) Sr. Herman Wagner Wey,

que preparou uma resposta, encaminhada ã Câmara dos Deput.!

dos. sobre as diversas indagações que fiz ao ~linistro da F!

zenda. Este relatório aqui encaminhado pelo Ministro da F!

zenda foi contradit.ado por documento, posterior:mente divulg!

do. o voto de Herman Wey, a"rovado em reunião de diretoria do

Banco Cent~a1. em junho. de 1982, e, mais ainda. pelo re1at.§.

rio da comissão de sindicância ,:e~em-divUlgadO pela imprensa.

Este relatório da comissão de sindicãnci·a tambem mostra. com

chr:ezil. que os Ministros Antônio Delfim Netto e Ernane Gal

Costa. O Sr. Assis Paim ~r:a um emp~es'ãr:io considerado pelo

Ministe~io do Planejamento, freqae~tava muito a SEPlAN. No

ano de '1982 i ncl usivc foi ~sco1 hi,do ••como ~mp~esârio. o ·H~

lIIem do Ano" pela Bolsa do Rio de Janeiro ou por outr:a insti.

tuição - a.go~a não me lembro ao certo. ,Mas foi um dos eEl

presarios do ano, mater:ia de capa, elogiado por todos os me~

bros do Governo. ~ ele ,:eso1veu p,:ocur:a,: o Sr:. Assis Paim

Çunha. que antes havia sido pr:ocur:ado pelo S~. ~lvaro Leal.

Nessa ocasião, o s~. Alvaro Leal disse ao Sr:. As.sis Paim C!!,

nha que havia Ulll pedido do chefe. Perguntado qual •••
O SR. PRESIDEUTE (Deputado ~'e~nando Santana)-

O SR. DEPUTADO EDUARDO UATARAZZO SUPLlCY -' Eu

não vou perMitir ••• Eu 'vou até o fiM nessa. pergunta. Eu ~.

considero da lIIaior importância.

Eu gostaria •••

ções ao· Presidente João Baptista Figueir:edo. em carta envi~

da em 20 de setembro de 1983 e divulgada na imprensa no dia

28 de setembro de 1983. Todos sabemos que há a omissão de

inquérito em andamento 50b~e o caso COl"oa-Br-astel, no âmbfto

do Banco Central. ~las, seg.undo informações da imprensa

que obtive Junto 11 u~ dos membros dessa comissão de inquãri

to, quando fui visitar V. Sa. há poucos dias, o seu Chefe de

Gabinete. o Sr. Vilson Fonseca... Ele me informou que essa

comissão de inquêrit,o ,estã~se ate,ndq mai,s aos. aspectos de

i,:regUlar:idades p,:aticadas p0t: um funcionãrio apenas, b ~r.

Deli BO\ges. Pergunto a V. Sa. 'se essa comissão de inqu'êr.i

to,que'ê de ,:esponsabilidade de V. Sa., vai esclarecer ta.!!!

bem as r:esponsabi~idades das 'autor:idades supe~iores, se e 1 a

"tem poderes pa~a isso. Há indlcios claros de que o Sr. Del i

Borges, o Sr. Herman Wagner Wey~ O Sr:: Antônio Chagas ~1eire

les agiram em consonância com' os Ministros Antônio Delfim Nel

to. ~r:nane Galv~as e também em consonância com o Secretãrio

Ge~al do Planejamento, s~. Jose Flãvio Pecora. Enviei of.!

cio ~ecentemente a V. Sa., relatando fatos sobre essa éomi!

são de inquer:ito. que, por: ação do "Chefe do Departamento J~

r'ldico. Dl"'. Diõgenes Setti Sobreira, parecia encaminhar não

praticamente a apu,:ação dos fatos mas mais a defesa daqueles

ex~direto~es - talvez seja ate natural para quem tl"aba1hou

t'anto tempo· junto, essa ê uma espécie de espl"rito de corpo e}2

tre os membros do Banco Central. QU~\o esclarecer que, nas

minhas afirmações sobre o Chefe do .Departamento Jur'ldico.que

inclusive me recebeu com atenção quando o visitei pot' volta

de setembro. não hi nada de pessoa.1. Mas e um esc1arecime.!!.

to que cons1der:o importa,nte. Per:guntei na carta a V.Sa. se

considera normal que o Chefe do De~ar~amento JuF'ldico trab!

lhe dois dias dos cinco dias "úteis da semana em seu escrit&,

rio de advocacia no Rio de Janeiro. Quando telefonei aç seu

esc~itõr:io) informaram~me que ali se encontrava quinta e se~

ta-feira. É soube. po~ pessoas do R.io de Janeiro. que o e!

critõr:i~ de advocacia citado recebe muitas vezes solicit!

ções de pedidos junto ao Banco Central. Não quero cuipar

propriamente o Sr. Diógenes Setti Sobreir-a de uma situação

que passou a se~ comum e~ muit~~ ,i~gã~s' 'go've~n.al'l1entais· no

r;egirne vigente, conside~o Zl.te 'desãgr:adãvel isolar um fato,

lIIas esse fato existe. assim como existe o fato da firma, E~

pande Consulto\es ~ss~ciados. antiga Pecora &.leal. da qual

foi sõcio o Sr. Jose Flãvio Pecora e onde trabalham dois de

seus filhos. Que~ dizer:,aemp~esa ~xpa'nde funcionou como a~

sessora, consultora do Sr:. Assis Paim Cunha em muitas ope~!

ções r:ealizadas junto aos õr:9ãos do Governo. Uma das oper!

ções realizadas com o auxilio d~ Gove~no ou com o apoio do

Governo foi ~efe\ente·ã Metalu~gica Castor. Eu conversei há

poucos dias c~m o Sr. Paulo Ni~ole, ·da Secretaria do Planej!

menta, que me informou que de fato.ali conversou com'os Srs.

seto~, Dl'. Se~rano. ~ eu ,pediria, Sr. Presidente, que',

No diálogo havido na' ~ernana passadaent~e a Professora Maria

da Conceição Tavar:es e o ex-Pr:esidente do Banco Central, Sr.

Paulo Lira, a P~ofessora Ha~ia da Conceição Tavares ressal

tou. discordando do S~.· Paulo lir:a, que muitos: dos recursos

levantados, pelo Brasil no exte~ior .não foram efetivamente de!

tinados a investimentos, ao que melhor interessaria ao Bra

sil do ponto de vista do desenvo1vimentó eco~õmico e social.

~. de fato. :or-am constatados rnuitos-a-busos tambem na própria

natureza dos investimentQs, como hoje se ·reconhece no caso

das usinas nucleares. ainda 'não em funcionamento. Ademais,

houve abusos tambem na a~ea financeira; instituições finan

ceiras levanta~am recursos no exterior: e. depois, sem uma

fiscalização, adequada da parte do Banco Centr:a1 ou atrasada,

não pu~e~am cumpri,: os cOJIIPr:omisso~. Um dos casos, mais i!!

po~tantes. dentr:e cente.nas, foi o da Co~~eto~a laurea.no, que

levantou há muitos anos empréstimo no ~alo~ de 15 milhões de

o SR. ASSESSOR (Jôsé Carlos Madeira Ser:ano)

Faço, sob palavr:a· de honr:ae sob as penas da ·lei, a promessa

de dizer a ve~dade do que soube.r: e me for perguntado. Sr.Pr!

sidentle, Sr-s. Deputados. as comissões, alêm dos spr-eads p!

gos nessa ~enegociação da divida exte~na. spreads esses llque

se situaram nos limites p~aticados pe1? Brasil na Fase I

que for:am ~eduzidos na Fase lI, como constante do depoimento

do D~. Affonso Celso Pastore. elas se fazem i{companhar. e~

sesspreads, de comiss-õcs· 'flats, fixas. No caso da Fase I,

ascenderam a 1.5%, que era a 'comissão que vinha sendo prati.

cada nos emPr:estimo~ gove~namentnis b,:asileiros, anteriorme.!!.

te n crise de setembro de 1982; e alem desta comissão, .as

·despesas embutidas na confecção d.os contratos, despesas co!,

t'elatas com emp,:êstimos. estas mediante comprovação a,o Banco

Central. Não existe um limite em aber:to, sem que esta desp!

sa ou as despesas embutidas não se sujeitQm a esta comprova':

ção junto ao Banco Central. Alias, essa ê uma pratica. Dep~

fado. que vem sendo seguida pelo Pais hã muitos anos, pelo

menos desée 1979. Mas tenho a convicção de que anteriorme.!!.

te a isso também. Ou seja, não se autoriza em nenhum caso

que uma empresa publica brasileir:a vã ao mercado -, ou f02.

se a mercado - não ficando aquel as taxas, que e~am contr~

ladas e apr:ovadas previamente pelo Banco Central dentro de

Um credenciamento previsto em ~egul.amento, em decreto, essas

despesas sujeitas não' sõ ã compr:ovação junto ã empresa mutE,.

iria do emp~estimo como tam~em junt.o ao Banco Centr:al do

Br'asil: [uma cauteh. 'ê um cuidado que a nossa prãtica, de

,.longa data •. d~ tomador: ,de ,re~~~sos e~te~nos, v.~Jn impondo

que se ape~feiçoa no tempo. Então não ho~ve aqui nenhUMa: r!

niincia ãs pr:aticas anterior:es nem mesmo aos 'spread's anter.ior.

Rlente p~a~icados ao Brasil, h~vendo um ganho l'lquido real na

F='ase 11, nos (spre·a'ds. no p!:a.ío e na ca,:~ncâa. Quanto ã: F!

se I do progr:ama de financiamento brasileir:o, as comparações

'havidas com a renegociação praticada poro outros países da !l

me~ica Latina mostram que o ~rasii:este~e em ·uma posição e!

cepcional em relação às ~enegôciações havidas'. Quanto a F!.,

se II está ainda e~ processo de ~enegociação. não há ainda

esse ti~o de comparação com alguns pa'lses. Era o que tinha

a declarar.
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cal" Furtado).

O SR. DEPUTADO FERNANDO sANTAIIA- Sr. Pre, i de.'!

P~of.: Pasto~e~ eu me coloco ii, disposição da comissão de i.!!,

querito no sentido de prover informaçõps, documentos sobre i.!:.

pediria a sua cDhb~raçãD, Deputado, no sentido de quaisquer

documentos que tenha, por faVor~ encaminhar a mim.

(Reas~ume a Presidência o Sr. Deputado Alen

Ao SR. DEPOENTE {Affonso Celso Pastore) -

pergunto ao Presidente do Banco Central: assim como os graE.

des banqueiros internacionais tomam uma decisão unilateral

quanto ao aumento da taxa de jU~05, o B~asi1 tambem não de\'~

ria tomar uma decisão unilateral d~ nã'o pagamento dessas t!.

xas exor:bitantes de ju~OS? Quinta 'questão: aqui foi coloc!.

do pelo ex-P"\esidente do Bllnco Cent~nl, o Sr. Paulo Lira, o

conceito de' devedor soberano. Esta questão jã foi bordejada

aqui. O' que eu queria saber ê o se!Juintê: o Dl". Paulo Lira

disse aqui que, em sua opinião, existem alguns países que

não t~m condições de toma~ medidas que impliquem exatament e

uma ruptura de relação com'o fundo Honetãrio lnternacional,~

xata,mente em função da debil'idade da economia, do grau de d~

pendência da economia desses países, etc. No entanto, ele

pa~te da anãl ise de que o Brasil, em função do seu estãgio de

desenvolvimehto econômico, jã tem um grau de independência que

lhe permitiria tomar urJa decisão soberana de não~pa9amento da

dívida ~xterna. ~ntão, eu queria saber qual o ponto de vi.!

ta do Presidente do Banco Central sobre esta questão_ São

estas cinco perguntas que tinha a fazer ao Presidente do Ba!!,

co Central.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - De 1973 • 1983,

ros ano a ano.

O SR. DEPOENT.~ (Affonso Celso Pastore) - De.!.

xe-me ver se tenho eS,tes dados. aqui. (~.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Sr. Presi -

dente do Ranco Central, tenho a impressão que o que o nobre

colega quer sabe~, parece~me, e a diferença que está embuti

da na dlvida entr:e aqueles jur:os combinados e o que se pagou

li. muis pela alta das taxas. tlão'é isto?

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - E.

dõ1ares, {!:m 1983.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - ~x!.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANH - Mas, nos dez 2

nos decorridos de 1973 a 1983, quanto represantou?

primeira pergunta que anotei se r:elaciona ao montante de jE.,

~DS, comissões e encargos que incidem sobre a dívida, quanto

isto rep.resenta na divitla. O que temos ê o estoque da dívi

da - hoje. 90 bilhõrh,'de dõlares. Dependendo do vencime!!,

to dessa dlvida, dependendo da taxa de juros internacional,i!.

to vai dar o volume de juros qt!~ vai ser pago ao longo do ci

clo de vida da dívida. ~ntão, isto implica fazer: uma hipõt~

se a ~espeito da taxa de ju~os nos anos subseqDentes. Se e!.

sa taxa de juros ficar em 5% ao ano, o montante será: compl~

tamente diferente do que se ela ficasse em 15% .0 ano. ',A

única coisa que se pode fazer ,aqui, pa~a se dirimir essa dQ.

vida, e' tornar o perfil da diVida vincenda. aplica~ os itens'

contratuais de spread/ de comissões, 'de f1ats. etc. pagos

levantar hipóteses a ~espeito do cur:so da taxa de juros ao

longo do tempo. Qu~r dizer, dependendo da hipótese que se

levante sobre a taxa de jpros, tem'-se um montante de' juros

e encargos. Po~tanto, não há uma resposta única para isto.

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Mas eu me refi

r:o ao perlodo em que houve este crescimento das taxas de j!!.

ros, que V. Sa. di,z que está em torno •••

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) -V.Exa.

pode pegar um dado atual. Por exemplo. no ano passado foraM

pagos aproximadamente 10 bilhões de dõ.lares de juros.

O SR. DEPUTADO ALDO ARAUTES - A partir do a!!~

menta da taxa de juros, em torno de 73, ate este ano ••• são

duas coisas que quero. Uma, o que jã foi pago; e outra. uma

previsão, uma hipótese. Mas quero saber o que jã foi pago e

uma certa p~evisão, E claro, hipótese do que podcrâ ser pago.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastor:e)- Qua!!,

to ao que poderá ser pago, posso fornecer-lhe esta inform!,

ção com base em vãrias suposições.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sim. mas eu qU!

1"0 primeiro o que jã foi pago.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso p.sto\e) - Qu•.'!

to ao que jã foi pago, o que temos são os pagamentos de j!!.

representou que montante?

O SR. OEPOE/ITE (Affon<o Celso pastore) - Em

torno de 10 bilhões de dõlares, em 1983.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Dez bi1 hões de

'to.

Eude todo o mundo. ! uma decisão, portanto, unil.ateral.

guinte: qual o montante da dlvida exte'rna rep~esentado (.101"

ju~os, comissões e taxas de risco? Esta tem sido uma ques

tão bastante discutida aqui. O ex-Ministro Karlos Rischbieter,

chegou a falar aqui em 4~ bilhões de dólares. He~b~r~ Levy

chegou a falar tambem em 30, 40 bilhões de dólares. Então,

qU,ero conhecer, exatamente, o ponto de vista do Presidenm do

13.anco Cs'ntrill acer:ca desta questão. Segunda pergunta: e veE,

dade ou não que o Brasil entrou na' faixa de reservas negati

vas, segundo depoimento aq~i prestado pelo economista' Celso

Furtado? Se isto e verdade, quem tomou tal decisão, jã 'que,

segundo depoimento de Celso Furtado, uma decisão dessa gravi

dade só poderia se~ tomada p,?lo Conselho de Segurança Naci~

nal? Terceir:a. pe~gunta: e verdade ou não que o Brasil estã

colocando em prãtica a política de pre-export financing, ou

seja, Ilipoteca de exportaçõ&s futuras, também segundo depo.:!.

menta aqui p~estado por Celso Furtado? Se estã corocando em

prática a" pol1tica. quais 'as razões? Quarta pergunta:

ex-Presidente do Banco Central, SI"; Car:los langoni, fez. aqui

uma afirmaç'5o, tambãm feita pelo DI". Affonso Celso Pastore.

de que os 'juros externos tllltuam, atuaTmenYe', em [urição- te!

cil e mais rãpido. A primeira quastão que levanto e a

c1usivamente"da política domestica dos ~stados Unidos, e 'e~

ta f1 utuação s obviamente, traz 9,raves danos .para a' economia

ram o crescimento da economia, a contençãõ da inflação e a

m~1ilo~ia da distribuição de renda. Manteve uma política s!

larial que contemplava (l melhol?ia da distribuição de renda

po~ algum tempo, embora outras pol'fticas não fossem na dir!:.

çâo da melhoria da dist~ib~ição d~ renda. Em vista d'a crise.

do extraol~dinãrio aumento das taxas de juros, temos visto uma

evolução, um aumento significativo da remunel-ação dos inte.!:.

mQdiãrios financeiros na economia em contraposição a uma p2,.

lltica de arY"ocho salar:ial, seja pelos diversos decretos-leis

vigentes no ano passado, ate o 2D65, que passou a vigorar 

os anteriores também eram nessa direção - seja ainda 'pelo

ex.purgo no INPC, que refol'ça ainda mais esta política de co!!,

tenção dos sa lãrios. Eu p~rgunto li V. Sa. se concorda com a

afirmação de que o Governo 'Figtreiredo abandonou a preocup!.

çâ'o com a mclho~ia da distribuição da renda Ou se considera

qu~ ,ainda li. C!stã ,l,~van,d.o em conta; Que~ia tambem saber se

teve dados sobr:e a participação da intermediação financefr: a

recentes na economia brasileira, mostrando .!ie puifer. uma evE.

lução di~so, que ê decorrente da política de administração

da dIvida' externa. Agradeceria a V. Sa. se puder informar

isso a esta Comissão.

O SR. D~POEUTE (Affonso Celso Pasto~e) - Com

re lação ã pa ~tici pação da i nter:medlaçio fi nancei~a, eu pedi

ria ao Deputado que consultasse os 'balanços tr:imest~ais QOs

bancos p;n:a ver:ificar que de fato, de uns tempos a esta pa.!:.'

te, nos 'ii1fimos cinco, seiS meses, tem ocor,:ido o contrârio,

uma r:edúção na pat'ticipação/. Em segu'ndo lugar. com rela ç ão

ã politica distributiva, ela não foi abandonada, porque os

reajustes salariais 'de categorias de renda mais baixa são

mais altos do que os reajustes salariais de renda mais alta,

que,e 0, que está c0l!substanciado no·2.065. O que ocorre

que o 2.065 coloca Ulil reajuste ínedio de folha de trabalho, ou

medio de salário, inferior:''ãque1e que vigia na lei anterior,

a de 1979, com a preocupação centra'l no problema de nível de

empr:ego. Quer dize~. no momento em que se instala um quadro

recessiva na economia brasileira não há forma de se fazer a1.

guro ajuste de nível de emprego sem algum ajuste flexível do

salâr:io real, que tem que ser: necessa~il1mente maior nas c!.

tegorias de salãrios mais altos e nece!>sariamente menor nas

categorias de salãrios mais baixos. O que se fez foi uma ,12

daptação de um quadro recessivo que demandava flexibilida de

de salários reais sem se abandonar a política distributiva.

mesmo porque os reajustes de salãrios de categorias mais bai

xas são plenamente ajustados ao IUPC.

O SR. PR~SID~NTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Deputado Aldo .A~a'ntes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. Presidente,

jfi levando ~m conta a pr:oposta feita pelo Deputado Fer:nando

Santana e pa~a sEn:'bastante objetivo nas minhas perguntas.vou

fazer todas as perguntas e o Pr:esidente do Banco Central, e!!,

tãp, no final. responde~ia a ~odas: Acho que fica mais fi

Eu

meu~egu1aridades que conside~o graves e que precisam, no

entender, ser apuradas.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) -

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) _

Submeto ã Comissão a proposta do Deputado Fe~nandCi Santana.

05 que estive~em de acordo, per~aneç~m'como estão. (Pausa.) ~

provada. Deputado, Suplicy, tem V. Exa. a palavra, para arr!!,

matar a inquirição.

O SR. DEPUTADO. EDUARDO' MATARAZZO SUPLILY

Oltima questão, de natureza econômica': em 1979, o Presidente

Figueiredo tomou posse di.lendo Que, objetivos importa{1tes !t

mais total. irrestrita e absoluta confiança no Chefe do D!

partamento Jurldico do Banco' Central, que não tem recebido

de minhb parte nem de quem quer que seja do Governo qualquer

p~cssão no sentido de defender ninguém ou de. acusar' ninguem.

Quer dizer, no momento- am que essa comissão estiver produzi.

do o seu relatório isso vai ficar patente. Em terceiro l!!.

ga~, cumprimento o Depu~ado Suplicy pela sua garra no c:.entl

do de dar uma enorme volta visando a tentar liga~"a Lau.rea~o

e a Coroa-Brastel ã dívida externa. E aqui só há um aspecto

~a questão que eu tenho que ~esp'onde~ nesta Comissão: pOl" que

a Laur:eano tomou uma Operação 63? 0r:a, a Operação 63 não e
uma operação extern'a, quem fez a operação externa foi ba!!,

co, que um dia julgou 'que devesse fazer: um empréstimo.

não foi a Laur:eano, foi uma ho1ding do' 9~UPOt As razões eu

desconheço e não tenho condiçÕ:es de poder julga~ ou de poder

analisar:, mas não foi a Laureano. A única vinculação que '!

l/entualmente poder:ia existir entre divida externa e esse c2

50 e o fato de Que foi tomado dinheiro no exterior para PE.

der:-se fazer uma apiicação indevida. ~ntão, nós terlamos que

entrar: na análise de como. foi usado o dinheiro externo no e!!,

dividamento brasileiro. E aqui nós temos que correr em o!!.

tra faixa qUQ não a da Coroa-B~astel, mas na faixa dos proj!

tos em que os recursos captados no exterior foram utilizados.

E esses dados estão disponi'veis. Esses dados nós temos. No

prõp~io texto eu a~r:olo projetos de siderurgia, de hidrel~

trica, de desenvolvimento de estradas, de ferrovias;~ etc, o,!l

de foram usados recu~sos brasileiros. Quer dizer, essa e a

iínica ~espo5ta que eu tenho a da~. Isso está no texto. r a~

'única vinculação possível que existe entre este fato e o ou

tro. ~,efetivllmente, neste fato o que se tem de analisar e
como foi feita essa Operação 63 com essa holding do gr.upo

Lau~eario, que não tem nada a ver com o problema da dívida e~

terna brasileira.

O SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZO SUpPCY

UMa,das perguntas não fo~ respondida: por que 11 comissão de

sindicância não examinou •••

O, SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pasto,re) - ,Eu

Ainda não. há' uma questão a respeito da Coroa-Brastel •••

O SR. DEPUTADO fER~ANOO SANTANA - Quero 'P.",

nas colocar um problema. Ainda ltemos oito Deputados inscri

tos pa~a fazer per:guntás ao depoente hoje. Já são 13h 05min,

Assim_ tr.mos 115 minutos de sobra.' Então, que cada Deputado,

a pa~tir: de agor:a, tenha apenas 14 minutos para perguntar, i,!l

cluind,o as ~espostas dó depoente .. Senão os colegas' inscritos

não terão nenhuma oportunidade. Esta a questão que aprese!!.

to ã Comissão.

te,. para uma, questão de ordem.

O SR. PkESIDENT~ (Deputado Alencar Furtado) 

V. Exa. terminou, Deputado?

O SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZO SUPLICY

, .
pedil:ia ao Deputado que per:guntass,e' isso aos membros da comi~

são' de sindicância, que são, como homem público. Eles tiv~

ram tambem a mais plena e t.ot~l libe~dade de fazer: o seu tr!,

balho. ~u não ~ncomendei, Deputado, nenhum relatório ã ·cE.

missão de sindic~ncia. A com;ssã~, de Isindic~ncia produziu o

relatario que julgou por bem .p~oduiir em cima dos autos que

coligiu ao longo do seu período de vig~ncia.'

SR. DEPUTADO EDUARDO IIATARAZZO SUPLICY
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tempo?

o SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - O Brasil ficou

quanto tempo nesta condição de rese\va negativa?

O SR. DE,POE:NTE (Affonso Celso Pasto~e) - Na!

te conceito, nO periodo de 1983, temporariamente. ficamos com

reserva negativa.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Durante quan to

nada., nem ju\os, nem principal, capitalizando isto para o fE.

turo. Aqui e p.reciso conside~a~ o se.9uinte: o pa.ís poderia

,não paga~ nada mesmo, declarando-;;e independente do mundo. e

virando uma economia autã~quic'a,_ tt:0cando mercadoria por me!,

'cadoria. ca'irTamos no conceito clássico de repudio da dívi

minha

Nova Iorque - e não 1eva rã em cO,nta

sair do buraco. Era. ° que tinha a dizer, encq,rrando

participação.

lei aplicável

D SR. OEPijTADO JACQUES O'DRNELLAS - Isto ·era

ape~as para registrar. Sr. Celso Pastore. nós e a Oposiçã o

em geral propomos uma mora'toria un·ilateral sem pràzo. lssá não

O S~. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) 

que e uma manifestação unilatera1 de von'tade.

O SR.ASSESSOR (Diõ~enes Setti Sobreira) - Uni

lateral de vontade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) ~

Concedo a palavra ao Deputado JacquQs D'Ornellas.

O SR. DEPUTADO JACQUES D'OR!lELLAS - Ilustre

que essas transfo~mações sô virão com um gove~no que rep r e:

sente a vontade do povo. Sem um gove~no legitimo. sem ·hE.

menS nas funções de dicisão que atendam às aspirações naci~

nais... Quer dizel> com tecrfocratas não teremos condições de

questão do desempatador:.

O SR. ASSESSOR (Diõ~en~s Setti Sobreira) - A

resposta do Dr. Pastor:e 'ê perfeitamente correta. Não hav~

ria muito a acrescentar. Salvo se fosse outra pergunta para

esc1ar:ecer 'um pouquinho melhor: a dúvida que esteja suscitan

do esta'cláusula. Uma coisa e certa: não estã na carta de

intenções. O p~oblema do Fundo I~onetã\io eloutra coisa.

Brasil se submeto como membro de u,ma ,instituição - e o ato

internacional estã exatame·nte em ter aderidO ãquilo - e,

posteriormente, i medida que os casos oco~rerem, existe uma

forma de proposição a uma ajuda que se hça necessãria. e a

proposição e simplesmente aquela carta de intenções, em que

as \egr:as ·de compo\tamento estão preestabelecidas. Aquilo e
apenas uma confissão de que aquilo vai ser feito daquela m~

neira.

bancos, o que de certa- formil resulta na mesma coisa.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Eu

não teria nada a esclarecer em adição a isto. ;)quilo que

sobrei~a jã esclarec~u'qua~do da p~rgunta dq nobre 'Deputado

que antecedeu·V. Exa. ~u queria s.abe~ se o Sobreira teria

alguma coisa a adicionar: sobre isto.

O SR. DEPUTA'oD JACQUES O' ORIlELLAS - Sobre

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Com

eqüidade. O gar:antido\ renunc'ia a qualquer defesa baseado

no fato de ser um Estado soberano. 11 Era uma confirmação que

nós gostar'famos inicialmente de propor como pergunta.

O SR. DEPOENTE {Affonso Celso Pasto~e} - Pri

meiro, isto certamente não consta de contrato com q Fundo,

nlesmo porque não há' contrato com o Fundo. uã contrato com

ban~05. Eu tenho a impressão de que, se faz parte, faz pa.!:

te de contratos com bancos comerciais.

D SR. DEPUTADO JACQUES D'DRNELLÃS - Isto faz

parte da carta de intenções.

SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Isto

não faz pa~te da carta de intenções. A carta de intenç'ões ,

V. EXilS. têm cópia. Isto não faz parte. Se fizer. parte ...

Aqui eu vou pedir ao Diógenes Sobre ira que me l.ljude nesta

questão. po~que ele jã iniciou a resposta de um tema seme-

lhante algum tempo atrás. Mas, se fizer parte. faz parte de

contratos com bancos, não com o Fundo Honetãrio.

depoente, voltando ã questão dos contratos com o Fundo Mon~

tã\io, para registro, consta do contrato uma clãusula geral

de arbitragem vãlida para os dissldios entre os bancos e

Brasil: uJ tribunal arbitral serã composto de três ã'rbitr9s.

cada um indicado po~ uma das pa\tes, e o terceiro de comum

acordo entre os dois primeiros ã~bit~os, conquanto que seja

advogado inscrito na Ol"dem dos Advogados de Nova Iorque". Tem

que ser advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Nova lar.

que. "Caso não chegarem, ou não cheguem a um acordo dcvol

ve,:-se-ã esta comp12t?ncia ao Presidente do Banco Interameri

canO; e se este não o fize~,. a indicação caberá ao Preside.!!.

te do Instituto de ArlJitrag~m de Londres. são três: o descI!.!.

.patad,or tem .que ser: um advogado insc\ito na ,O~dcm dos Advog!

dos de Nova Io~que ou indicado pelo Banco Interamericano ou

por Londres. A menos que haja disposição expressa em contr!,

rio, o arbitramento observarã o disposto na Convenção do BaE.

co Inte~americano para julgamento dos dissidios de investi

mento entr:e Estados. ,O.fE..!:!!!!! será sempre em Nova Iorque e a

lingua, inglês. A decisão final serã 'prolatada na base da
condi

que estas são \espostas, Deputado.

O SR. DEPUTADO ALDO. ARAHTES - Elas me sat;sf.".

iem. Obviamente estamos aqui 'com ppntos de vista bast~ntedi

gar 'a nossa dTvida e de honrar ° compromisso de dar

zo.

O SR. DEPUTADO ALDO ARArlTES - Eu acho que não.

da unilahral, que conduziria a uma moratória. Uma das co!!,

seqüências disso e não se ter financiamento da exportação,não

se ter financiamento de petróleo. não se ter nada. Quer di

zer, seria preciso pagar ã vista tudo. QU<tnto ã outra decí

são, disse ° eX-PI"esidente Getül ic. V~rgas em trinta e pouco.

quando discutiu este assunto pela primeira vez. que não cabe

ao Brasil impor sobre as gerações futuras o custo do repudio

da divida no presente. Que, se tQnlOS dificuldfldes momentã 

neas de balanço de pagamentos, temOS que enfrentar esta dif..!.

culdade e pagar, honrar a dívida, 'porque este Pais.. sempre

honrou a sua divida.' Então, se estamos falando em condições

de persisti\ honrando a dlvida e ter que enfrenta~, tempor2.

riameryte um problama de aJu~te de 'b~lanço de pagamentos,

questão nno se enquildra em ternos de UlII repü.dio dos juros ou

não. Ela ~e ~~~esent~ em t~~~os de co~seguirmos condições .!
dea:is pa~a \enegociação e espalhame.nto dessa 'dívida no fut!!.

ro. Po~tanto, não ac\edito que a decisão unilate~al de não

pagamento seja uma boa decis.ão para qua·lquer pais. Eu ach o

ferentes a respeito do assunto. ~m função da atual situação

da economia. brasileira, em função, inclusive de uma série de

elementos que nos foi dada pelo prõprio Presidente do BaE.

co Central e que trouxe graves conseqa~nc~as•. para a economia

brasileira, conside~o que o melhor caminlio agora seria real

mente a decretação de uma moratõria unilateral. Eu acho que

estamos diante de urna situação de honrat: o compromisso de P!

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Dep!!.

tado, eu não v,im aqui pa~a conv,enc~-10, obviamente. Eu vir.l

aqui para externar o' meu ponto de v'is,ta a respeito do tema e

tentar jogar: algumas visõe~ adicionais sobre um tema já tão

extensamente debatido nesta Comissão Parlamentar de Inqué

rito. Cad~ um de nós sai deste exercício com uma visão não n.ê,

'cessariamente idêntica 'ã do outro. Eu apenas lhe digo o s!

guinte: o que está diante de nós não é, um ajuste do BrasiÍ de

hoje, 1984; o que está' diante, de nÓS 'ê um ajuste do Brasil

dos próximos trinta, quarenta 'anos. t do Brasi~ do nosso ~e~

~o de vida e e do Brasil dos nossoS filhos. Ao sopesar quai~

que,: decisões sobre moratõ~ia~ renegociação, e p~eciso

se ter uma visão clara da evolução ,do Pais rid futuro. por.

que, se tira,:mos da frente uma 'tese extremista ou extremada.

não no sentido ideolõgic~ do termo. mas no sentido de po S i~

ção extrema econômica, de simplesmente repudiar a dTvida, V!

mos te~ que pagar essa d'lvida de alguma forma. Então, qual

quer tentativa de acumulação de .dTvida a curtissimo prazo r~

pudiando tempo~ariar.lente os jur:os' e o pdncipal certanlente'c~

locarã o Pais, daqui a cinco anos, com um problema maior do

que o de hoje. E esta não e a melhor solução para longo prl!,

ções de vida dignas ao nosso povo, porque. com a economia br!,

sileira nos termos em que está,· com, a recessão, com o deSCE!

prego, com a inflação no nTvel atual, estamos deixando de

cumprir os nossos compromissos com a Nação brasileira. com o

povo brasileiro. E acho que estes são os nossos grand e s

compromissos. Dai por que e óbvio, eu tenho uma visão co,!!!

platamente diferente da do Presidente do Banco Central. ~las

acho que o objetivo fundamental do nosso debHe aqui e exat!,

mente trazer elementos para elucidar as causas e conseqOên

cias e tambem responsabilidades pelo atual montante da d'lv..!.

da externa brasileira.

Apenas para te\minar, eu acho que estamos aqui vivendo um

momento' de julgamento do modelo econômieo brasileiro. Gost~

ria de lembrar que. de fato, concordo em que este momento e
de redefinição, pa~a muitos" anos e muitas decadas, da pollti

ca econômica, brasileira. Concordo com V. Sa. Agora, gost1!.

ria de lemb\ilr que em 1964 se dizia que o papel do capital

,~~~t:an~ei,~o na, ,ec~n,o~i,a' ~t:asileir:a .. ;, ,da, ,~oypa~ça, externa sE.

~ia a fõ~mula decisiva e vital pâr:a chega\mos a um B~a~iT iE.

dependente e soberano. ~ o Pais 'estã em f~an9alhos exatame,!!

te em decorrência dessa política, que, no meu entender, não

cor:responde aos interesses da Nação, aos interesses do povo.

Dai po~ que concordo com o ponto de vist~ de que t~ansfor:ma

ções profundas terão que ser impostas a esta Nação. E acho

pagardecisão unilateral' do Pais de durante cinco anos não

O S~. D~PO~HTE (Affonso Celso Pastore) - F~

ram meses. Nesse conceito, tirando o atraso etc, tenho a i~

pressão que durante uns seis meses ficamos com reserva neÇ1E.

tiva. Com relaçiio ã pre-export financing •••

O SR. DEPUTADO"ALDO ARANTES - Fiz uma pergu.!!.

ta sob,:e .quem tomou essa decisão que levou o Brasil a :,esta

situação •••

o SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastare) - T~

mos estas formulações feitas, Serl"ano? Não? Deputado, vou

ficar~lhe devendo esta info~mação. Posso fOrneCOl"-lhe tanto

pat'a a divida passada, o juro derivado do acrôscimo de taxas

de juros, quanto pal'a o futuro,' em função do pel'fi 1 da dívi

da, o montante que se pode pagar em.cada hipótese.

o SR. DEPOEtlTE (Affonso Celso Pastore) ~ Acho

que isto não e uma decisão, ê uma contingência do fato, Dep~

tado. Quer dizer, ~m determinado instante o Pa'ls teve que

tomi,lr a decisão de atl'asar para poder ordenar'os seus pag!

mentos, porque simplesmente não estava recebendo o desembol

so do Fund6 e dos bancos. Se tivesse receúido o desembol S (I

do Fundo ,e dos bancos n'5'o teritl reserva negativa. Então, foi

campel ido a isto, não foi uma decisão tomada por vontade pr~

pria. Na quastão de pre-export financing, acho que o :..eu

sentido e outro. Ele, na realidad'e, e uma operação de fina!!.

ciamento da exportação que visa a materializar a exportação·

para ela poder fluir no mercado. Quer dizer, sem um finaE.

ciamento previ o de exportação não há' forma de se fazer a eli

pl:lt'taçâ'o chegar ao mercado. Há' necessidade de capital de 91
ro para tiS empresas poderem no fundo produzir o seu produto.

Estã ao seu lado o Deputado Pratini de Uoraes, que sabe mu,!

to bem que o calçadista do Rio Grande do Sul não consegue f~

zer a produção de calçados para exp,ortar se não tiver o f.i.

na~ciamento da exportação. E~tã~." i~to' é uma coisa que mat,!:.

rializa a expo~tação, não e uma hipoteca da expo~tação. Com

relação a juros flutuantes. se h'ã uma decisão unilateral de

subir taxas de juros de um lado, pergunta V. Exa. se não po

deria prevalecer: a decisão unilateral de deixar de pagar os

ju~os de outro? Caimos npquela respo~ta que dei a respei t o

de um comentãrio do ex-Presidente do Banco Central, Dr. Pa.!!

10 Lira, com relação ã moratória ou. como queiram chamar,' ã

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - ~ntão, o meu r!

querimento seria no seguinte sentido: primeiro, os juros p.!

gO~i segundo, qual o acrescimo deco\rente da oscilaç,ão da t2.

xa de jurosj te~cciro, as hipóteses de pagamento de juros em

função da al teraç[o da taxa de juros.

O SR. DEPOENTE (Af~Onsq Celso Pasto,:e) - Com

relação a reservas negativas" isto:depende do conceito de r!

serva que se util iza tambem. Segundo o conceito usado pelo

Fundo, ao lado da caixa ou ao lado dos ativos do Governo se

somam p~sição de caixa, posiç:i~ de certificado de depõsitos

este dinheiro estã apl icado, não eS,tã depositado em caixa sem

remuner:ação - ou saldos positivos. saldos credores em co~

venio de creditos reciprocos, que são convênios liquidãve i s

em 90 dias. Do lado do passivo existem saldos devedores de

convênio de créditos recTprocos, existem contas a receber :!,

te 360 dias, contas a pagar ate 360 dias, e assim por diante.

Então, do ponto de vista de liquide.z internacional bruta, a

resorva sempre foi positiva. Se deduzirmos contas a receber

ate 360 dias ou no momento em que ,acumularmos at,:asos de p!.

gamento pela não-liberação do "jumbo", nesse momento,'se d~

duzirmos o atraso disso. ficaremos com uma posição devedora,

. no sent'ido de que a caixa não fi suficiente para poder pagar

o atraso. Esta e uma situação que jã estã normalizada hoje.

Quer dizer, então isto depende do conceito de reserva.
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dio não dâ direito ã cas'a, não.

acho que ele seria o p\imeiro.

O SR. DEPUTADO JACQÚES O'ORIIELlAS - Não. 1'2.

não seria o primeiro nem o ültimo a adotar essa .medida. T~

mas'o exemplo chinês, lã.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Eu

mos a China. que ficou isolada do mundo tanto tempo e

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Hão.

A China começou isolada do mundo e hoje ê!'otã tentando justa-

Pela ordem, Sr. Pres.i1dente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra V. ~Xi'l, ~ pela ordem •.

SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

Prof. Pastare. 'é muito importante para o povo brasileiro que

as autoridades digan1 sempre a verdade. Diversas pessoas fE..

ram tostcmunhas de que V. Sa, declarou o citado pelo Deputado

Jacques O'Ornellas. V. Sa. perguntou se poder,ia afirmar quem

ouviu. A jornalista Belissa Ribeiro ouviu. ,conversou COII

Y. Sa. Não foi ao a~, e verdade, po'r solicitação do Mi·n;!.

tro Antônio Delfim Netto. V. Sa. inesmo •••

O ~~. D~PO~NTE' (Affonso Celso Pastor.e) - N~

bre Deputado. deixe-me' pegar o testemunho de V. Exa ....

O SR. lJEPUTAOO EDUARDO hATARAZZO SUPLICY - Eu

ouso inclusive, ~ep~oduzir o diãlogo que me foi relatado p~

la jornalista Belissa Ribeir,o.

O SR. DEPOENTE (Affonto Celso Pastore) - Nós

temos, éu e V. Exa., mantido durante anos a fio um rQlacion.!

mento de res peito mütuo.

O SR: DEPUTADO EDUARDO flATARAZZO SUPLICY -

O SR. DEPOEU.TE (AffO~SO CelsQ Pastare) - Hão

dã direito a nada. ,Não fi solução para nada.

O SR. DEPUTADO JACQUES O'ORNELLAS - A impreE

sa retratou, V. Sa. hã de convir •••

O SR. DEPOEIlTE (Affonso Celso Pastare) ~ V.

Exa., po~ fa.vor, me faça justiça e tente descobrir alguém que

me ouviu declarar isso.

O SR. DEPUTADO J"ACQUES D'ORNElLAS - Era sô,

tadas.

O SR. OEPOEIlTE ( Affonso Celso pastore) - E!!.

tã bom, mas por favor> não diga aqui.

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY - ti.

Assembleia Legislativa de São Paulo. quando pedi a V. Sa.que

discutisse. antecipadamente. o. o~çamento estadua~ com os D,!.

putados. antes de enviã-lo pronto. V. Sa, foi extremamente

grosseiro. certa ocasião, sem que eu~ o tivess~ sido.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Não.

Eu fui contundente, mas não grosse'iro. Eu fui firme, porem

não grosseiro.

O SR. DEPUTADO EDUARDO f.IATARAZZO SUPLICY -Não

são ,conve~s~s pessoa.is., são conversas de interesse publico.

O SR. PR~SID~NTE (Deputado Alencar Furtado) 

Com a pa..lay~a o Deputado P~atini de Moraes, para' sua inquiri

ção.

Foi. Uma vez.

O· SR. PRESIDENTE (Deputado Alenc.r Furtado) •

Nobre Deputado, qual a ques'tão de 0r:dem de V. Exa.?

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

O SR. DEPUTADO PRATlNI DE I~ORAES - Sr. Prosl

dentQ, dado o adi antado da hora, nKo vou es tender mi nhas o~

servações. Ápenas gosta~ia de faze~ um breve comentário, do!

pois duas indagações. O comentário, e o seguinte: Prof •• Pa~

tore, eu acho extremamente difícil a missão que tem hoje V.

Sa. C oS seus colegas aqui, do BanCO Cen.tral. E não ê, ta·l
vez, por culpa dos senho~es. Eu acho que V. Sa. mesmo fez,

na Presidência do Banco Central, um excelente tr:abalho no

sentido' de acertar as dificuldades 'externas de caixa do Br!

sil nos Ultimos meses. ·Foi o trabalho reconhecido inclusive
. pela comunidade financei~a inte~n'acional COIIO um tt:abalho da

maior categoria, feito com.,grande empenho e pat~iotismo, que

SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

Sr. Presidente.

.~le pediu o testemunho de alguém. ~u' citei que a jornalista

Belissa Ribeiro me relatou com detalhe.s o caso, inclusive a

conversa que t(>ve, po~ telefone, com o Prof. Affonso Celso

Pastore. Eu pode~ia r,elata\ ~omo foi, dar os detalhes.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pasto~e) - Dep.H,

tado, as co'nve~sas pessoais entre mim e Belissa Ribeiro go!,

taria q~e, por favo'~. não fossem r:e.1atadas, como as suas cal!

versa's 'pessoais comigo eu também pediria que não fossem rel~

de falar a verdade tambem.

O SR. DEPOEnTE (Affonso Celso Pastore) - Eu

invoco o seu testemunho: alguma vez, com relação ã pessoa de

. V. Exa.~ de quem educadamente,democ~aticamente, discordamos,

alguma vez fui grosseiro?

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

chegouIsso nossuge~ido que ele desse um ~i~o na' cabeça.

mente se junta~ ao mundo.

O SR. DEPUTADO JACQUES O'ORIIELLAS - Sim, m's

dentro de condições favorãveis. absolutamente favorãveis

ela.. A outra questão" para não nos alonga~mos muito, em fU!!

ção do. prazo que foi estabelecido, se r~fere a uma declar.!,

ção reg'istrada 'na imprensa: Com a impossibilidade de o mut.!:!.

ário do sistemil Financ~iro da Habitação pagar a prestação da

casa p~õpria. em função do Sl!U aumento .abusivo, V. Sa." terh

pela imp~ensa. Para efeito de regist~o nesta CPI. o que V.

Sa. tem a dize,,: a :.espeito? ~ a ultima pe~gunta.

O SR~ D~PO~NT~ (Affonso Celso Pastore) - Ui.!!.

guern-, nesta CPI ou fora, me Viu jamai!: decla~ar:- isso. Eu t.!.

'nho o maior apz:eço pelos mutu-ãrios do BNH. Eu jamais faria

uma declaração como .essa.

O SR. DEPUTADO FERIIANOO SANTANA - E O suio!

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - Teríamos

também cóndições de explor~r o nos.so mercado interno, que hE.

je não. participa de coisa alguma. Quer dizer. o nosSo merc~

do interno estã praticamente imobilizado. TQ~iamos que l!

var: esses milhões de bras~lei\os. que hoje não compram coisa

alguma, a.participar desse processo.. Evidentemente, que

aquela p~odução teria que ser: dese.nvolvida em função do 'no.!.

so mercado inte~no. do mercado latino-ame~icano. Enfim,.

caMinho seria esse.

O SR. DEPO~rlTE. (Affonso Celso Pastore) - Ce!,

,tamente, Deputado; permita"me outra observação, em adi ção ã

discussão. Como o Deputado rejeita ti ,tese de não repudiar a

~lvida, quer pagar dívida... Com 2 bilhões de dólares de

receita não se paga nunca a divida, com esse modelo. Então,'

efetivamente, teria que se dar um passo alem desse. um pa,!

so de realmente virar ,uma aut:J.rquia e se isolar o Brasil 'de

todas as correntes de come~cio e de todas as cor~entes fina.!!.

ceiras inte\nacionais..

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORNELLAS - O Brasil

transfor:m:>:da, mudada. T'õ!rlamos que procurar o apoio na Am,!.

rica Latina, nos países do Terceir:o Mundo. Enfim, teríamos

condições de sobreviver. Essa e a nossa posição. t claro

que terTamos que dar ao Governo instrumentos que o possibili

tasscm levar a cabo essa política. [evidente que aí tal'" i a

que haver uma mobilização nacional, de todas essas popul2.

çõas. no sentido de r.espaldar a aç~o do Governo. EVidente-

mente, esse Gove~no que ai está não teria condições da fazer

isso. r evidente que o Governo que teríamos que colocar em

seu lu'gar seria um Governo c'ontprometido com ~ssas alterações.

que seriam substancf~is, proflHlda~ e que ter.iam qu!,! dar 'vez

ã imensa maioria do povo que hoje' n~o participa do proces s o

produtivo, que hoje não são b~asileiros, efetivamente. Po.!.

,que, incl~sive, lh~ 'é,negado.o dir:eito .de vot~. Essas alg.!!.

mas medidas que ter:latnos que tomar.

O S~. i)~PDErn~ (Affpns~ Celso Pastore) - Co.!!.'

cretame'nte, como ê que seria feito o desenvolvimento do c.e,.

merda em cont~atos bilaterais. for:a da área dD dólar?

O S~. O~PUTADD JACQ~ES D'OR~E.LLAS - Terlamos.

evidentemente. que faz?-lo com os nossoS produtos man ufatur2.

dos, com nossos produtos de expor:tação, com nossos produtos

p~imãrios. com aquilo que produzimos. E, naturalmente,

fun~ão disso, teríamos que trocar as mer:cadorias de nossa pr~

dução, de nossas manufaturas pelos produ'tos que seriam exigi

dos aqui I internamente.

O SR. DEPDE.NTE (Af,fonso Celso Pastor e ), -

que eu temo ê qu'e, com uma decisão dessa natureza. o volume

de exportação de manufaturas, que hoje estã em tornO de 10

bilhõets de dõlares, venha a dois. ' Ter'iamos uma contração da

p~odução da o~dem de 8 bilhões de dõlares, com a geração do

co~respondente nível de desemprego na indústria manufaturei

,:a, de salda.

se realiZado?

O SR. DEPUTADO JACQUES D'ORIIELLAS - Comerc i o

bilateral fora da ároa do dólar.

O SR, DEPOENTE (Affonso Celso Pastore).- E cE.

mo 'é que se faria un1 comercio bilateral dentro da dimensão

que e necessã\io se fazer no a~ilsil for:a da ãr:ea do dõl~~,

'que e um infinitesimo de segunda. o~dem no volume total de

com'é~cio brasi1ei~o? Quer: dize~, como ê que estas questões

prãticas, Deputado, s(!1':iam encaradas diante de um quadro cE.

RIO este que V. Exa. ap~esenta?

O SR. DEPUTADO JACQU~S D"O~N~LLAS - Nós, evi

dentemente, teriamos que, prÍlDeiro, t:aciocina~ em termos n!,

cionais. não em tet:mos da 11'ngua inglesa, não em te~mos de

banqueiro.s norte-ame,:icanos, não em termos do capital fina,!!.

ceiro internacional. Inicialmente .. terlam~s que raciocinar,

tendo em vista os Ift)lhões de b~asilei~os que, hoje, não têr.t,

terra. não têm ±~abalho, não t~m empr~go. não 'estão envo:vi.

,dos no processo de pr:odução, não ,rec'ebem na~a, são pãrias de~

tI'O da nossa sociedade. São pessoas que, realmente, não têm

condições de sobreviv~ncia. A p~im,eira questão seria ess~.

,As legiões de praticamente mutilados que temos em nosso País

teriam que ser ,atendidas. Eviçlcntemente. teríamos a questão

fundiãria. A questão da terra teria que ser efetivamente

significa que não queiramos pagar a dlvida. Significa. isto

sim, que nõs devemos nos i1r:mi1r: de cÇlndições ,objetivas e co~

c~etas pa~a enft~enta~ os c~edo~es internacionais do Br~sil •

que são. evidentemente. 11 comunid~de financeira internacimaJ.

, [ evidente que, depois de uma mo~atõ~ia unilateralmente de

cla\ada p'elo nosso Gove~no. teremos que ve~ em que condições

esseS consõ~cio:!ô fi.nanceiros internacionais. esses bancos in.

tet:nacionais virão conve~sa~ conosco •• Na medida em qUI;: nós

estabeleçamos um· prazo fixo. por exemplo. de cinco an'os. eu'

estou de acõ~do com S. Sa, Du'~ante cinco anos eles vão nos

cozinhar em banho-maria e, depois desse prazo. a dlvida, os

;u~os. enfi~. o p'rincipal estará acrescido de maneira brutal.

E ai teremos realmente apenas adiado uma si tuação e agravado

conseqOentemente, esta mesma situ·ação.' De modo que a nossa

proposta de declar:ação de' moratória nâo tem prazo. ,Não si,g,

nifica que não queiramos pagar a dívida. Significa que, em

.. função da situação il que os bancos nos levaram. a que o ca

pital financeiro - no caso, e,sse consõrcio estrangeiro

nos levou, não nos resta outra alte\nativa, neste País. De

modo que não significa não pagar, significa apenas uma mor!

tõr;a, um prazo, um tempo. E, de acordo com o comportamento

desses banqueiros internacionais. desses barqueiros estrangei

ros, nõs, evidentemente, tomaremos as meqidas cabíveis en1 ci.

da caso. [c1a~o que, dentro desse conjunto, pode-se fatal

mente levantilr o argumento de que sofreremos retaliações.fU.!.

50 entandemos que está embutida uma chant!lgem. qu~.nós. evi

dentemcnte, repudiamos. Existem p~essões nO sentido de que

vão confisca~ nosSOS aviões, navioS e talvez ate alguns pr§.

prios brasileiros no exterior. Enfim. a pergunta seria esta:

em que medida V. Sa, entende que haverá retaliação,? Que

nTvel de retaliação se verifica~ia no caso de uma .declaração

unilateral de moratõ~ia do nosso Pah, não implicando isto

que não queiramos pagar a d'ivida, mas sim suspendê-la tempE..

rariamente. E não fixaremos prazo, evidentement,e. Mas qu~

remos saber: que tipo, jã que e uma argumentação que envol v e

seto~es do Governo. seto~es do ~e~,ime .. de que haverã retal i!

ções pesadTss'imas, queremos saber gue tipo de retal'iaçõss h!

veria no caso dessa declaração.

O SR. DEPOENTE (Affonso CelsO Pastore) - Dep.l!

tado, efetivamente e muito difícil responder a esta questão:

que tipo de ~etaliação haverão Talvez se pos,sa ir buscar na

Histõ~ia algum exemplo. E um desses exemploS importantes foi

no inlcio dos anos 20. qua.ndo houve lima declaração unila t e

ràl de llIo,:atõ~ia da Alemanha e que terminou, num problema gr~

vlssimo 'com seus crédores internacionais. Houve ate mesmo

UlJ1il composição de dlvida muito semelhante àquela que se faz

hoje, por 'parte dos pahes devQdor~s com os credores. E ela

conduziu a poucos resultados do ponto de vista de vanta g em

que a Alemanha poderia extrair desse tipo de decla~ação uni

late~al. Ap,enas para efeito de exercTcio mental, para se

p~ojeta~ isto, eu devolveria a bola aPt:'esentando a seguinte

questão: declarada a moratõria unilateral sem.'prazo, o que

se faria depois? Que tipo de ajuste o Deputado proporia fo~
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guo.

,~esposta pa~a as duas, no meu nivel de conhecimento, e 5;';1.

,~u :pedi~ia ao Sr. Sob~eira que me co~~a, se for o caso. Mas

!' 'Mexi co tem a mesma cláusula, com os bancos. e a Argent i n a

tambem.

S~. P~ESIDENTE (D,eputado Alencar Furtado) 

A Presidência intervem na inquirição de V. Exa. pa~a requis!

ta~ a infor:ma~ão esc~ita' da Asse~so~ia do Banco Cent~al. com

u~gência, urgentíssima, em razão do .nosso p~azo, muito exI

pela ação conjugada com outras naç'ões que enfrent<lm o mes mo

tipo de problema, colocar às nações, que são as nossas credE.

rBs os onus polTtico e social decorl'cntes de honri(rmos as no!

sas dlvidas, dentro da atyal sistemÍitica de, jur:os, ~rilzos e

carência. Inclusive as informações que o Presidente do Ban.

co Central e outros integrantes da equipe econômica do Gove!.. .

benl,~ntão, eu pedi~ia 'a Um assessor de V. Sa. que anotasse.

o que foi aqui requisitado.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Sr.

ro. Deixe-me te'ntar verificar de onde pode surgir a discr~

pância. Nós devemos chega~ ao final do ano com uma posição

de caixa da ordem de 4,3 bilhões de dõlares, Talvez seja i,!

so que o Dl"'. Viacava tenha dito, Estou tentando situar

que ele efetivamente disse. rnas posso verificar essas inf0r.

mações com ele. E, obviamente. os dados de balanço comercial'

e de balanço em contas correntes estão no texto que eu vou

encaminhar.

O SR. DEPUTADO PER/M/IDD SAIITAIIA - Porque

dife~ença seria de um bilhão, o que s,eria muito agradável p.!

ra nós: em vez de 5,3, seriam 4,3.

SR. D~POENTE {Affonso Celso Pastô're)~-- Nã-o,

eventualmente V. Exa. deve ter tomado outra cifra, de 4 t 3 bi.
lhões de dólares •••

O SR. DEPUTADO F.ERNAlIDO SANTA/IA - Não. foi o

dado que ele deu· aqui. Agora. evid~ntemente, que 'não quero

fazer disso uma· afirmativa pe~empt'õ~ia. ~u que~o apenas r!

tirar a dúvida.

continuar, po~que a ho~a já vai multo avançada. Tenho 0l!

t~as pe~gu!1tas a faze~. mas talvez no próprio relató~io que

V: Sa. vai apresentar eu consiga di'rimir essas dúvidas. ~

gora, gosta~ia de deixa~ consignado que participo do ponto

de vista do Deputado Pratini de Ho~aes, no sentid~ 'de que.

nesse proble~a da divida externa. nós dévemos ampliar o raio

de nõssa ação, passando a uma discussão polltica com tod o s

os países que são sedes desses bancos e que estão ,ai a . nos

cob~ar juros e taxas excessivas. E apenas mais uma pergunta,

pois esta Comissão ainda não tem certeza do dado: qual fi

montante da d~vida extel~na r:eal ~egistr:add no Banco Central e

qua~ o montante que V. ~as. podem apreciar como flutuante. i,!

to 'é, aquela dívida entre 1 e 360 d,ias. que não. 'é registrada

SR: PRESIDENTE (DI'lPutado Alencar Furtado) -

SR. D~PO~NT~ (Affonso Cel so Pastare) Ce!,

tamente existe um engano. Nós poden1o~ esclarecer esse eng!

no .. mas certamente existe um engano.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SAllTANA - Por outro·

Tado, quanto ii te'rceira e última pergunta. gosta~ia que

V. Sa. nos 'fornecesse da-los sob~e as expo~tações brasileiras:

qual a percentagem das expor:tações pagas ã vista e qual

percentagem de expo~tações que são pagas ,entl"e 30 e 90 dias.

O SR. DEPOENTE (Affon'so Celso Pastore) - E~

ses são dados que sõ pode~ei fornecer ã V. ~xa. posteriorme.!!

O SR. DEPUTADO FERNANDO SAllTAllA - Eu não vou

~ntão. ao, Pr:esidente que reque~esse.

SR. PRESIDENTE (D~putado Alencar Purtado) -

Huito ob~igado.

te. '

O SR. DEPUTADO FERNANDO SAIITAIIA - Eu pediria.

do.

f'ica r:equisitada' a informação.

O SR. DEPOEIHE (Affonso Celso Pastore) - Isso

estã ligado, nobre Deputado, ã pergunta que o Deputado Supll

cy fez ante~io~mente, a respeito da dive~gência de dados e11

tre as exportações no senti do econômi co. que.S. Exa. cham o u

de accrual e no sentido~. Quer: dizer:, naquela demonstr,!

ção que eu jã me comp~ometi a dar vai estar este esclareci

mento.

SR. PRESIDENT~ (Deputado Alencar: Furtado) 

Apenas eu queria dizer ã Assessoria do Sr. P~esidcnte do !la.!!

co Cent~al que essas ~equisições feitas pela CPI o são, 'se!!

pre por escrito, mas agora ,podemos fa;ê-las 'verbalmente, ,po!.

que ficam ~egistradas nos Anais - 'fi g~avada a lllat'ér:ia aqui.

t como se tivesse sido o requ,e~imento fo~rnulado l"egularmente.

Presidente. sem p~ejuízo, obviamente, da sua r:equisição es

tá-me informando o Sr. Carlos Eduardo que esse dado, especi

ficamente, 'foi fornecido anter:ior:mente. Nós podemos repetir

. isso. Estã no meio d.e um vol ume grande. mas jã foi forneci

no BanCá.

O SR. DEPOENTE (Àffonso Celso Pastore) - EE.

ses dados nóS, tambem, jã fo~necemos, nobre Deputado. V.Exa.

.tem o detalhe dis~o ate 198"3; jã fo~necido nos dados que

Comissão ~equisitou ao Banco Central. Nós jã fo~necemos.

·no

defi ci t

as Cartas, ha palses que não as publ;"cam. Quer dizer,

bilhões de dólares. Esse o dado que a'presentei.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastare)

Não, nã~ são, são diferentes.

o SR. DEPUTADO FERNANOO SANTANA - Não sou mui

to eSIJQcializado no "economês", mas estava exatamente enten.

mesmo que eu entendo, pensei que uma coisa poderia ser igual

a' outra.

do balanço de pagamentos, obviamente I foi menor. Quanto foi

a pe~da de r:eservas em 19821 (~.)

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Enqua oto iE.

so, vou 'faze~ a out~a pe~gunta, para não perde~ tempo. V. Sa.

afir:mou aqui que o déficit do balanço de pagamentos deste ~

no chega~ã a 5 bilhões e 300 milhõ,~s de' dõlares.

O S~. D~POENTE {Affonso Celso Pastore} - D~

ficit em contas ,:correntes.

muito breve. O Dl"'. Pastore disse que em 1962 nós pagamos 12

o SR. DEPUTADO FERNANDO SAllTAlIA - Certo, b!!.

lanço de pagamentos e contas correntes não são sinônimos?

D SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastare) - Não.

contas correntes e umi;l coisa, balanço de pagamentos e outra,

Balanço de pagamentos ê a variação da POSiÇ~D internacion iI 1

de reserVas, enquanto contas correntes 'é o deficit comercia1

mais o movimento de serviços e juros.

O SR. DEPUTADO FERNAtWO SANTANA - r,las e isso

bilhões e "600 milhões de dólares de Jur:os e a isso acresceu

se um déficit. Eu. infelizmente, não tive oportunidade de

ouvir esse déficit no balanço de pagamentos.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) 

deficit foi no balanço em contas co~rentes, da ordem de 14,4

caso dos puíses que publicaram aS' Cartas. nõs, 'obviamente.p~

demos fornecer> no caso de países que não publicaram. nós.

obviamente, estamos impedidos de fornecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Satisfeito, Deputado'2

O SR. DEPUTADO PRATIrlI DE MORAES - Gostaria de

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

fica ~equisitada ü' documentaçã,o, na hipótese de o Banco detê

10.

o SR. DEPOENTE {Affonso Celso Pastare} - E,

COIll relação às Carta~ com o Fundo, todos os países têm

Inclusive a Ing~ate~~a, no momento em que entrou no Fundo _

não agora, mas hã alguns anos - e ,outr:os países desenvolvi

dos também.

ag~adecer ao ilustre Presidente do Banco Central a gentileza

qe suas respostas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tel'il a palavra o Sr. Deputado Fe~nando Santana.

O SR. DEPUTADO áRNAIIDD SANTA liA - Eu vou ser

O SR. DEPUTADO PRATINI DE MORAES· - Eu suger.!

ria ao Sr. Presidente que nãs ~o1iC'Í.tãssemos também ao Bal!.

co Cent~al, se essa documentação estiver: disponive1 ou tiver

sido publicada - ac~edito que tenha sido por:que as nossas

o foram - o envio ã· Comissão do texto das cârtas de comprE.

missa feitas po~ aut~os palses com o ~undo MDnetãrio Intern3!,

cional.

o Sito DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) - Com

~elação às Cartas do Fu'ndo, isso e' uma' cOJ1duta em que cada

pals escolhe a sua, Quanto ã Carta, como uma manifestação .!:!.

nilateral do Governo ao Fundo, hã palses que enviam isso ao

Congresso) hã palties que não enviam, há países que public a m

dendo isso. Mas V. Sa. falou em ,5.3 bilhões de dõlares no

deficit de contas co~rentes. e,nõs temos aqui uma info~mação

de 4,3 bilhões, que nos foi dada. pelo S~. Ca~los ViaC.1l:va.

QUàl a mais ve~dad,!it:~: o nüme~o de V. Sa. ou o do depoime.!!.

to do Sr. Carlos Viacava7

O S~. D~PO~NTE (AffçlOso Celso Pastore) - DOr,'

Carlos Viacava deve ter-lhe dado info~mações de balanço cE.

,me~cial, que não e de 4,3 , o ,s·upe~ãvit e de 9,1. e o defi'

éit p~e'visto em contas correntes e dI! 5.3 bilhões de dólares.

Hão 'é de 4,3. do S~. Carlos Viacava. não. Ele deve ter-lhe

d~da possivelmente algum out~o numero: Q,lJatro vrr~ula três

deve ser o supe~ãvit no balanço de' pagamentos como uni dado.

De ~ua1 que~ fo~ma. Sr. Deputado, eu êstou çom esses dados t~

dos no meu texto. são os dados oficiais do Governo brasilei

ou

essa não e uma tarefa

SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore) -

vão a todas as nações endividadas.

de V. Sas. Essa e uma tarefa noss,a. Eu a~ho que chegou

momento de a classe política brasileira, por slla ação,

Quntas.

no t~m dado aqui indicam, cla~amente. que V. Si!S. não pode m

fazer mais nada. V. Sas. fizeram aquilo que era poss'i'vel f!,

zero r o momento de começarmos a discutir o cenãrio políti

co agora, quando se coloca essa questão da dívida externa. ~,

cho que cnegou o momento de, ~m Vez de conversi:l:mos com

Fundo Monetário Internacional, COm banquo:iros internacionais,'

Cou com os Seus counterparts, para usar a expressão' da 'moda,

do gove~no ame~icano ou dos países da Comunidade Europeia,co!!.

versarmosccorn a cla~se política dos Estados Unidos ,e da Com.'!,

nidade Eu~opeia e lhe da~,mos uma visão clara das conseqOêll

eias disso aqui. Porque, em ultima instãn~ia, a classe polI

ticá desses países e que define os recursos e a forma de uti

lizaçíio dos recursos nacionais, que, no fundo, s~o os que ,vão

financiar o Fundo Monetãrio ,Internacional, o Banco t~undial ,

o BID. o 'EXitnbank. a Herme~, a caFACE, o Eximbank japonês,etc.

Este e o comentã~io que eu queria fazer. As, duas pergunt as

seriam as seguintes: primeiro, houve um debate aqui entre a

economista r~aria da Conceição Tavares e o Dl". Paulo Lira, a.

que não pude assistir integralmente, mas, quanto ã parte

que assisti, ficou uma duvida que eu gostaria fosse esclar,!.

Cida ou pelo Presidente do Banco Central ou pelo Chefe do Se..!:

viço Jurídico, se estiver presente. Outros pàlses, alem do

8~asi1, na renegociação das suas dividas, aceitaram tambem o

foro de Nova' Iorque em seus' contratos, ou foi só o Brasil que

aceitou? Segunda pergunta: todas as nações que fi zeram esse

acordo com o Fundo l·lonet5:rio Internacional envial"am Ca~~as

de Intenções como a que nõs enviamos, com os anexos, a nível

de detalhe. ou foi só o Brasil qu·e C! fez? Eram essas as pe!,

quero aqui testemunha~. Eu acho que o problema. no entanto,

não diz m'uito respeito ã ação do Banco Central. às autorid2.

des econâmictls do Brasil,' no sentido de negociar. seja com o

Fundo Monetãl"io Internacional. seja com as ag~ncias financei

ras outras, governamentais ou privadas, as nOSSas dificuld.!,

des ol"iundas da dívida ex.terna. O pr:oblema ê que O cenã r ia

precisa ser: revisto. V. Sas. fizeram o que era possível f~

zer, dentro deste cenãrio. Estamos precisando hoje - e i~

so eu acho que não e ta~efa de V. Sas., isso tarefa 'políti

ca - discutir o cenãrio, O que ê perverso ê o cenãrio.

'que e perverso ê te~'que adotar as medidas propostas pelo Fu.!!

do Monetã~io Internacional. O que ê per:ver:so ê ser obrigado

a financia~ projetos de longa maturação, com baixas taxas de

~etorno. a taxas de juros que supera~am 20%, quando viemos

de uma fase - e quando eu operava no Governo era assim

em qU~ se tomavam recursos a 15 anos de prazo, com 3 anos de

carãncia, 6% de juro fixo, pa~a financiar projetos com taxas

de ~etor:no de 9. la, 12, ou 15%. Precisamos rC!ver este cenI

rio, que (! perverso não só em relação ao Brasil, mas em reli!.

o S~. ASSESSOR (Diógenes Setti Sob~eira)

Temos confirmado cOnosco' - podemos ate fo~nece~ ã CPI, se

necessário fà~, documentação relati.va, - Costa Rica. México,

Argentina e Inglate~~a. o .Reino Un.idõ. jã· abdicou da sua ·sE.

ber:ania, dessa vez existindo.

SR. DEPUTADO PRATlNI DE MORAES - Eu acharia

importante que a Comis~ão' recebesse' cópia dessa. documen't;ação,

po~que há a imp~essão de que só o Brasil abtiu mão de deter

minados privilegios que, normaimente, teria. no caso dessa

renegociação.
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OSR. D~PO~NTE' (Affonso Celso Pastore) - Dep.!:!.

tado. se eu entendi bem sua questão - deixe-me tenta'r colE.

determinado instantC!. ~m choque da elevação do p~eço do p~

tt:ôleo ,que compeliu, os palses depe~dentes de petl~õleo impor

ta'do a- terem de a.umentar 'as sU~s exportações sendo que a!

~u,nsJ eventualme,~~c, o ,~.1:a~i:l,', ~u,m !'~~~r:~inado' i,~stant~·., tom,!

r:affi consciência de qu'e, atravcs, do cr:escime~to de e~po'rt~

ções, não er:a' posslvel set:,,:ir:.a le'sses encar:gos, ta,:,to da i!!!

p0t:'tação' de ,petr:õleo quanto dos se~viços, da dlVid~. que se

âcurnulou ~o per:lodo er.! que cr:esceu o p~eço internacional do

petróleo. ~ isto?

O SR. DEPUTADO EPIT~CID CAFETEIRA - Em linhas

, ju,:os, al a coisa se ,tornou praticamente incontroliível, por.

que e claro que começamos, com o esf0t:ço de substituir ins,!!

roos impo,:tados. a nota~. que o acompanhamento, da divida extc!.

na com o Produto Intc~~o B~uto ,não," ~r:a al,go .~jgno ~e Tilaior

convencimento. jã que o P,:oduto Intet:no Br:uto er:a cond,ici'on2.

do ã importação ~e .insumos .e~ por:tanto. ao aumento ,.ate ,das

nossas impor:tações. Então, quãndo partinos p~~a isto, not2.,

mos o quê? Que 'esta autof,ag.ia produziu uma queda de preços

nos p~odutos p't:imâr:ios. enibo~a V. Sa. tenha dito que a queda

não teve esta 0r:igem. Acho que a: 0r:ig,em da queda dos preços

dos produtos pr:imãr:ios, e ate mes~~ de alguns industriais,eE.

tã na necessidade de maio~ e'xpor:tação do que d.e importação.

O l1inistro Delfim Netto" em 1979, dizia que 11' nenhum Pais se

preocupa em pagar: a ~ua divida, o impor:tante e ac:.ninistrã-la'~

~ntão, vou,. dent,:o deste meu enfoque, - e se estiver errado,

V. Sa" como técnico, pode explica: o~de e~tá o ert:0 - per

gun,tar ,a V. Sa,. : a partir de quando o nosso balanço comer.

dal s'e tornou} inViã~e",.~~mado ao nosso balanço de 'pagamen

to?' .Ou .seja , a par:tir: de quando começamos a opera~ em Verm!

lhe? Ou a par:tir de quando chegamos a uma situação em que,

saber.lOs, niio pudemos expor'tar: excedente o suficiente pa r a

sequer: pagar: o serviço da divida? oU
i

a par:tir de quando ~

mamo~ consciência de que estamos t:0l ando a dlvida J. porque nao

temos condições de pagã-la? Esta ser~a a minha pri.meira pe!.

gunta.

leo naquele I!lor::lento~ per:demos ti;ú!lbêm com o crescim!,!nto ,dos'

p~cços dessas matêrias-pr:imast destcs insumos bãsicos', que

também g~ava,:am o balanço comerc'ia1 b~asileir:o, Este segu!!.

do efeito foi um efel'to que começou e tet:J:linou em 1983 •. Em

]984 jã estava mais ,ou menos normalizado, emb~,:a os preços de_

algumas dessas lllater:ias-p,:irnas' tiVessem subido e f..icado· num

patamar alto, não tivessem voltado ao nlvel anterior.

evidente que, como' r:esultado disso. havia de'ser ge~ado ura

g~ande. deficit corne~cial br:asileiro em 1973. ge~ou

déficit da ordem de três bilhões de dõlar:es, mais ou menos 

foi o pr:imei~o impacto do pet,:'ô1eo. Poder-lhe-ia dizer

seguinte: nesse momento ficou clar:o que e~a preciso fazer: a!

~uJj~a .c,oi s,a..do. ,p.~~,t,~ ,~~,.v"i,s,~a, .d.~ aj.us,t,~. ,~,ajgyma'.co,isa foi

feita do .ponto d,e vista ,de ajuste: for:am estes inv,estimen~os

par:a ,substituição de ilnpor:tações de .ma~e,:ias-pr:-imas. de ',i,!!

sumos bãsicos. F0t:am feJtos'de f0t:ma que, lã po,:,volta de

1978, a c~njugação de dois fatos - 'quer: dizer:, a constância

,dos pr:eços inter:n~cion~is do petr:ôleo, que, em val0t:es nomi

nais. em dôlar:es. pr:aticamente nã~, se .alter:ar:am de 1.973 ate

)978. e a inflação mundial, q!1e pu~ou par:a cima todos os pr~.

ços, inclusive. agor:a. tambem os 'das nossas exportações, com

a volta ã norrnalid~de'desses mer:cados de r.lat~r:ias-Ptimas

de insu"!os básicos - ,f;.!~ com que o d~ficit comercial br~

sileiro fosse caindo. até que em 19.78~ o nosso balanço cooe!.

cial estava' virtualmente equilibrado. Então, se algo se pa!

sou entre 1974'~ 19;8t'fOi,U~ ce~to indicativo de 'que cra

possivel. naquela estr:utur:a de p~eços internacionais. fazer

se a'lgum ajuste. um 'pouco mais lento, mas fazer-se o ajuste.

Tenho a impr:essão de que este cenãr:io que V. Exa. aPr:esent'a"

em, que momento r:ealmente ficou pate~te que a coisa não iria

funcionar: - foi o momento em'que se mater:ializou o novo

cr:escime'nto dos p,:eços do petrõleo, e â nova 'elevação 'das t2.

xas inter:naci.onais de jur:os~ em 1980 e 19B1 de fill:o a coisa

ficou mais patente. E realmente o sinal final disto ocorre,

no fim de .1981 e dut:ante o p~imeir:o semestr:'e de 1982. Então,

há vários sinais. e nenh.ul:l deles. no meu modo de ver. e alt!,

mente conclusivO-'. ~ p~imeir:ol de 1,973 , e um sinal de alerta;

mas não foi 'um sinal fatal; o segundo sinal, de 1973/79, foi

um sina] de alerta Um pouco m~is fo.t:te, J:las também ,não er:a um

sinal de' fatalidade. Q~er: dizer:. a cr:ise t:ealmcnte ir:rompe

como urna ~r:i.'s,~ .s,i.n~r:?1!i,~a. de todos' os pa5s,~s.:",em, ,198~ ,:~al

mente e o ano em que fica patçnt~ que o ajuste não tem, s'ol~

ção, a não ser: por um p,:ocesso de' ajustamento sincrõnico 'de

todas as economias devedoras.

OSR. DEPUTADO EPITlíCID CAFETEIRA - Agradeço

a V. Sa. a f~anqueza da r:esposta, que me satisfaz ple'namente.

Ago~a, a segunda per:gunta, 'é uma decor:r:!ncia da pr:irneir:a:' se

somarl':1os todas as dívidas dos palses devedor:es. temos que e~

tender: que o ser.viço dessas dlvidas - jur:.0s etc, - terã'

que se~ cumprido por: esses paises. que terão que :1 :'exportar

mais do que imp0t:tam pat:a obter:em aquela quantia. Como todo

mundo estã nessa situação, então, ai., e que se dã a autofagia.,
Todo mundo tentando baixar: o pr:eço par:'~ exportar mais que

importa. Hoje, o Br"asp inclUsiye rec~be reclamações de vi
, , \

r:ios pa~ceiros por:que ,estã diminui?do as suas importações. Na

ver:dade. ,es~afRos consegu·indo. com gr:and"e esforço, aumentar as

exportações mas ã custa de outroS. , f~õs estamos, nessa aut~

fagia inte~nacional. buscando '~at~sfazer aos credóres. Er;l

linguagem comum, seria como se tivéssemos uma sociedade endi.

vidada nas mãos de 20, 30 ou 100 agiotas que querem j:lros mas

que ,não compar:ecem ao mer:cado de cônsumo pa~a comp~ar coisa

alguma. ~ntão. seria dificil estabelecer: um equi11b~io e,!!

tre a 'balança de insu'mos e a balançil de consu,mo. Então, pe!.,

guntar:ia a V. ,Sa. se há caminho normal - não para o Brasil,

mas pa~a todos os palses endividad,os - pat:a que todos I ao

mesmo tempo., expor:tei:l mais do que llllportam e assim poderem s2

tisfazer suas dTvidas.

O SR. DEPOENTE (Afio[lsO Celso Pastor:eJ

Deputado tem presente claramente na sua cabeça o fato flsico

de que o mundo ê uma e~onom;a ·fechi;da. Nem todos pode[ll ':a,!!.

, ~'entar:' suas expo~tações ao ,mes,mo '~emp'o, a não ser: que to d os

aumentem' suas .impor:tações ao mesma tempo. Âí est~ a r:espos.':',

ta que fe~ha a equ~ção. SÕ hã' um caminho at~aves do qual se

pode equ'a'ciona~ o p~ob'l emia do· endividame~to de todos os pai

5es ·devedores sincronicamente: 'é com o crescimento do .:comê.!:

V. Exa. diz que houve,numcª'~la da forma como a entendi

s~. O~POErlT~ (Affonso Celso Pasto,:e) -

sua pe~gunta ê: quando isto fica evidente? Pr:imeiro. ,vamos

qualificar-um pouco esta pt:0posição: estã correta; em essên

cia., é isto. O qu~ .se ver:ificou no mundo é que países alt~

mente dependentes da importação de petrõle·o. no' fundo. tive-

'ram dois ~ecur:sos - e ·esta e a Pt:i~~i~a 'qual ificação: •ou

.cr;escer: r:apidamente as suas exportações e conter: outras iE!

portações que nã'o o petr:õleo. par:a'poder: ficar equil'ibradono

seu ba lanço comer:d a1. óu. ~ventualmente, tempara,:; amen te,

aumentar o seu nível de endivi,damento externo - queJ: di

zer, manter as suas expor:tações e as impor-taçõ~s não petri

leo num nlvel possível de mar.ter e as extr:a petrõleo, que

fossemimpor:tadas pela elevação do: 'Pt:eços de p~tr:ôleo, tran!

formar em endiVidamento, tomado no mercado internacional

curto pr:azo. Acho que este. foi o primeiro caminho que ocor

reu. A maior: parte dos palses, de fato. financiou o acresci

mo de impor:tações de petr:ôleo com um endividamento_exter n o.

Um ,segundo fato fica ,patente no pr:imeirq choque do petrõleo:

no vãcuo. da elevação dos pr:eços ~do .petrõleo ocorreu tanib'ém

uma elevação de preços de outl~as materias-p~ir.las básicas

este e' UJ:1 fato de que me esqueci .no 'meio d,a exposição. mas

impar:tante r:elembr:ã-lo ago~a. Qua~to aos p.r:eços de matérias·

pr:5rnq..s bãsicas, cono o cobre e co'mo alguns aços especiai: i~

por:tados pel0,Paj's. como ,fer:tilizantes. fundamentalmente. ou

insul:tos p~ra'fet:tnizantes, ou insumos par:a a indüstr:ia.quim.:!.

ca, no 'mofilento em que'ocorr:eu a elevação do·s Pt:eços intern2.

cionais do petr:õleo ocor:r:eu tambem uma, g~ande elevação deE.

ses pr:eços.. 1\1, mais P~r: que~tão de segur:ança da maior, pa!.

te dos palses, ven,do aquela b~utal elevação do, pr:eço do P,.E:.,

tt:õ,leo. ocor:'~e'u. num deter:mina'do ins~an'~e, o temor: de uma cri

se inter:nacional mais r:âpida e mais !Je~et:a1izada tio q~e aqu~

la que efetivamente' acabou ocor:r:endo. ~nt~o. ·vamos dizer que

foi uma atitude de ·cautel.a dos.'pal~es. todos~ de esto~arem e!

sas mat·er:ias'-<pt:inas bãsicas, ou esses insumos, para evit2.

~eI:l; no fundo, uma c~ise econ?mica moment?'nea 'de maio~es prÊ.

porçõ,es. ~ntão, não pe~deJ:los sõ co'm a impo~tação de petrÉ.

O SR. DEPUTADÔ EDUARpO MATARAZZO SUPLICY

Mas V. Sa. deve ter dados recentes' sobre 1984. Então. se pu

der nos fornecer •••

SR. PRESIDENTE' (Deputado 'Alencar: Furtado) _

T~m a palavl:a o Deputado Adhemar G~isi. (Pausa.) Não se e!!

contrando pr:esentc o 'Deputado Adher.la~ Ghisi, 'concedo a pal!

vr:a , par:a inquirição, ao De.putado Epitãcio Cafetei:D.' V.Exa.

díspõe, de quinze minutos pa~.a a sua ,intervenção.

,O ,SR. ~EPUTADO EPIT~CID CAFETEIRA - fluito obri

gado, Sr. Presidente. Dl'. Pastor.e, anotei algumas dec'la r.a

ções de V. Sa. e destaco a ,de que~" ate 1973, não houve endi

vidamênto de l':1aior monta ou que desse maior: pr:eo,cupação ao

Pals, ou seja. ate, qU 7 houve o pr:imeir:o choque do petrõleo •

Ate esse choque do pett:õleo, segundo diz V. S~., não ,houve a.!:!.

mento de debito que comp~ometesse,. quê ge~asse deficit em co!!,

'tas co~rentes. Que~ia fazet: lIma .obse~vação: o aumento do,

p~eço do petl:õleo, c~iado no ca~tel da OPEP, jogava, a nlvel

~undi.al·, um te~cei~o elelllento. que nã:o 'er:á comPr:ado~ no me!,

cada de cOl)sunio,mas vendedo~ no I:1ercado de 'insumos. O'u seja.

os palses p,:oduto~es de petrõl7'0' de ~epe~te. ~esolveram c2.

pitalizar:-se pa~a, quando acabasse o 'petrõ,leo, te~ern' alnda

cap~tal par.a .continuarem comp,:ando o que p~ecisavam. f~atE.

r:almente, ha~endo quem vendesse o insumo capital e não comP2

t:ecesse ~o me,:cado de consumo para, comp~ar: os produtos man.!:!.

fatu~ados ou matet:ias-pt:im~s dos p~odut0t:es, criava .. s.e uma

situação dific;l: todo f.lUndo necessitando exportar mais do

que impor:tava pa~a cobrir: o' ju~o e tentat: a~e diminuir o mo,!!

tante de sua divida" Ou seja. crli'ava-se uma autofagia inter

nacional, 'por:que todo t:\u,ndo p,:e'cisa, hoje, ey.por:tar mais do

que importa, e isto e I:latemati~al'llente impos~ivel. o cartel,

na medida em que crescia, criava este pr:oblema para todos os

paises. ~,d'e'pois, disse' V. Sa. ,que, no perio~o 79/80, 'lua!!

do veio o seg4ndo choque de petrõ.1eo e o aumento de taxa de

gado.

o SR. 'DEPUTADO EDU4RDD ·/1ATARAiZD SUPLICY

Complementando, talvez V. 5a. nos pudesse dat: o dado mais r~

cente CJ,ue tem. Como Presidente do Banco Central. e a pessoa

mais atualizada sobre o montante da dlvida. A ultima data.

O S~. DEPO~l'tTE (Affonso Celso Pastore)

'última data e dezembro de 1983.

O,SR. DEPUTADO FERNAllDD SANTANA - Essa duvida

Pt:0vêm de duas' int"o~mações de homens realmente 1I1uito concei

'tuados na 'vida empr:esarial' bras'ileit:a e também cono executi

vos do Governo. Quando depõs' aqui em outubro do. ano passado,

o bünqueir:o Olav,o Setübal nos infor:roou que a dlvida externa

isto e, aque·}a que estava cori's'ignada no Banco Central - era

de aproximadamente 90 bilhõ:s ,de dólares; e o Sr. Karlo.s RiE.

chbieter> que 'tambem depôs dias depois, ainda,no. ano passado,

nos infor:mou que a divida registrada e mais a flutuante. s!,.

gundo eiementos de uma revista ingle.sa de maio de 1983. and2

va pOl' ~o1ta de 117 bilhões de dôlares. Isto e. a dTvida r;

gistrada e mais a flutuante. Então. nõs fic;Jmos aqui ser.tuma

certeza abs.oluta, e , agora quando ~amos fechar: a Comissão.no

sentiao de ap~t:ar: e, elabo~ar .0' ,r:elatõ~io rinal. v.aleria

pena que pelo menos este dado nos, fosse fornecido, a~e,. di!J2

mos, março de 1984, se' possível. '

SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore)"- Ni!,

bre Deput~do, eu tenho aqui - o S~. cat:los está-me' passan

do; isto estã no texto ,do ,:elatõr:io - os dados de setembro

de 1983: a divida de CUr:t9. medio e 1~'ngo p~azo era de 89 bi

lhões e 452 milhões de dõ1ar:es. Desse total. a.:: dlvida:; de

médio e longo pr:azos r:egistradas no Banco Cent,r:al er:a de 77

bilhões e G milhões de dôlares. Para o ~ês de dezembro nõs

estamos cor~ uma dlvida total' de 91, 1 bUhões de <jõ1ar:es I dos

quais B9,8 cor:respo.J1dem ã dlvida r:egi~tr:ada. Esse ,e o dado

"último de dezembro de 1983. 'E o dado que está ai. de quatro

'mescs·atrá~. Está certo?

O SR. DEPUTADO FERNANOO SANTANA - Certo,

O SR. o~pOEfnE (Aff~nso Celso Pastore) - Isso

var.iou. tanto em termos de dlvida ~egistt:ada 'quanto em termos

de drvida flutuante. com os 'des'embolsos agora do Ujumbo". ,t .

poss'1vel ~e colocar isso e se fazer a atualização final. Mas

essa info~mação da ~evista inglesa cer:tarnente estã errada.

Quem, estã c0t:~eto aí, e o Sr~ Olavo Setúbal.

O SR. DEPUTADO FERIlAtIDD SAtlTANA - f.luito obri
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o SR. OEPUTA.DD EPIT~CIO CAFETEIRA - Agradeço

solução final. Quer dizer, CO;,10 crescimento do comercio muE.

dial a taxas altas, aí, sim, poderemos encontrar uma salda.

produto\ ingl~s vai ã SCGD c consegue a extensão da garantia

governamental, qua Q uma coisa que poda ocorrer a 'qualquer

tempo.JIlesrno depois de o contrato ter sido firmado, ele não

aparoce aqui no nosso ragistro como credito garantido pelo

Governo, mas como credito bancãrio. Depois de feito o co,!!

t~ato e ~e!listrado na FIRJ, quaique~ alte\açã'o dassa natur!

cio mundial. O fechamento final dl!ssa equação implica que

todos tri'1nsacionem mais, al!juns gerando excedentes maiores do

que outros. Vai te~ que haver países deficitãrios, vai ter

nua have.lO países superavitãrios. Esse cenãrio sõ poderã OCO!

rer com o crescimento da liquidez internacional, que implica

crescimento do comercio mundi111. Por 'isso e que disse, no

curso da exposição e acredito que na resposta a algumas per

guntas, que sem o desenvolvimento das economias industrial.i

zadas que permita o cl"escimento do comercio mundial, não da

magnitude dôquola do final da década de 60, início da decada

de 70, mllS algo mais substancial ao que aquilo que estã oco!:,

de

situ~

lital~es tle segurança. Tanho infol~mu·ções de que em mais

Diôgencs Setti Sobreira) pudesse esclaracer algumas

çõos •. A1Uis, acharia impol:tante, Sr. Presidente, que fo'iise

dada tambcm a oportunidndc ao Dl'. Diõgenes Sotti Sob,ooira de

es~lal:ece~ a r:cfor?ncia quo .lhe fi.z, para que ele p~õprio p.!!

desse fazer liSO da palavt:a com respeito a essa atividada. Eu

vejo o Chefe do Departamento Jur1'dico do Banco Central cor:\

atribuições tão serias e de tanta responsabilidade que estr!

nhei quando soube dessa atividade privada que exercia e que

por seu escritõrio 'pri·vado er:am feitas solicitações profi!

sionalmente junto ao Banco Central. Por isso indaguei ao

~rof. Pastare se considerava isso normal. Entendo que

Prof. Pastare, quando expressou sua total confiança no Chefe

do Depil~tamento Jurídico, considerou normal que ele exerça

essa atividade privada e que também se tenha empenhado junto

aoS liquidantes. conforme ofício que enc~minhei a S. Sa., e

inclusive junto aos membrt;'s do Depa~tamento Jurídico, no se,!!

tido da verificalo da possibilidade de o pr:õprio Departamento

Jurlélico se empenhar n~ defesa dos ex-diretores, cujos nomes

foram possíVeis de serem apontados ao I.liniste~io Publico p!

10 relatõrio da Comissão de Sindicância. E nós tef.lOS tido

noticia de que de fato essa· leni?ncia ocor:reu no passado. CE

mo V. Sa. tem. feito um esforço. parece-ne sério, inclus i v e

rC'gistrado pelo Presidente Bãrio Pacini) do Tribunal de Con

tas da União, de esclarecet: todos esses casos pendentes

Temos tido informações, por exemplo, de que a leniância do

Banco Central se deu por motivos diversos. Por ex.enplo, no

caso da Godoi-Finünceira. resolveu-se adiar a eventual puni

ção dos diretores e ~esolveu-se. finalmente. quase que prE

por ullla punição que na verdade não representava qualquer p!!.

nição ao!> ex~diretores, sob a justificativa de que eles h~

viam contribuído pal'a a OflAtl) empcnhadn enl operilçõcs parilm.i

sobre o orçamento monetário fiscal e. conz(>qOcntemeni.e~ s~

bre " inflaç.âo de um estouro dessa ordem. E pergunto a V.Sa.

que razões levnram a um 'numero tão exagerado de estouros c a

umu certa leniência da parte do Banco Cent\"al. não na gestão

de V. Sa. - não seria o caso do qualificá-lo assim - mas

anteriormente. Talvez o Chefe do Departamento Juridico, Dl".

uma oportunidade isso ocorreu. ?ntão, de ~epente, algum as

instituições financeiras abus.aram de ope~ações i~regulares ,

constatadas pelo Departamento de Ficalização do Banco Ce.!!.

tral; e na hora de' se dizer que esses diretores responsãve~s

deveriam ficar inabilitados vem'uma informação de tima dize,!!

do: "Segur:a um pouco as pontas porque ~sses homens contribuI

ram par-a a OBAN e então se trata de uma questão de segurança

nacional l1 • Obviamente. diante de informações dessa natureza

o prõprio cnefe do Departamento Jurldico pode às vezes ficar

impressionado sobre ,como as pessoas acaba:m sabendo disso ou

como um ~E:presentante do flaVO acaba sabendo disso. Queria f!

zer uma observação sobre um compOI°thmento, que, felizmente,

está" sendo modificado nesse curto espaço de tempo em que e~

tE na Presidência do Banco Central. Li com ütenção o depoi

menta do Chefe da Assessoria de Imprensa. Sr. Reinaldo Domi,!!

gos Fer:reit:a, que mencionou que nos primeiros meses de sua

gestão V, Sil. esteve muito avesso a 'dar qualquer entrevista

ã imprensa) causando ate a demissão ••• Quer dizer, ele PQ.

diu demissão porque tinha dificuldades. Ate conversei aqui

com companheiros jornalistas a respeito dessa dificuldade. E

soube: que V. Sa. ultimamente... 1I0je fui testemunha di;;..

50, ou seja~ ao entrar aqui V. Sa. se dispôs a conversar com

a impl"CnSa mais abertamente do que antes conforme relatado.

Perguntei aos jornalistas que cobrem o Banco Central por que

acontecia isso. e me foi dada a explicação) transmitida por

V.Sil., d'e' que considerava o Banco Central uma coisa que ti

nha que ficar resguardada e nem tudo podel'ia !>ar divuldado •

Gostaria de ponderar 11 V. Sa. que o Banca Central n;io e um

banco privado. r um banco que ten:' uma responsabilidade: mui

to grande corno autoridade monetiiria, como\!executor das dir!,

trizes das auto~idades monetãr:ias;: fiscalizador, controlador,

mas tambem e um o~ganismo publico. Diante dessa nOVa atH,!!

da de V. Sa" no sentido de se abri~ mais.. de perguntar, de

estar disposto a responde\"· perguntas d~fíceis, de não se Í"!.

ritar quando das perguntas, e ate de ab~ir O seu gabinete ta!!!.

bêm a um ~eprE!s.entantQ da Oposição, pe~gunto a V. Sa., qua.!}.

do me diz que poderei encaminhar-lhe quaisquer informações,

!e serei recebido pessoalmente ou se vou ter que esperar até

aoportação, ~nt~o, isso depende da pr:ojeção que se faça

D SR. DEPUTADO EDUARDD HATARAZZO SUPLlCY

o SR. DEPUTADO EPIT~CJO CAfETEIRA - f·luito ~

gradecido a V. Sa. pela resposta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

O SI'. Deputildo Eduardo Matarazzo Supl icy se reinscreveu para.

nova indagação. Apenas pediria a V. Exa., nobre Deputado,que

reduzisse ao máximo o seu tempo..de' in.quit:ição) tendo am vi!.

ta a nossa Ordem do Dia. Tem a palavra V. Exa.

o SR.• DEPUTADD EPIT~CIO CAF~TEIRA - Ante, de

longo do tempo. Com dados de taxa de juros dessa magnitude,

no ano que vem não seriam 14~ mas 12 bilhões de dõlar-es de

supel·ãvit comer:cial seriam necessãrios. Isso depende dessas

variáveis, não e uma conta fixa, a cada ano ela se altera.

muito. Alguns desses ·casos inclusive foram relacionados ta!!!.

bem -a emprês timos externos: i ns t i tui ções fi nancei ras, tendo

feito empréstimos externos, depois com a maxidesvalorização e

diante de dificuldades cambiais, não conseguiram enfr-'entar a

situa,Ção e estouraram. Eu pergunto a V. Sa. qual o efeito

faZer 11 ultimn per:gunta, quero agradecer a V. Sa. essa info!.

mação, porque, a nivel, ~amos dizer, de povo~ ela não chegou

ao conhecimento de todo mundo. Então, a nível popular, hoE,.

ve um mal-estar muito grande quando as con,tas do nosso Ba,!!

co Central não estavam coincidindo· com as do Clube de Paris.

Agora V. Silo dã uma e.:<pl icação parfei ta quanto ao porquê de!

sa divergência. Farei, agora a ultima pet:!lunta a V. Sa. Se

exam'lnarmos o nosso serviço da dlvida, veremOS que, para que

possamos, ao menos,.mante\ o endividamento no nlvel em que

estã, teremos de ter um excedente de exportação sobre a iE!.

po~tução no val0t: desse serviço da dlvida. O Banco Cantr a 1

tem dados sobre esse deficit atual, para nós o perseguir in os

c~mo meta, pelo menos esse quantitativo de excedente na e~

portação sobre a import(lçno?

OSR. DEPOENTE {Affon5o Celso pusto~eL - Nobre

Deputado, não e sã o excedente da expo~tação sobre a illlport!

ção. Essa c uma palote. Isso dependa.da taxa .de jUl~os inte,!:

nacional também. Dou a V. Exa. um exemplo: suponha que hoje

consigamos, num ato rãpido, trazer a taxa, de juros ã metade

do que ela e; evidentemente volume de pagamento dos juros

cairia ã metade e com o mesmo superãvit comercial se'ria p01.

sível termos, provavelmente, um equi11'brrio ou um superâvitem

contas correntes. Se isso não oCQr:~er, o volume do superãvit

comercial terâ de ser superio~. ~ntão, depende de duas coi

sas: depende do volume de e:xpol~tação e importação e depe n de

do volume de serviços e de jur:os pagos internacionalmente.Ao

nível dos juros de hoje, se nós vamos fazer um deficit de 5

bilhões de dõlal'es em contas corrante's, o ,País teria de g!

rar um superãvit de,5 bilhões de dõlares para cima. Hoje t~

ria de fazer 14 bilhões de dólares de super:ãvit comercial p~

t:a poder ter equil1brio nas suas contas correntes e, porta!'.

to, nno precisar de mais nenhum recurso de dinheiro novo.

ano que vem seria outro numero. porque outro serviço da dívi

do., outros' pagamentos de juros, outra exportação, outra i!'.!,

era r05s1vol se chegar a essa conclusão depois da cada uma

das agências oficillis de crédito ter pego 'sua lis.. ta. no

registro, reconciliado com a lista 'brasileira e mostra~o, !

fetivamente, qUül o nüme~o que ti,nham com o Clube de Paris •

Nós não adicionamos esses recu~sos no ~efinanciamento bras.i

leiro.nem chegou a se~ uma gafe, ent~e aspas, porque, efeti

v1:lntentc) não existia ? ~egistro, como não pode existir aqui

e em nenhum dos paises devedores de g~vernos no Clube de p!

ris. E se algo aconteceu foi, como jã disse, alguma coisa

um pouco mais favorãvel, po~q~e as condições d.() Clube de p!

t;'is são ligei\ilmente melhores do que as condições renegoci!

das com os bahcos.

Sr. Past·ore, o llJornal do Brasil ll fez urna f::!stimativa sobre os

diversos estouros financei~os registt:ados pelo Banco Central

,desde janeiro de i983 a, observando os valores anunciados em

ter:mos dos passivos de cada instituiç4'0 financeira que sofreu

,inte~venção do Banco Central~. atua~izando esses valores ind.i

cou que o estouro estimado, desde janeiro de 1983 ate hoje,

foi da ardam de um trilhão e 900 bilhões de cruzeiros. Ta~

bem registra o "Jo~nal d·l Brasil" que, embora ate o iribunal

de Contas da União tenha, atra.~ãs ~o seu Presidente,mostr!

do um esforço, de parte" da sua gestão, no sentido de esclar!

cer- todos esses casos, hã muitos casos ainda pendentes de há

de

um

uma

e posteriormente

r.endo hoje, efetivar,lênte sari muito dif"ícil &ncontrar

portanto. uma impOlotação financiada

~, ou ao Bras il como comprad?t"" d~ turbi na. no caso

za que ocorra não e ma is acompanhada por nõs, porque

a resposta segunda pergunta, mas conti nuo a entender ':que,

mesmo que todos os paTses aumentassem as suas importações

exportações, chegaríamos ainda a isto: €:i p~eciso ha.ver exce

dentos na exportação sobre a importação para se poder pa!Jalo

OS juros e os serviços da divida. Ago\a, quanto a. outra pe!.

gunta - não sei se V. 56. jã estava na Presidênciil do Ba.!!

co Contral - a qu~ se deva ou COUlO .se explica, ,vamos diZer,

a,,!!afe mund.ial quo demos quando, no ,Clube de Pa~is, se não me

engano, apresentamos conta~ que divergiam das dos noss'os cr~

dores em cerca de 1 bilhão de dSh~eS?

O SR. DEPOENT~ (Affonso Celso Pasto~,~) - Dep!!.

tado, não foi gafe. A divergência foi de 1 bilhão e 800 mi

lhõcs oe dõlares. e não foi uma gafe. Deixe-me explicar

raziio disto. Suponha um banco ing~~s 'financiando a import,!

ção de uma tut:bina eletrica por: parte da ELETROBRÃS. Esse

contl:ato de financiamento €i feito e ~e!Jistrado no Banco Ce]!

tral como um contrato de financiam~nto que o banco realizou

ao vendedor da turbina, no caso de o produtor ser um supplies

se~ llm buyers credito Ambos são praticamente idênticos; sõ

a figu~a d~ tomador, no fundo, €i que se altera. Como e que

sU~.ge a figura do Clube de Paris? Existe uma entidade gara.!!.

tidora na Ihglater:~tl, a SCGD, que e o Exirnballk dos ingleses;

na França fi COF'ACE, que e quem Ge~ura o credito; na Alemanha

ê Her-mes. Cada Governo tem sua agência oficial, que estende

a garantia de credito ao banco. Se esse contrato original~e..!!

te foi negociado com a clãusula de garantia da SCGO no re!Ji~

tro FIRJ, ele aparece como risco do governo inglês, porque

este estã gat:antindo o banco. ~e, no p~imeiro instante, ele

aparece como c~edito dado pelo banco ao produtor da turbina-

p~oblema qu~ inter:essa estritamente, lã, ao banco e ã entid,!

de governamental que estendeu a garantia. O fato e que tI

nhamos, naquele momento, õ r:agistro de todos os contratos que

.Inham sido ~egistrados com seguros de entidades oficiais de

ct:'édito: ~ximbank japon~s, americano, SCGD, ~DC no Cana dã,He!:, ,

mes, COFACE, etc. Quando fo) feita a reconciliação no Clube

dt: Paris, verifi~ou-se que existhm 1 bilhão e 800 milhõ es

de dõlares tl mais de valor de contl'atos, e esses bancos mer!

ceram a ~xtensão do credito oficial. ISS~ não represent õ u

uma adição de r:ecu~sos ,ao refinanciamento brasileiro. A r.i

·gor, tinhamos) no Projeto II, que era o projeto da dívida no,!

sa com os bancos. urna d'i"v'ida de 5,4 bilhões de dõlares e uma

d"lvida registrada na FIRJ e 2 bilhões de dólares, de dívidas

çom bancos mas garantidas por governos. O total das duas ch~

gava a 7 bilhões e 400. Ilessa reconciliação com o Clube de

Paris. p~ovou-se que parte daquilo que estava registrado c!?

nos co como sendo d"lvida para bancos sem risco de governo na

verdade era d1vida com o risco de gov~rno. Ocorreu que se

reduziu o refinanciamento com bancos e se aumentou o refina.!!

ciamento com entidades oficiais ga~antidas no Clube de Paris•.

Se isso alguma coisa trouxe, foi c'erta vantagem aõ Pais, po!.

que as condições de renegociação no Clube de, Paris são lige.i

ramente mais favorãveis do que a ~etJociação com bancos. sã
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depoimento se~ão entregues por: e!>crito amanhã ou depoi; -de

que V. Sa. compareça' novamente ao Cong.resso Nacional~ para

podermos conversar. Quãlquer: um de nós poderá eventualmente

ter: oportunidilde~ aSsim como a Sra. Ana ~laria Jul ~ de privar

da· conversa com V. Sa. sob~e problemas de economia? Não e,!

tou querendo conver:sar sobre qualquer amenidade, mas sobre

problemas da economia brasileir:a e de interesse público, s~

o SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pasto~e) - Sr.

P~esidl:mte, que~ia apenas fazer Um ligeir:o comentário. V i m

li esta Comissão com g~ande praze~, aceitando o convite de

V. EXa. par:a prestar UII depoiment~ sobre o assunto da dívida

externa. Acredito te~ cumprido o ju~amento que fiz no inI

cio, porque todas as afirmações que pr:estei são absolutame!l

te corretas e me ative ao tema que me foi ap~esentado. Não

te~ho qual.que~ ,~ois,a ,m.ais, a ,c~menta~. Os meus dados e o m.eu

I opinião püblica ••• E V. Sa. te"l a qualidade at~ de ser.mui

to espontâneo, jã o vi na Assembléia .legis1ativa fi.car bravo,

falar com rispidez com Depuhdos', comigo mesmo. Mas isso·

tintural n·as pessoas~ ê da sua natureza. Sã engrandeceria V.

Sa. o re~peito p;:1a ve~dade~ Acredito que V. Sa. poder i a

ate r:econsider:ar: o episódio, por:que eu terei mais respe i" to

por: V. Sa. se r:econhece~ o que acol)tecêu e que estã g~avado

nos estüdios da TV Bandei~antes. Ciaro que a questão da di
vida externa ê muito maior do que esse episódio, mas, se

houve' . um!) inve~dade sobre um episódio pequeno, ;e sobre

as grandes questões que vão afetar a vida dos 130 milhões de

brasileiros? Final~ente, como ültima questão, perguntaria a

V. Sa. se, como cidadão; receia as .lldiretas jã ll • Ou, se p.!!

desse fazer uma r:ecomendação ao Gov'erno a que presta servi

ços, se far:ia a recomendação de que não há o que temer, que

o povo brasilei~o quer as "diretas jã'lI e que V. Sa., como ci

dadão, inclusive recomenda~ia isso., ate por:que para resolve!.

1l0S o p~obl'erna da divida ext~rna br~sileira seria muito m!,

lhor que tivéssemos um Gove~no reconhecido como legrtimo i!!

terna e externamente.

do

no!,

esclarecido

o SR. PR~SID~NTE (Deputado Alenca~ Furtado) 

Esta P~esid?ncia a!lr:adece a partiCipação aos' ilustres ri!!!

bros da CPI e tem o deve~ de diZe~ que o Deputado Eduardo S.!:!,

plicy é um dos mais zelosos, mais dedicados membros désta

Comissão de Inquer:'ito •. As suas . inquirições verticais

par:a1e1as t~m ° condão apenas de s~bsi4iar ao máximo 05

sos trabalhos. Amanhã ter:emos aqui" a honrosa presença

Nós aqui iremos CD1abor:ar para que tudo fique

o mais brevt:!mcnte possivel.

(~ lida e aprovada., s-etll restrições~ a ata da

reuniio anterior).-

Depoente: Ministro CESAR· éi\LS
Ministro de Estado das Minas e Energia

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos, da COl1i,!

são Parlamentar de Inquerito destinada a investigar a d'ivida

brasileira externa e interna e o acordo FHI-Brasl1. Ouvire

11105 hoje o depoimento do Sr. Cesar Cals, Ministro das Hi
nas e Energia. Antes, a Sra. Secretária procederá" ã leitu

ra da ata da reunião anterior.

37' REUNIÃO, REALIZADA EM 03-05-84

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastore)

Nobre Deputado, esse e o interesse do Banco Central do Brasil•

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZD SUPLlCY

respeito.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso PastQ,re) - Em

seu benefício, Deputado, apenas tenho a lhe dizer que todas

as suas informações chegaram ao Banco. Todas elas foram d~

vidamente consideradas.

D SR. DEPUTADO EDUARDO f1ATARAZZD SUPLlCY

Mas não obtive as re~postas.

O SR. DEPOENTE (Affonso Celso Pastare) -, D'e!

culpe-me, nobre Deputado, m!1s nio ~.enho r:espostas para todas

as indagações que, for:am feitas. Estamos fazendo um trabalho

exaustivo no sentido de ger:ar as r:espostas. Hã apenas uma

yerdade e há vã~ias' versões. O que eu queria que V. Exa. e.!}

tendesse 'é que o trabalho de cavar p~ovas, evidências, info!

mações ê um trabalho árduo, como V.' Exa. bem o conhece.

efetivamente da boca do Presid'~nte do Banco Central nunca V!

mps ouvir: nada enquanto o Banco Central como instituição.não

estiver absolutamente pr:eparado, no meu julgamento, usando

as prer:rogativas que tenho como Presidente, de poder tomar

as providências que jul!]o deva toma~ do ponto de vist,a jurI

dica, ou do ponto de vista administrativo interno ou sob

qualquer po·nto de vista, e e por isso que respondo, nobre D~

putado. De forma que todas as informações estão sendo devi

damente consideradas. V. Exa. pode· ficar tranqüilo a esse

Ministro César: Cals e o plenã~io para essa sind.icãncia .serã

o da ComissFD de Minas e ~ner:9ia. Encerrando os nossoS tr!.

> balllo5~ ,quero ag~adecer a participação à todos os que aqui

comparecer:am, bem como ao Dr. Diógenes Setti Sobreira, por

seu depoimento, escla~ecedo~ em vãr~os aspectos, ã assess!:.

ria do Ministro pelo comprC!misso de nos enviar o que foi

aqui ~equisitado e, por último, ao Presidente do Banco Ce,.!!

tral~ Affonso Celso Pastore, que, enriquecendo noSSOS trab!

lhos, trouxe vida aos debates tambem prestan?o inestimãvel

colaboração ao acervo de dados que ~emos recolhido ao longo

dessa investigação. Estã encerrada ,a sessão.

Agradeço a V. Sa. as informações e reitero que considerei CO!

reta a atitude, a decisão de V. Sa: de abrir a Comissão de

Si~dicância e, d~pois, de abl'"ir a Comissão de Inquer:ito. Só

espero que ela vã ate o fim e não se restrinja a um aspectD

meramente .••

(f SR. PRESIDENTE {Deputa"do Alencar Furtado}-

Honra esta Comissâo coa a sua presenç~·. O Sr. Ministro C,!

sar Cals,. das Minas e Energia, fi,gura de home. públito que

jã exerceu relevantes cargos neste Pais: Pilrlill.lnentar, Sen!.

dor: da Repüblica: Governador do Estado' do cear:i e hoje Mi,

nistro das Minas e. Energia do Brasil. Sr. Hinistr:o~ e'sta C,2,

lIissão se disciplina pelo Cã'digo Penal 'e p~10 Código de Pro"

cesso Penil~.. p.elo que ped~ ,0 seu, ,~~I1~r:.imento e ° j.U':ill.R'nto

de' dizer a verdade~ nos ter.os da nossa legis1açio~ splfc.!

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY

A nossa missão, pelo menos da. minha parte, CO}!se qua

SR. P~ESIDENTE (Deputado Alenca~ Furtado) 

o ".obre Deputado está: satisfeito?
D SR. DEPUTADO EDUARDD MATARAZZD SUPLlCY

Agl'"adeço as informações e tambem a atitude do Dr. Diõgen e s

Setti Sobreira. Pretendo aceitar o convite e fazer uma visl

ta Banco Cent~al par:a i'r ao Depar:tamento Juridico a fim

de escla~ece~ e contribui~ também com info~mações sobre esse

caso.. O ünico inter:esse e o de esc1arecer~ chegar inteir!.

mente ã verdade. Ao ProL Pa.store, segundo a atitude que t.E;.

ve. pergunto se posso entende~ que não a~ianta mais eu lhe

solici~ar aUdi~ncia: porque continu.frâ dizendo que não estã

ou que não pode me recebe~. Queria saber se 'é isso qu'e po,!

so deduzir de sua 'última afirmação, pois assim não preciso!

rei procurã-lo.
O s~. O~POEUTE (Affonso Celso Pastare) - V.

Exa. não pode deduzir nem inferJr: nada, nob~e Deputado. Ape':

nas, quanto a assuntos de problemas pessoais, de tentativa's

de audi?ncia, etc, acho que não e prõpr:io tratar no plenãrio

de uma Comissão Parlamentar de JnQuêrito.
O SR." DEPUTADO EDUARDD f1ATARAZZO SUPlICY

Acho que 'é porque solicitei muitas vezes e fiz aqui um par!.

1el o i.portante.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Tem V. Exn. a palavra pela o~dem.

O SR. DEPUTAOO EDUARDD I1ATARAZZO SUPLlCY

Pela ordem, Sr. Presidente.

amanhã a V. Exa., ·e, quanto a qualquer düvida que a Comissao

eventualmente tiver tl. r:espeito do p~oblema da dívida externa,

por favor, não hes.item~ voltar:ei aqui tantas vezes com o me!

~o prazer que semp\e tive no sentido de esclarecer qualquer

tipo de pr:oblema ti esse r:espeito •. Muito obrigado.

O SR. DEPUTADO "EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

COnto fiz referência ao Chefe. do Uepartamento Juridico~ gost!

r:ia que lhe fosse: dada a opo~tunidade de prestar qualquer e~

clarecimento.

D SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

sidero cumprida.

o Presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastare, estã-se

recusando a respondel~ a algumas perguntas. E se e-u puder r!

cordar as perguntas que fiz •••

O SR. DEPOEIlTE (Affonso Celso Pastare) - Sr.

Presidcnt1i!~ julgo que as pllrguntas feitas são perguntas fora

do tema. Jã cumpri todas as pe~guntas dentro do tema. Se o

Deputado tiver alguma pergunta adicional a respeito do tema

divida externa, por favor, estou à'sua disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem V. Sa. a palavra para atender ã indagaç'5o do Deputi'ldo.

O SR. ASSESSOR (Diógenes Setti Sobreira)

Dl!-putado Eduardo Matnrazzo Supl icy, eu me associo integral 

mente ã r:ecentc f)alav~a do Dr:. Pastore. Aqui c lã. no Ban

'co - ~temDs ocupado uma função !ir, Banco - ° maior .. o nlilis

legitimo, o mah autêntico porta-voz do Banco ,i o seu Pres!

dente, como são também os seus di~eto~es. Um simples chefe

do Depar:tamento Juridico, que e apenas o zelador da lei,

. homem que assessora a Dir:~torh e os demais órgãos do· Banco

no sentido de lembrar a existência da lei nos moldes como as

coisas devem ser conduzidas não ê realmente um porta-voz das

decisões da instituição. nem aquele legitimo porta-voz. das

supostas distorções que porventura a instituição tenha com~

tido. Apenas para ser tão delicado como o Sr. Deputado S~

plicy tem sido comigo no cumprimento do~ seus deveres pe~a.!}

'te o povo que o elegeu, lembrando, como ele lembrou aqui que

~s.tamos na Casa do povo. porque temos uma parcela do poder

público naquilo que manobr:amos. naquilo que dizemos e naqui

lo que decidimos, fique S. Exa. tranqüila. Estamos mais do

quE' nunca dispostos a cumpri I' o nosso dever, sobretudo este

modesto funcionário, que há 31 anos presta serviços ã inst..!.

tuição, sacrificando a sua ap')Sentadoria para tentar dar

melhor que tem da sua experiência. E talvez o alvo desejado

não seja ele. E - quem sabe"/ - como o que S. EXil. d.E;.

monstrou aqui foi muito bem recebido naquela casa, sobretudo

em nosso OG'pnrtamento, sugerimos que S. Exa. retornasse lã

para, ao inves ·de obter informações po~ portas tra!essas, 0Ê.

tê .. las de nós mesmo, e lã saberia exatamente aquilo que quer

saber, sobre o qual não sei se seria o momento oportuno fa

ze\" declarações. Portanto. sigo o· meu presidente quando di,!

de

imagi no que perante

bre problemas como esse. Para concluir, ·outro exemplo

leni?ncia que transmito ao Sr, Diõgenes Setti Sobr(dra como

Presidente da Comissão de Inquer:ito, refere-se ao que acont.E;.

ceu com a Rio Financeira. O Sr. Assis Paim Cunha adquiriu a

Rio Finünceira em condições extrem"ame'nte favorâvGis por uma

oferta realizada pelos responsãveis, no Banco Central, pela

sua liquidaç'iio e pela diretoria do Banco Central na 'época, e

apenas com o valor de um dos ativos, pagou todo o pa..ssivo da

Rio Fanancoira, torna·ndo-se proprietãrio de· um grande ativo

e mediante circunst~ncias que, recomendo ã Comissão de Inqu.§.

rito (\xtlminar em pr:ofundidadc. Pe;gunto a V. Sa. se tem em

mãos e se encaminhou ã Comissão ,de InqUer:ito, presidida pelo

Sr. Diógenes Setti Sobreira, os documentos e o depoimento ~ue

o Sr. Assis Paim Cunha. fez a mi~, os quais: ~ncaminhei ·ao rI".!

sidente da República, porque receb'i cor:respond~ncia do Mini,!

tro leitão de Abr:eu info~mando-me que encaminho'u esseS doc!!

mantos' aos órgãos comp~tentes e que tem o Gover:no intere s s e

na cl1bal apuração dos fatos e das irregula~idades. Se o Õ!:.

gão competente for:, no caso, inc1us.tve; o Banco Central, eu

não precisaria encaminhar novamente a V. Sa. esses docume.!!,

tos e "esse depoimento. Caso V. Sa. jã tenha, sei que pelo

menos essa parte estã em suas mãos e da Comissão de Inqueri

to, po~que se refere ao caso Cor:oa-Br:astel. Sinto muito ter

causado alguma irritação a V. S,a., mas. peço que me compreên

da. Quando V. Sa. negou aquele fato ao Deputado Jacq'ues Oll!

ne11.as, tinha eu conhecimento dos detalhes por diversas te.?

temunhas ate. Estando a fita gravada na TV Bandeirantes,

asseSSOI" de V. Sa. foi lã de manhã ,para observar a fita, te.!!,

do V. Sa. ate consultado a .TV-Bandeirantes sobre se n~o foi

realmecnte num momento de intervalo, nUm bate-papo mais solto.

Mas dQpois se confirmou que foi durante o programa que V.Sa.

tinha feito aquela afirmaç'iio. Eu atõ faria um apelo a V.5a.,

pois não consider:o que tenha havido qualquer coisa de negati~

vo par:a V. Sa. Ao contrãrio, se V. Sa. reconhecesse que f!,

lou aquilo, o que foi testemunhado por: diversas pessoas, nc~

te momento em que V. Sa. depõe, tendo jurado falar a verdade~

pode estar certo de que eu reconheceria muito mais -todo O'
(

depol'mento que fez, senão vou começar a duvidar. Tendo

conhecimento de um hto testemunhado por diversas pessoas e,

.cltll:O, por. nlotivos que compl~ecnda.mos
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ti. os sindicatos de .~rabalhadores·a organizações ellp~esa~ilu. .

Presidente, eu pedir:ia a palavra pa~a uma declaração, pela

ordeM.

tendo aos p~esentes que, de pe, assistaM ao cu",p~imento do

Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Pela o~deM tem ~ palavra V. Exa:

todo um trabalho, inicialmente, junto ã América Latina •. A

0r:ganização latino-Americana de Ene·rgia era um órgão que e;!.

tava muito frãgil e, antes de se iniciar o Governo Joio F!

gueiredo, meu antecesso~, face ã f~agi1idade desse õrgão ,

tinha ate um parecl!r que opinava pela retirada do Brasil. P.!!.

de Mostrar ao Preside;n~e João Fiqueir:edo 'que, para cumprir

a tarefa q~e ele me tinha dado, que e~a, alem da redução

da importa~ão do petrõ1eo, a reduçã.o da dependência do s.!!..

primento de petrõleo em uma mesma ãrea geográfica. Em 1979,

de 1 milhão de ba!ris por dia que o Brasil importava, pouco

Mais de 90% vinha do Médio Oriente. uma ãrea geogrã"fic·a que

jã dava sinais de instabilidade politica•.Hoje, g~aças

esh politica que depois vou descrever, dos '500 mil barris

de petrõl eo que estamos iJl'lportando, ·60% vêem do Méd i o. Ori e!!,
, '.',

te. De lI1aneira que fizemos um grande deslocamento de p~tr:-õ-

leo do Médio O~iente pa~a a Amê,:ica Latina, pa~a a ~fr:ica ,

pa~a a China, para a Rüssi"a, enfi"m, para outros ~paises.Mas

a maneira de se conseguir isso foi Ul1la política de tecnolcgfa.

Desenvolvemos no Ministério um conceito de que tecnologia t!

nha de ser a palavra chave do Ministério. Entendemos que dl!'~

de o primeiro choque dos preços do.petrõleo, em 1973. o P.2.

der das nações se ~eslocou das nações que tinham dinheiro

para as nações que tinham energia. Energia passou a ser fo!.

ça e poder. E o Brasil, rico de energéticos, com grande

potencial hidreletrico, com grandes reservas de carvão~ com

g~andes reservas de xisto, com grandes reservas de turfa,

com grande potencial 'de biomassa, com grandes reservas de

ur:ãnio e - estou certo - com grandes reservas de petr-ª.

leo. o Brasil tinha de desenvolver a tecnologia de seus ~

ne~gêticos, jã que tinha um poder em potencial. para in!

trumento de uso desse poder. Mais do que isso, colocamos c.2.

mo conceito muito importante que não só querlamos absorver

tecnologia ou desellvolver tecnologias nacionais. mas quer!

amos simplificar ,as tecnologias pará ajus.tã-las ã nossa cu!

tur:a e aos nossos materiais. Nõs, segundo o meu conceito,

somos um pals do Te~cei~o Mundo. Embo~a tenhamos um deserwol

vimento cientifico, tecnolõgico e industrial que nos dã co!!,

dições de dialogar de igual para igual com os paises_ desenwl

vidos, temo~ os me;mos p~oblemas de um- pais do Terceiro MIJo!!

do: grandes desnlveis inter-regionais, "grandes desníveis

inter:p~ssoais e necessidade de criar doi's milhões de emprega;

po~' ano. Então" somos um pais do ~~r:ceir:o Mundo. De modo

que passamos a simplifica~ tecnologias com a idéia de rep.as·

si-:1as para os países em desenvolvimento. Esse foi um gra.!!,

de instr:ulllento de politica. Come'çamos for:talecendo} Colftis~

são Latino-Amer:icana de Energia. Em 1981 ~ elll Santo Oomi~o.

na Repüblica Dominicana, os vinte e cinco Ministros de P.!

trõleo e Energia 'da América Latina aprovaram a prosposta do

Ministro brasileiro, subscrita po~ cinco paises. principal

mente México e Venezuela, em que se estabeleceram, na Ams.

rica Latina, as -bases de um Iftercado latino americano' de e

ne:'"gia~ eM que se daria prioridade aos países da America L!.

·tina na venda e na compra dos seus energéticos - uma av.!

nida de duas mãos - e um mercado latino-aMeriCano de tecn.2,

logia de energia. A América Latina passou, então. a não

impor:ta~ mais tecnologia forânea, Cll.SO houvesse disponibili

dade na região. Com isso, o Brasil teve dois ganhos impo~

Untes. Em primeiro lugar, aumentamos a cOMpra de· petróleo

em países da AMerica Latina. em pa.rticular Mêxico e Venezu

ela. COM esse lIler:cado latino-aMer:icano de energia! com

lIe~cado latino-americano de te...nologia de energia, fiZemos

acordos ou convênios ,COR dezessete países. da América Latina,

em que estaMOS colócando nossas tecnolo.9ias simp1!ficadas a

ser:viço da, A.erica Latina, Mas esta~os tambem abrindo ca

minhos para nossas emp~eSils de engenha~ia, nossa compet~n

c1a~ nossos tecnicos e.no futuro, nossoS bens de capital •

Seguida da prõp~ia ~ALADE, nõs desenvolvemos UMa tese que h.2,

je ji foi adotada nll ALADE, apesa~ .das .'9r:ans inter:fe~~ncias

que sof~eu po~ pa,:te dos pilises industria1i~ad~s da ir:ea,que

quew:ialll tambem per:tence~ i ALAUE, e ·não foi per:aitido: Eu

já sou ~eeleito hâ t~~s anos um dos coo~denado~es· da p01iti

ca ener:getica di!. Amir:ica Latina. São .seis M1ríist~os que se

~Rvesam, lias há tr:~s elefçõe~ que sou r:eeleito" ull ..dos coo~~'"

denadores dessa política.' Nõs P':OCU~II.os llIanter 11 O~ganiza

çió .Latino-Amer:icana de Ene~gia se. a participação dos paí~

1ndustr:1i11izados. t u.a organizaçio e. que todos os pi.lsesFizemosrais ou trilatera·is, seR envolver moedas fortes.

implementar no B~as-il; discutimos, fizemos foros em

ao ouro, sa'imos de importador: pa~a exportador; quanto aos

fertil i zantes, ch,,!!gamos ã aüto-sufi ciência nos fosfatos

estamos com a primeira mineração de· potã~sio no HéltisfêriQ

'Sul, preparada para este. ano, que e a" PETROMISA, em Se!,

gipe, e descobrimos um grande banco dé potássio em Nova Q.

linda. ~stamos trabalhando nisso. "Quanto ao enxofre~ ap!"

sar das pesquisas no Espírito San~o e em Sergipe~ ainda não

tivemos a ventura· de achar enxofre nativo no Brasil. .01 não

se~ vestígios. Ai;da ,não temos uma res~~va. Mas estamos ~

c.ndo auto-sufici~ncia no ácido sulfüriio. ' c.om o p~ojetD de

pi~fta ca~bonosa nO sul do Pais" em Santa Cata~ina. com .os

~al, fizemos a mesma coisa. Procuramos reduzir as importa- ,

ções e nos situamos nos i tens pri nci pa i s • que davam cerca

de 54% das importações. fora o carvão mineral. que estã na

ãrea de s i de~urgia. Os fert 11 izantes , cobre. a1umíni o

ouro davam cerca de 54% das ilAportações. Fixamos-nos nesses

quatro itens como a ação ,.,aior do Ministerio. V. Exas s!,

bem que no alumlnio saímos de impo~tador para exportadorôqua.!!

to ao cob~e. diminuímos em muito a importação e_ já estamos

sentindo a 'auto-suficiencia em um horizonte vizivel. Quanto

rias capitais do Brasil, convidando todos 'aq!Jeles que ap~~

sentavam aspectos c~lticos .sobr:e algumas decisões da pol'iti

ca ene~gêtica brasileira. Esse modelo foi feito na base.de":

primeiro, ilUMentar a produção brasileira de petr:õleo. Pr.2.

pusemos 500 mil barris por dia eM 85. Tenho a sati!;fação d'e

1nfo~"'ar que vamos chegar a 500 mil em fins de julho ou ago!

to. Esta fi a pr:evisão. Quanto ã política de conservação de

'energia, foram tomadas medidas muito vigorosas na conserva

çio de ene~gia, po~que a sociedade brasileira. como todas

as sociedad~s do mando ocidental, se implantou sobre o ao!

pecto de esbanjaDl~nto de energia. Tivemos de fecha~ postos

sãbados e domi ngos. i mp1ai~ tamos uma pol í ti c.a rea1i s ta de

pr:eços. fiscalizamos veículos nas estradas para vero,bico dos

m~tores a diessel se estavam operando bem, verificamos

parte de ge~enciamento de indústria para ver o desperd'icio 00

energia. indüstria por indústria, nas linhas de vapor com

vazamento·, no isolamento de caldeira sem manutenção. C~e.!.

cia. pois. o consumo de petrõleo a 6,7% ao ano e jã no

ano de ao foi de 0%. apesar da economia brasileira ter cre!

cido 8,5% naquele ano. Á terceira política foi a de substi

tuição de derivadoi de petrõ1eo por outrO$ energéticos ollte!

nativos: o ãlcoo-l para substituir a' gaso'lina. tentamos o'

õleo diessel, várias fontes alternati~as. como o óleo veg!,

tãl. o álcool com o aditivo, dupla. injeção - ainda ~emos"

uma poHtica para o õleo die$sel - o õleo combustível,

carvão mineraí, ~ xisto~ a turfa, a madeira. o bagaço de

cana, a casca de a.rroz, a energia solar~ tudo o que 'exis

'te no Brasil. Para o GlP o gãs natu~al.' o. biogãs, enfim,

fizelllos todo um modelo ene.rgetico que jã reduziu as importa

ções de petróleo de um milhão. de ba~~is po~ dia para .menos

de 500 mil barr:is .po~ dia par:a consumo interno. Esper:o. c\!

ga~ ao final do ano com menos de 450 mil bar~is po~ dia.Creio

que não existe nenhum país do Mundo que tenha conseguido e,!

se resultado. Em 1981, a PETROBRltS avaliou, no inicio do

ano, que a conta petróleo iria .ser de 12 bilhões de dólares

e este ano gasterelllos menos de 5 bilhões de dõlares com o p.!

t~õleo para consumo, fora petrõleo para reexportação de d~

rivados. São 7 bilhões de dõl'ares a menos. Na ãrea mine-

o~ganizações de classes, universidádes, organizações" mil!'

tares, enfim, organizações classistas em ge~al, clubes de

serviços, buscanuo adesão pa~a essa política que que~l,alllos

sulfetos de cob~e. onde hã cobr:e para fazer o ácido sulfürl

co, e tambêm desenvolvendo a tecnolo9ia da gipsita pa~a ti

~a~ ãcid~ sulfúrico. Nos nitrogenados, também chegamos :ã

auto-sufic1~neia.. De modo que isso me pe~mite dizer: que, em

1979, as i.po~tações minerais ficaram em cerca de 3 bilhões

de dólares, exclufdo o pl!t~õleo. e chegaMOS a este ano com

947 .Ililhões de dõ1a~es, praticamente 1 bilhÃo de dõla~es.Dl

M'nui.os lIuito também as i.portações minerais. A pol'fticado

Min1ste~io, enf.1~, foi lançada para contribuir. para ruol

v(~ ou tentar ajudar a resolver o pr:oblemâ da dívida exter:na

'coa tr~s pr:ograrus. 'Primeiro, reduzi~ as importações, di

111nuindo a vulnerabilidade interna,. que foi essa política

cujos detalhes acabei de dar.' Segundo, os programasbilate-

Sr.

Sr.SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA -

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA -

o SR. DEPOENTE (Ministro Cosar Cals)

,Prolllleto, sob palav~a de honra, dizer a verdade do que so.!!,

ber e lIle fo~ perguntado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

C0ll10 e do conheciJl!ento de Y. Exa., esta Comissão se p~opõe

a investigar a dlvidã brasileira externa e interna e o aco!.

do FMI-Bfasil. Tem a palav~a Y. Exa. para a sua exposição

p~imei~a, finda a qual se subtReter~ ã argUição dos Srs.Dep.!!.

tados.

Presirlen1:e, ontell1" ã! duas e pouco eu lIIIe senti muito mal e

terrainei saindo ~ntes de terminar ã reunião. Antes de sair

'fiz uma declaraçãO", que 'não sei se foi bem en~endida pela

Casa, a ~espeito das palavras do' D,~pu'tado Pratini de ~oraes,.

~u quis naquela oportunidade -, não sei se ficou cla~o - dar

inteiro apoio ao Deputado Pratini de Mo~aes naquilo que se

refere ã ampl iação_das di scussões, isto e·, que el as dei Xil

ram de ser pur:amente econ~micas para tOlllar um ca~ãter ellline.!!.

temente pol'itico. Quanto ã outra parte qu~ o Deputado .Prati

ni de Moraes considera. que a ,condução da divida ate agora tem

sido a m~lho~ posslvel dent~o das limitações dos burocr,at;;s

que a dirigelll nesta parte - é evidente que não estamos de

aco~do. E~a o que eu queria dfz'E!r.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alenca~ Furtado)

Fica registrada a observação de V. Exa. Com a palavra o Sr.

Ministro para suas considerações preliminares.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cosar Cals)

ExmQ Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de ~nquérito qUe

inve~tiga a divida externa e o acordo Brasi1-FMI, Deputado

Alenca~ Furtado, meus caros companheiros' do Congresso Na ci,!!.

na1, meus Senhores,. meus cOMpanheiros do Ministêrio das Hi

nas e Energia~ Senhores da imprensa. Sr. Presidente~ qUI!

~o, 'inicialmente, agradecer a V. Exa. a sua saudação e a

Hon~a que me con~edeu ao convidar-me pa~a vir a esta Comi!,

são. Gostar'ia de dizer a V. Exa. que vou procurar não sõ f!

lar sobre 11 dfvida externa naquilo que compete ao Ministerio

que eu d1~1jo, lIIIas tambêm sobre a polltica que lã desenvol

Yernos em função dessa divida externa. Ao iniciar o Gove~no

do Presidente João,. Figueiredo - e S. Exa. foi lIIIUitO claro

quando me cOnVid!?u para ser seu Ministro. - a principal t!,

refa que Me foi dada pelo Presidente di!: Repübli~a~ foi red.!!.

zir I. illpo~tação de petrõleo. Ele dizia, na ocasião. que

o Brasil ~ão tinha condições de se ~ante~,naquele ritll~ cre~

~ente de impo~tações. Na "época, ,a produção brasi1ei~a de

petrõl eo era de i6~ mil ba r~i s-di a e o consumo tota1 era de

1 milhão, 140 lIIil bar~is po~ dia. COlllo.estava crescendo no

~f.t1l10 de 6,7%, logo em seguida passamos ã·importação de

milhão de barris de petrõleo por dia~ O Brasil era. portan
tanto, altamente dependente do petr~leo impo~tado, poi~ c~l:

ca de 84% do p~oduto era importado. Po~ out~o lado. apesa\

das g~andes ri quezas roi nera i's , o B~as i 1 er:a a1ta",ente dep,t,!l

dente do subsolo alh'eio. ElIlbora ex'po~tações e impo~tações.

esta conta não apresentava um g~!lnde déficit. No ano 79

: que e o numero que tenho aqui - as exportações mine-

w:ais, excetuando o petróleo, foram de 2 bilhões, 988 !It!

Thões de dõlar:es e as ill1porhções minerais, excetuando o p.!

t~õl eo. foram cer~ade 2 bilhões e 500 milhões dedó1ares.

~ntio, o déficit era de 500 milhões de dólares. Nós, e,!l

tão. forlRululOs iniciallRente ullla política no setor: de ene!.

gia, porque era o assunto petrõleoo mais grave. No ano

de 79. t~açaJRos todif. ulJa polltica visando a redução da d~

pend~ncia exte~na do petrõleo. Essa política se fundaJRentou

em t~~s linhas. Primeira linha: o aumento da r:edução brasl

1&1r:a de petróleo. Recordo que aqueles 164 M11 barr:is por

dia, vinha·m hã 4 anos em decllnio, quer dizer, era uma

curva descendente. Depois de todl UIIa sirie de, encontros, !.

quilo qu~ eu challle
J
} fazer uma r:evoluçio energética no B~asl1,

lI1udando hibitos de produção e hábitos de .consuMo... Para -i,!

'So fui desde as Câmaras de Vereadores ao Senado Federal; des.. "", .-
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fim, ê UM projeto para usar energia com minerais, visando a

diminui~ nossa pOsi,ão de exclusivo exportador de matêrias~

p':fmas minerais. Na verdade, nõs tambêm~conseguimos, com,

essa política agr~ssiva.de ·exportação, "melhorar muito o quê.,

d,:o das expo,:tações brasi1eiras~ As expo~tações dos nossos

p,:odutos pt:i_ârios foram de 1 bl1hão ~e 768 milhões em 1983

Mio tenho o prograMll do minê~io"de-fer~o. Na verdade, hi

... equi.oco. 'Po~ 'qui, ti~ando o pet,:õleo e o gãs natu,:al,'

tuho 2,7 .enos_l...1.1~ 109.0 1,4.

~os i nte~nac.i ~.na i s , como em Na i ~obi a, no Qu~nia, na p'r,!

sença de cinco Chefes de Estado e 154 Ministros de Estado -

'que o ponto de vista brasileir:o.i de que o baixo p~eço das

Ifater:ias-primas min~rais imposto pelos países indu;t~ia1iza"

dos e uma segunda fo;ma de colonialismo. De Maneira que ei

taraos lutando para sair desse colonialismo, que significaria

o B~asi1 se~ exclusivo exportado~ de matérias"primas min!,

,:ais. Por isso,' o PrograMa Grande, Ca~ajãs, que foi conce"

bido no Hinisteri.o: não i um programa expo~tador de' mine

~ios e, sim, um programa exportador de produtos semi-acabo!

dó.s ou p~odutos acabados, mas principalmente produtos sem!

'-acabados, A export~ção de minêrio-de-fe1!ro foi só para ju!.

tificar e viabilizar a infra-estrutúra. Mas o projeto visa,

po,: exemplo, na ãrea do fe~ro, não sõ ao minêrio-de-fe~ro,

mas ao fe~,:o gusa e semi-acabados de aço; na ã~ea do alumi

ni Ô. a t~ansformação da a1umi na e do a1umíni o em 1amia;dos de

estio.. em desenvoll1:imento. E nós então colocamos um conceito,

ao longo desses an.os. E aqui faço um parentesis para dizer

que Sou o linico Ministro veterano da ALADE, que se mantem"

nesses cinco anos. Os outros de todos os países jã mudaram.

~ uma organização em que não ê fãcil chegar ã unanimidade dos

pontos de vista, como nós chegamos nessa proposta, porque

o peso e igual. Tanto filZ Brasil, México, Venezuela. Gr!.

na~a, Cuba, Honduras. O voto ê igual. Mas conseguimos e!.

se concejto de que nõs, Ministros de Energia e Petrõleo .da

América Latina, devíamos fazer o mãximo de eSforço para de.!.

cobrir atividades que pudessem não envolver moedas fortes e

que cada pilís gastasse a moeda do seu país. Nõs fazemos i~

ventãrios com os nossos tecnicos pagos em cruzeiros. t:!uando

ternos um assunto,que envolve Brasil~ Mihdco, Colõmbia - c.'2.

.0 e o caso do prO'jeto de exploração de carvão na Colômbia 

cada país entra com a sua moeda, d~minuindo em muito ~s ga!.

, tos em moeda forte, em dõlares. O conceito desses Ministros

e o de que, se nõs ava,nç.amos neSsa política, termigaremos ~

~inuindo a demanda dos dinheiros internacionais, podendo a,!

sim influir nil baixa dos juros internacjona1s. Esta foi uma

política que seguimos no Ministerio com muita atenção e ag~

~a ji na Xfrica, também com a mesma política. Ainda .~ecen

tellente estive em Angola, em dezemb~o, e jã ~ecebi, no J!!~s

passado, o Hi nistro do Petrõl eo de Angola, . para termi nar

a negociação, em que uma firma b~asilei~a se associou a uma

eMpresa ~ussa para oferecer obras, ' set:viços de engenharia e

equipamentos i hidreletrica de Capanda, em Angola ... A empr!,

Sã russa estã com os equipamentos e financia os seus equipa

Mentos. Como o Brasil tinha dificuldades de financiar os se.!:

viços de engenharia e const~uç'ão civil na hidrelétrica - i!!.

clusive a coord~nação e do Brasil, e do grupo ELETROBR}I;S. e,

,UTlI projeto de 400 milhões de dólares no minimo, na parte bl!

sileira - conseguimos instituir a moeda pet~oleo, ou sE.

ja, elR que as faturas são convertidas em barris de petrõleo

da epoca, para que (, Brasil pudesse, atraves dessa negoci!

çio, participar de um grande empreendimento na Xfrica, sem

dispende~ dolares. Esta foi uma política que seguimos com

lIufta atenção no Ministério. Finalmente, fizemos uma polí

tica agressiva de exportação. A Vaie do Rio Doce comandando

as exportações de minerio de ferro com as outras empresas e,

apesar d.a recessã~, em toda a 'Siderurgia Mundial, consegui

aos aumentar as ~xportações de min~rio-d;-f.erro, mesmo t.e!!,

do e. conta a baix,a dos preços das ,"at~rias-prirnas minerais.

Há u. outro destaque relacionado com a' política brasileira.

Tenho sido chamado, eventualmente," a outr0!i países que co!!!.

peU.- COIl o B~asi1, na ãrea do minerio-de-ferro, como

Canadá ou a Suecfa,e temos duas definições na politica, min!

~a1 que se inter:1igam: A primeira e qu~ nossas .. e?Cportaçõe$

selRp~e buscam a p~oteção dos preços das' JIlater:ias-primas m!
ne~a1s. Hós consideramos - e jã disse de piiblico, em f,2.

lJi co-fi nanceira nos foros i nternaci onai s t

diaMeus caros Deputados, hã poucos dias" exatamente no

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Permi-

O S.R. RELATDR (Deputado Sebastião Hery) 

Sr. Hinist~o, então, se todos os a~gument?s são cont":'il Ulla

pOSição soberana do Brasil, contra UMa Moratoria, ou, e.!!.

tão, cont~a uma pcoposta que ainda há poucos dias fel aqui

o ex-Presidente do Banco Central, Dl". Paulo Lyra, de qu-e

o Brasil assumindo uma posição sobe,,:,ana suspendesse por

anos o pagamento dos juros e colocasse os juros no total da

dívida para evitar a recessão, se todos esses argumentos se

baseavam em que o Brasil não p~der1a tomar uma po~ição sobe

~ana porque poderia haver uma retaliação internacional,

·pet~õleo ser cortado e o Brasil parar:, então esse augumento

não val e? Por que não foi outro o tOM do Governo nas nego

ciações internaci,on'ais depois que a realidade do prob1eJlla do

pet~õleo mudou? Se o Brasil hoje jã não e mais dependente

da conta de petróleo, porque ela caiu de 12 bilhões para 5

bilhões - e vai cair ainda lIlais - por que ° Brasil maE.

tem o "esmo tom, o mesmo t'ipo de negociação e não faz UMa

negociação soberana internacional para evitar a recessão?

te V. EXil. llm aparte, so para aduzir mais um argumento?

30 de abr:il" .es;tava eu em Pernambuco fazendo uma palest,Í'a,

pa~a um gr-upo de jovens do meu pa,:tido e houve uma pergunta

semelhante. Eu, então, ~espondi e 'vou aqui dar a liIe~.1

resposta, embora contradizendo um 'pouco o argumento do Dep..!!.

~ado Fernando Santana. Na ve~da!=le, nõs ainda iMportamos 500

mil ba~~is po~ dia e pagamos a p~azo. Podem verificar Y.

~xas. que eu dei aqui 3,5 bilhões de dólares como crêdito r-º.

tativo pa,:a pagar ,esse pet~oleo a prazo. Eu disse ãquelesj.2,

vens: ",Falam e~,moratoria, vamos tratar a moratória em te!,

.os muito silllples. Moratoria e uma decisão unilateral do'

O SR. RELATOR (Deputado Seb.stiãn Hery)

Pois não~ Muito obrigado.

O S~. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Há

um estudo de um economista, se não me falha a memõria, Al,
berto Castro, de que, p!lrtindo da 'prod,ução de 320 mil ba!.

~1s-dia de petrõleo e 120 mil correspondentes de álcool, já

com essa produção poderíamos ter conlíções soberanas para f.!

zer a declat'ação de moratõria.

D 'SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) 

E.sta i a minha pergu-nta.

O SR. DEPOENTE (Minist~o té~iH: Cals)

a minha opinião ;. e tenho hlpressão de que e a mesma de D.!!.

tras autoridades econômicas do Governo .~ diria que a co!!.

ta do petrõleo foi um~ conta muito grave para o Brasil ao

inicio do Governo Figueiredo. Houv,e um primeiro choqu.e dos

preços de petrõleo em 1973 e,em 1979,coincidiu cóm o' segundq

cho'q:'tre dos preços do petrõleo. A minha anãlise e que esses

choques da t1lta dO_S preços do petróleo levou a uma inflação

em todos os países importadores de petróleo, mas os países

importador:es de petróleo e desenvolvidos reagiram a essa i,!!.

fI açio, inflaci onando os seus produtos manufaturados, e os

juros internacfonals. O Br-asf1, um pa1$ importador de . 'P:!
trõleo e um pals em desenvolvimento, sofreu as duas infl.!.

ções: a inflação dos produtos dó petróleo, a infl~çio d,!

co~~ente dos produtos manufaturados e a do cresciJnento dos.i.!!

ros internacionais. Estou certo de que, hoje, a conta do

petroleo não e mais o problema do Brasil. Nõs saímos de 12

bilhões para menos de 5 bilhões de dõlares e vamos atingir

tal nível este ano;. infelizmente não tenho os dados comigo.

mandei pedir ã PETROBR1\S, mas não chegaram ainda. E. se

sl;btrairmos o saldo das exportações de derivados, a conta

,de petróleo real vai ·ficar um pouco acima de 3 bilhões de d,[

lares. Então, este não e mais o pr.oblema da divida externa

b~asileira hoje. E, se mantivermos á política que foi col.,2.

cada em vigor no Governo do Presidente João Figueiredo, V!

mos chegar ã illlportaçao zero de petrõ1eo no ano de 1993.

claro que não sõ com o petrõleo nacional, Illas com toda

polTtica de fontes alternativas de energia. De modo que eu

penso que o fantasma da conta de petróleo jã desapareceu.

Creio que agora o problema 'Rai~ serio sio os jur:os interna

cionais. Entendo. que, o serviço da dívida' e os juros intern!:

, cionais e que passáRl a ser o lIlaior prob.lema do Brasil. H0O!!

ve, sem dúvida, no inido, o problema seria da conta de

pet~óleo, mas ao longo desse tempo ela foi diminuindo de iI!!.

port~~cia.

São

Ú9th,dando nlimeros redondos, um bilhão, 074 milhões;

qúe as informações fundamentais' foram aqui colocadas.

res.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jl.lflncar Furtado)

Tem a pa1av~a o nobre Relator:

o SR. DEPOENTE (Ministro Cesar' Cals)

A exportação do minério-de-ferro foi, em 1979, de 1.288

milhões de dolares e, em 1983, de '1.508 milhões de ,dõl!.

o SR. DEPOENTE (Ministro Cêsar Cals)

Meu car:o Deputado Sebastião Nery, c~eio que se pudesse dar

o SR, PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

o SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Sr. Presi-dente, p~r.mita-me,' encontrei o número, relativo ao

mi neri o·de-ferro.

I,$:que estão real.mente ao meu alcance. Temos aqui alguns t.!,

lex fazendo as discriminações das dlvidas. Qualquer um ol!,

tro:;dado que eu possa aqui colocar, se não o tiver disponi

,vel comprometo-me a mandá-lo, porque realmente são nlimeros

e nem sempre o Ministerio pode ter os detalhes de cada co.!!.

t~ato. Propomo-nos a enviã-los no menor espaço de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Concedo a palavra ao Deputado Relator, Sebastião Nery, para

a argüição.

Pois não.

a5a milhões de dólares; ELETRONORTE, Fu~nas, um b}lhão,074

milhões de dõlar·es; Light, 858 milhões de, dõlares;ELETRON0B.

TE, 973 milhões de dõlares; ELETROSU~, 638 milhões de d§.

lares; CHESF, 545 milhões de dõlares; CELSA, sete milhões

dê dõlares; CEPEL, que e uma emp~esa de pesquisa diL

ElETROBR~S, três mi 1hões de dol ares; Grupo NUCLEBR}I;S, u~

bilhão, 620' milhões de dolar:es; grupo Companhia Vale do

Rio Doce, um bilhão, 501 milhões de diiares; Itaipu, doi,s

bilhões e 654 milhões de doTares. Estes numeras são a dívi

da atual. Itaipu, por exemplo, estã a contratar este ano

um bilhão e 053 milhões de dólares, mas o iltual são dois bi
1hões e 654 mil hões de dóla res. Acred ito, Sr. Pres i dente ,

o SR. PRESIDENTE (Deputado A'lencar Furtado)-

Ministro, se V. Exa. tiver necessidade, pode consultar

SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)

Poderei enviar os dados logo em seguida. Mas fizemos um tr!.

balho visando essas exportações tambem na área da ÍNTERBR1(S,

para que ela pudesse tornar viãvel alguns produtos brasilei

ros que as indústrias privadas~ não poderiam expo!.

tal", como ê o caso dos Estados Unidos no problema de calç.!,

dos ou de pescado., Foi preciso criar uma mar<:a de calçados,

po~que cada indiistrfll ..de calçados tinha uma marca diferente.

Seria muito dificil colocar no mercado. Foi' preciso criar

uma nova marca de mercado propria, ajustada e com desenhos

preparados para o modelo americano. A INTEkBRXS se viu às

voltas com esses aspectos. Es-ta foi a política do Ministe-

ri.o. Quanto às dívidas das principais empresas do Ministi

rio, es.tão aqui especificadas. A dívida externa do grupo

PETROBRXS e de um bilhão e setecentos e c'Ínql1enta milhões de

dólares, mas·o credito rotativo de petrõleo e de três bi

lhões e quinhentos milhões de dõlares. Quinhentos milhões m
dõlares e o credi.1:o rotativo de petrõleo. O petrõleo finan

ciado a 120, 18.0 dias. O grupo ELETRO,BR1\S tem um tohl de

sete bilhões e 755 mi.lhões de dõl~res .~ntre curto e longo

prazo. Isso em Itaipu. No grupo ELETROBR~S, Furnas, estou

seus assessores.

,0 SR. RELATOR, (Deputado Sebastião Ne~y)" 

Sr. Hinist~o, todas as autoridades do Gove~no que aqui tem

vindo fixam a análise da dívida' externa em um pont? bãsico:

a culpa e do petr:oleo. Sempr:e se disse nesta Comissão .. e

ainda ontem repetia o Presidente do Banco Central, Dl". A!

fonso Celso Pastore - que a conta do pet~õ1eo e que jogou

para o alto a dívida externa e a mantem permanentemente em

ascenção. V. Exa .. , Sr. Ministro, disse-nos que a PETROB~

havia avaliado a's importações de petróleo em 12 bilhões, eo!.

te ano elas jã caíram para 5 bilhões e a' divida continua cr~

,Cendo. Então, o cFescfmento não é por causa do petróleo. I:

por: causa de qU~? Por causa dos juros internacionais? Por

Causa do tipo de negociações que o Brasil faz com os credo

~es internacionais? Por causa da dependência externa do Br.!.

s11 e da mâ negociação dos representantes da pol'ftica econõ-, .

e!!.alumínio; na ireá do cobre, na ãrea dos ferros-liga,
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B,:asil, é dizer devo. não nego; pago quando puder. Esta e
Ullà decisão unilateral 11. O credor deve responder o seguinte:

:l,paga quando puder. 'mas não tem mais credito ll
• Na realida-

de. nós teriamos necessidade de 500 mil barris por dia de

importação neste momento para manter a vida normal do Bra-

sil. Faltando esses 500 mil barris por dia - e al di!,

cordo desse economista que fez a analise que o Deputado Fe!,

nando Santana citou •••

30 mi1hões de qUilOWilttS operando e. em 1985, 60 milhões

de quilowatts. I; isso exige um investiMento enorme de ger-ª.

·ção. UJIla usina geradora hidreletrica entre o momento de d!,

cisão e .0. mOJllento de operação leva l,O anos. leva 7 an0.s. no

lI1'nimo~ de obras civis e instalações. Então. o setor tQ.

do começou com as tarifas mais baixa, foi levado a tomar e,!!!.

prestimos externo·s _para continuar o seu investimento ne-cess!.

rio p~ra supri~ o~ consumidores. uma vez q.ue da remuner:ação

legal de 12% o setor passou a 5%~ 4%. Então'. para um me!;.

cado que crescia 12%. qualquer aritmética mostra que ~ra i.!!

viãvel a própria remuneração do capital, fora as inf1açõe·~.

com a remuneração de 4 a 5%. A po1Tth:a tarifãria anti-infl!,

o ,~R. OEPuTAOO FERNANOO SANTANA Eu

a enviarei a V. EXa.

O .SR. DI;POENTE (Mini~tro César Cals)

'Pols bem, mas como ja discuti uma vez' brevemente no aeropo!,

to COM o Dr. Celso Furtado, faltan'do 500 mil barris teria_o

mos os seguintes eventos nacionais: a paralização dos tr,!,

tores agr1'cohs .- porque a maio~ parte dos tratores i!9ric.Q.'

las, ou a sua tot~lidade, usam óleo d~esel' - u. grande

t~ansto~no nas industrias por falta de inslimQs indust~iais ,

que' são transportados em parcela significativa por ~odovias;

ullla eno~lIIe dificuldade no transporte dos trabalhado~es d~ o;!l

de residem para onde trabalham. por:que os motores dos ôn.!

bus são a diesel. embora estejamos fazendo Ull esfo~ço para

que os transportes coletivos passem para o ilcool ou o gãs

lIletano. Uma enorMe dificuldade - esta enorme - da i!!!,

por:tação do gas liquefeito de petróleo. O GLP. de que s,2,

1lI0S g~andemente importadores - Mesmo COlft os 500 mi 1 bar.

ris de importação ,ainda importamos Mais - nas residê!!,

cias. na cocção,-' na cozinha. Então. iria haver u!]\a d!,

sorganização na vida nacior~l. "credito que esses argumenta;

podem ser comprovados por quaisquer hipóteses. De ;:modo

que não vejo como o Brasil. neste momento. possa tomar PQ.

'sições unilaterais.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) 

S,:. Ministro. a COMpra da Lfght não foi feita no Governo J,2,

io Figueiredo e não quero discuti-la aqui. Mas considero-.a

um dos mais graves crimes cometidos contra a Nação em toda

I sua História. porque foi um crime pensado~ tramado, art.!

culado e. sobretudo. faturado. Mas eu pergunto a V. Exa.•

por que o Brasil ainda deve 858 milhões de dõlares por cul

pa da Ught, depois de todo aquele desastroso negõcio? Por

que essa divida ainda?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Deputado. discordo de V. Exa. Eu entendo que a Ligbt não

tinha condições de ficar sob a propriedade de uma multinaci,2,

nal. A sua compra eu entendo que era necessária. Light

i muito impo~tante para o Brasil, já que ser~e ao Rio de J!,

nef~o e grande parte de são Paulo. E muito importante para

fica~ nas mãos. de um grupo multi nacional.

SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) 

Sim. mas a concessão estava acabando.

SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)

!,!as acontece que essa era uma discussão juridica que se po-

deria alongar. 'porque 05 -contratos não p~eviam o prazo de

concessão. Os contr:atos não e.stavam perfeitos.-: Era a pa!,

tir de uma ce~ta d,ata que não estava muito clara nos contr..!!,

tos. Mas esta ã- uma decisão jurldica da qual nem conheço os

detalhes porque não estava na minha alçada. Para .,im essa

compra não foi errada. Mas vamos ao problema da dívida. Na

realidade todo o grupo da ELETROBRi1:S atravessa grandes difi

culdades na parte financeira e econômica, tendo em vista que

por uma jpolitica anti-inflacionãria as tarifas foram abai

xo, naquilo que o grupo necessltava para continuar investindo

para supri~ o mercado- de energia elétrica que crescia 12% ao

ano. Doze por: cento ao ano. Srs. Deputados. significa d,E,

com ~m bilhão e meio de barris equivalentes de petrõleo. em

1979, entre petrõ'leo e gãs nõ.tural, e estamos com 2,4 bl

lhões de bar~is equivalente de petróleo e gãs natural de r!

da

procu-

consum.!

projeto. Tenho aqui a relação de todos' os. bancos.

rei recolher dados sobre os emprestimos.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alenca'r: Ft;utado),

guem; salram do consumidor de gasolina .. Saiu do

Antes de passar a palavra para os meUS colegas membros

CPI. queria fazer duas indagações a V. Exa. A primeira

que. Sr. Ministro. tem sido uma dificuldade muito grande

O SR. DEPOENTE (Ministr:o Cesar Cals)

E'U tenho definido. separado. embora não tenha neste momento,

Angra-I, porque' Furnas ainda não me mandou a separação que

pedi. Mas a da NUCLEBRltS eu tt;nho.

O SR. PRESIOENTE (Oeputado Aleocar Furtado)

Pediria a V. Exa. que citasse pelo menos os tr:es pr:ojeto~ CJle

reputa como principais: nucleares, Itaipu e Tucurur. Eles

estão a1' definidos?

Itaipu1

O SR. OEPOENTE (Ministro Cosar Cals)

Itaipu tambem tem. Itaipu nos temoS •••

Muito obrigado.

serva. Então. es"ses recursos são necessãrios para o inves

timento•.Alem disso. foram inicia1mente as aliquotas .da g!,

solina e agora o imposto sobre exportação que deram possibi

lidade aos progr~mas de fontes alternativas como o ãlcool e

o carvão mineral. _Todos esses programas tem de sair de ., aI

dor de gasolina porque a gasoli'na e o t~anspo~te individual.

e nós fizemos opção pelo transporte coletivo. em vez do

para esta Comissão recolher os dados exatos do nosso endivi-

damento. E maior dificuldade ainda se formos analisar os

projetos responsâveis por esse endividamento. Por esta r,!,

zão. nos queriamos saber de V. Exa. quanto deve o Brasil,.

vamos dizer. no s~u todo. empresa e União. e a que ba.!!.

cos por construir cada projeto do seu Ministerio ou os proj~

tos do seu Ministério?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cal~)

Eu poder:-ia responder a V. Exa. que hã um t~abalho realizado

a esse ~espeito•• que. alias. temos aqui. banco por ba!!,

co. de quanto foi- o ~mprestimQ, mas nio discriminado' por

transporte individual. Dai por. que O p~eço do ól eo dilJsel

tem sido. ate aqui. mais subsidiado do que a gasolina. p!

ra diminuir o transporte individual em busca do tr.~nsporte

col etivo.

SR. PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado)

cabe ..uma p~rgun1:a •. pelo menos •. po~que e um assunto que .e!

tã nos jornais e se liga diretamente ã irea de V. Exa. Por

que o Presidente da COSIPA foi demitido?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Não. desculpe-me. meu caro Deputado, mas isso assunto

da irea do Ministro da Industria e do Comercio. Eu realmen

te não sei. Não tenho a menor informação. Se a tivesse eu

lhe daria. mesmo não sendo da minha ãrea.

SR. RELATOR (Deputado Sebastião Nery) -

enfim, passou a ter uin crescimento anormal do GLP. Como

disse. alem da importação do petr:óleo bruto. do GLP. fruto

do refi no total e vetról eo bruto importado. passamos z. i!!

portar mais GLP •. Por causa d'sso e 'que se esti fazendo ag,2,

ra' a retirada do subsídio do GLP, que ,era um dos produtos

d'os derivados de petróleo Mais subs~diado. De modo qu~. meu,

caro Deputado Sebastião Nery, eu acho que inflacionãrio.não

hã dúvida, mas ~ pior é faltar: petr:õleo. e cercear.. a ativ.!

dade da PETROBRXS._ De Modo que foi uma deci'são de pol1tica

de Gov·erno.

O S~. RELATOR (Deputado Sebastião Ne~y) -

Eu tinha anunciado que havia terminado. mas acho que aqui

(Aparteante não identificado) - (Fora do mi.

.crofone). E o GLP?

O SR. OEPOENTE (Ministro Cosar Cals)

Por: definição pessoal do Presidente Figueiredo. o GLP sem.

pre teve aumentos' abaixo da media de todos os produtos der.!

vados de petróleo. Aconte::e. Sr. Oeputado. que se começou

a usar o GLP de Illaneira não adequada: o gãs liqaefeito de

p,etróleo. nos veiculos au~omotores. nos tãxis. inclusive

. seM os .depósitos de GLP estarem aprop\iados. serem testados

e fabricados ã prova de choque. Nenhum ve1'culo estã isento

de abal roamento. transformando-se em bomba ambul ente. pr,!

ticamente. O GLP foi usa-do também em industrias: o Brasil.

começamos

interessesdente não funciona, acaba sendo violado pelos

guns analistas econômicos chegam a acusar. Nôs

vei 5 do Governo. uma empresa de um mercado grande. crescente,

cada transformador que se coloca na mesma hora passa a fat,!!

r:lr. o que e diferente de uma usina geradora. que gasta .!

nos em termos de construção. De modo que eu entendo que

.questão do emprestimo externo para ~ Light foi muito' mais um

problema da pol'ftica tarifária que, por força da' inflação,ela

foi rebaixada. Só agora com as negociações que. fizemos com o

Ministério do Planejamento é que as tarifas estão sendo 5% !

cima do INPC. De manefra que agora a curva começa - mas .!

inda muito insuficiente - para .os investimentos que são mu.!

to grandes Pll.r:a aquele mercado que vinha em um crescendo mui.

to grande e que telÍe a outra difi cul dade de ca i r o mercado

de 12% para 3%. Então. alem da tarifa bai'xa, menor fonte dê

~eceita. menor mercado. Então. isso le~iJu todo Grupo ELETRO

BRJ\S a dif~culdades muito grandes e .graves.

O SR. RElATOR (Deputado Sebastião Nery) 

Sr. Ministro. V. Exa. se referiu ao colonialismo imposto p~

los pa1'ses industri.alizados nos preços dos nossos minii'rios.

Eu lhe pergunto: como estão os preços dos !ftinerios brasilei.

ros da ãrea nuclear e da área de aparelhos de'precisão. e,!

5a nova descoberta que foi feita agora hi pouco tempo •• fO·9!

-me agora o nome do Minerio?

O. SR. DE.POENTE (Ministr:o César Ca1's). ,:

Na verdade. praticamos um preço internacional. O Brasil não

tem feito pa~te de cartêis. O Brasil e muito solicttado p!

~a fazer par:te de cartéis.de bauxita. de minerio-de-ferr:o ,

etc. Mas preferimos não fazer parte de carteís. porque. c,.E.

iRo eu digo sempre no exterior, cartel de materia-prima exc.!

cionãrh levou o setor a grandes dificuldades extremas e.com

iS50. levou também a dificuldades no sistema de transmissão e

distribuição) que 'ê o caso espec'ffico da Light. A Light euma

das empresas que dão lucro certo. Ela não e uma empresa que

tenha prejuizo, absolutamente. t uma das empresas mais rent,[

e necessidcfdes dos ·palses. Nós prefer:imos os contatos inf0r.

mais de Ministro 'a Ministro para combinar e proteger os pr!,

ços das materias-primas. ... minerio-de-ferro, que e um dos

p~incipais itens'de exportação, caiu. Caiu talvez na ordem

'de de uns lO a 15% nesses cinco anos. Basicamente. a baR

xita e o alumínio tinham ca1'do. mas agora o alumlnio passa a

ter uma reação nos preços internacionais. Isso e fruto ta!!

bem de uma recessão internacional. e uma conjuntura bastan-

te complexa. com fatores exõgenos aos produtores de maté-

rias-primas. O que importa' e esse entendimento que existe

entre os vãrios palses, para que não fiquemos tão sujeitos

a essas pressões los palses industrializados,

O· SR. RELATOR (D,eputado Sebastião Nery) 

Sr. Ministro. só'mais uma pergunta: .v. Exa. disse que

Brasil pratica uma poHtica realistp. de preços de petróleoiD,

terno. V. Exa. considera realista o preço da gasolina.

preço do gãs de .cozinha, 05 outros preços que estã.o coloca

dos hoje diante do problema da inflação e diante da ne·cessi

dade do Brasil de combater a inflação?'

O SR. DEPOENTE (Ministro 'Cesar Cals)

V. Exa. sabe que governar ê fazer opçóes. Nós fizemo,s uma'

opção. o Governo do Presidente Figueiredo fez uma opção:

sair da dependência externa de petróleo. Esta foi uma opçiô

nacional. opção do Governo. A rigor não e só o problema da

d1'vida externa. é problema ate da segurança nacion~l. Qua'!!,

to menos o nosso desenvolvimento depender da importação de

outros países. mais nós teremos confiabilidade no suprimen

to de energia - e a energia e a mãquina motriz de todo d~

senvolvimento. De maneira que. embora sabendo que 05 pr!,

ços dos derivados de petróleo contribuem para a .inflação.sem

isso jamais a PETROBRXS poderia ter o programa que tem hoje.

U.J programa arrojado. Nós jã' tivemos - agora diminuímos tJl1

'pouco porque aumentamos a produtividade -' a segunda maior

'concentração de plataformas offshor~ do mundo. Então. e um

programa arrojado da PETROBR~S que deu possibilidade de sair

de 164 mil barris por dia de petróleo, em 1979. para ja

467 JIIlil bar~is por dia, hoje. E há possibilidade de aumen

tar as reservas. porque não e lavra predatória. como aI

1979, terbrllr a pot~ncia em cada ,6 anos. Significaria.
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O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLlCY -Sr.

E o custo?

o SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Dois

superficie.

o.relo, na Amazõnia, e aflora lã no Baixo AMazonas -

mesmos metais. r uma provincia riquíssima'. Tudo isso esti

ge~ando emp~egos 110 Brasil em uma irea rarefeit,a que não ti
nha população. ,porque não tinha como se fixar. Não sõ

o Norte. mas também o Nordeste, o efeito multipncador p!.

~a o Nordeste. As indústrias que ainda não existeM no H,!

ranhão. são Luis. ou no Parã estão indo do Nordeste: indú!

trias de esquadrias. de alumínio. 'enfim, UMa serie de o,!!

tras industrias, O prõprio calcário estã' indo do Nordeste.r

um projeto. sob o ponto de vista social. do melhor nivel,

segundo o meu entender. porque dã empregos a brasileiros elll

uma região em que o Brasil precisa fixar brasileiros. Dâ e~

pregos. dã melhorias ao nlvel universitãriq para as univer

sidades pela excereneia dos ti'cnicos que se estão deslocando

para lã. alê. dp saldo de divisas. Não. tenho aqui, infeli!

mente. ma.s na oca:siãà fizeMOS a delllonstração do projeto iI!.

teiro com as virias industrias. Era um projeto de 36 bi

lhões de dólares com a5 vãrias indústrias da iniciativa pr!

vada, dando um retorno de mais de 10 Milhões de dõlares por

ano. Quanto ã p;r::e da viabilidade tecnico-econômica.,e um'

projeto da Maior i.portância no mundo •. Não há possibilidade

do esgotaJltento desses minerais. Quanto ã divida, telllos no

Projeto Carajãs mine~io-de-ferro. Não tenho os dados~ p'or

exemplo. da iniciativa privada. Projeto ca~ajãs. Jlin~ri~

de-ferro. os contratos são de um bilhio e 206 flIilhÕ8S de di

lares. Neste Momento, o saldo devedor - porque .não se .!!

tilizou - e de 578 milhões de dólares. Estou certo. meu

caro Deputado. de que se trata de um projeto i.portante,mul

. to i.portante para o Brasil.

D SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY -

S~. Ministro. te,llIos visto exemplos de cãlculos os mais e.n.

tusiãsticos por ,parte de membros do Governo e que depois ac,!

baram não dando Muito resl)ltado. UM deles se deu no caso'

das usinas nucleares. Quando foram iniciados,' no Governo

anterior. os projetos de investimento em usinas nucl eares

_ muito embora tivesseM custado Ulll v9lume .enorllle de recu!.

50S pelos quais estamos pagando ainda. como Y. Exa. 'meSMO

Mencionou, no caso da "UCLEBR~S - houve Ulll empréstiMO no

parti~ do calciri~. Fizemos, então, um projeto minero-in-

dustrial. O -minerio-de-ferro, o sinter, o ferro-gusa: 'o

ferro-esponja, semi-acabado de aço. ferro:manganês. fe!.

ro-niquel. ferro-si lido, sl1icio-lIletãlico. jã hã UM pr,2,

Jeto inclusive ap~ovado. A bauxita, alulllina. aluminio, 1!

minados de aluminios; concent~ado de cobre, concentra.do 'de

ouro. ãcido sUlfü~ico, a partir do sulfeto de cobre assoe'!!

do ao ouro. Em seguida, para que pudesselllos alcançar merc!,

dos d1$tantes. os Ministros 'brasileiros discutiraJlt COIl os

Hfnistr05 japoneses e depois co", 0$ Hinistros mexicanos - iE.

clusive estive no México discutindo e o assunto fez pa~te da

declaração do Presidente do Brasil e do Presidente do Hex.:!.

co - para que pudêssemos fazer navios Mineral~iro$ e cere,!

leit:0s. porque., ~lêm dessa provlncia rica em minerais. t~

11I05 uma rica provl'ncia energética ent~e as bacias Tocantins

e Xingu. Temos ali a parte do babft:çu, a parte da madeira e

a possibilidade do ilcoo1. E uma grande provineia energeti

ca. Po~ isso combinamos minerais cóm energia. Alelll disso.

'é uma região prõpria para a agricultura e para a pecuária

Pensallos e. fazer navios minera1eiros e cerealeiros, ao ll~!

mo tempo em que se COMbinava o grande peso dos Minérios. i.!!

felizmente. o poli co preço COIR o pouco peso dos cereais e O

alto preço. para transformar distãncias geograficaMente lo.!!

gas em economicaMen,J:e curtas. Estã sendo construido no J,!

pão o As1an port, com as Mesmas caracter~sticas do porto de·

são Luis. para q~e. os navios POSsaM sai,r de São Luís e aI

, cançar os lIercados asiáticos a parti~ dó porto japonês. Com

os ministros mexicanos discutiu-se a ::'onstrução do Porto de

Altamira, no Mexico, com as mesmas caracterlsticas do PO!

to de Belém, para-alcançar não sõ o Mexico. Mas a costa

oeste dos Estados Unidos. Y. Exa. pode v~rificar a quantid!,.

de de minêrio que existe na Amazônia. Hão digo infinita.po!.

que infinita não e posslvel, mas é de. uma grandeza ••. !. o

Projeto RADAM descobriu - agora Jlesmo temos a constat!lção

do Projeto RADAM. estou vendo o mapa geolõgico - que

grande provineia mineral. URla das mais ricas do JIt~ndo, que

e Carajãs, sul do Parâ. norte de Gõiãs e Mato Grosso. lIe!

gulha po~ baixo daquela bacia sedimentar, que está' eM alll:!.

Minhasõfica do Programa Grande Carajãs - pelo menos de

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SUPLICY -

e na superflc1e. que poderão ser 'f'endidos rapidamente, p!.

gando pela contà de um progresso que beneficiou ainda a po.!:!,

cos? E em que medida se está: pensando não apenas na presen

te geração, .as t~mbem nas gerações vindouras?, Que essa ri.

queza do territõ.i'ío brasileiro realmente seja muito bem a.!!,

lIlinistrada e com a consciência de que deva beneficiar a t.Q.

dos os brasileiros d.e hoje e do futuro. Caso V. Exa. possa

tambem especificar qual o volume de empresthos externo e o

respectivo valor do se~viço da divida~ relacionados ao GraE,

de Carajãs e a perspectiva de retorno. tambem agradeceri-l

O SR. DEPOENTE (Mini stro Cesar Cals)

Prezado Deputado, eu lhe ,respondo com grande satisf.ação po!.

que fui um dos que mais batalhou pelo Programa ~rande Car!

jãs. Desde o início do Governo Figueiredo venho batalhando

pelo Programa Grande Carajãs. que recebeu no inieio do G2,

verni:> parecer cOl1trãrio de alguns Ministr:os da ãrea econômi

ca. Foi aprovado por .uma decisão pesso.al do Sr. Presidente

em uma reunião do Conselho de Desenv,ol '1iJllento Econõmi co.. d.!.

pois de uma exposição minha. contra alguns pareceres. Digo

isso com JIIuito civismo. inclusive' porque sou homem do No!.

deste. Quando sat _do Governo do TReu Estado. o Gove~na do

Cearã. e fuf para a df retoria da Coordenação da ElETROBRA'S.

a. primei~a lIlissão que recebi foi procurar uma' sol ução para

a ene~gia elêt~ica na Amazônia. Sobr.evoei todos os ri~$ i}l

ventariados da Amazõnia em aviões com baixa altura. bu.sci!'n

do identificar possiveis usinas hid~elêtricas. Conheci a b.
Ilazônia. Hoje, cada dia que passa. mais.e entusiasmo com

a Amazônia. Eu poderia dizer a V. Exa. que a concepção fil.Q.

parte. que foi' quem formulou e reforlllulou o Projeto da Vale

do Rio Doce, que era sõ de minerio-de-ferro. para o l>roj,!

to dentro das con~epções do "'histério. de produto semi-ac,!

bados era a tentativa de integrar a Amazônia com a população,

economicamente ativa. não com aquelas zonas mfgratõiras que

Í'am lã para a Amazônia enio !ie ajustavam ao tipo de cultura

e ao tipo de sistema ecolõgico existente e acabava por sucu.!!!

bir. O problema era o que fa:zer para integrar a Amazônia com

a população economi camente ativa. Nesse senti do. antes ilo

Programa, Grande Carajãs, mui to antes. jã em agosto de 1979

- tomei posse no Ministério em março de 1979 - eu ba.t-,

xava duas portarias $obre tarifa de energia elétrica. Na

primeira nôs dãvamos um desconto de 15% a todas as empresas

de gra,nde consumo ide energia que se instalassem prõxilll"s às

futuras usinas h~drelêtricas. Do ponto ~e vista tecnico,di~

cuto a esse respeito com qualquer enge~heiro. porque sei

que economiza sistema de transmissão •. Economiza perdas

sistema de tranSMissão. Sob o pont~ de vista político:

minha decisão foi não autorizar nenhuma usina hidrelétrica m

ãrea federal que-não fosse da Amazônia. no ,Norte e Nordeste;

porque as regiões precisavam interligar:-se. Tucurul foi manti

da dent~o dos prazos; Itaparica, no Nordeste; Xingõ auto

~izada; Balbina, em Manaus; Salllue1. ell Rondônia, e di.!.

cut1Jllos as outras pequenas usinas hidreletricas. Não i!fut'o

~1zei nenhullla usina que não fosse no ·Norte ou no Nordeste. '

porque eu dizia na portaria tuturas_ u$inas hidre1et-ricas. 'Em

segundo lugar, para tornar genêrico um problema que era e,!

pecial. autorizamos ã empresa EL.ETRONORTE cel ebrar contr!

tos de 20 anos para industri:u,:' transfO~lIladoras de alumina

e~ alulllinio, em que o custo do aluminio. custo da ene!.

gh. é indexado ao custo do aTulllinio internacional. E. p!

ra fixar a AMazônia. eu. nordestino, transferi o Maranhão

parà a ELETRONORTE com um desgaste político lIuito grande na

minha irea. Mas eu queria fixar-me no Norte do Brasil. Com

,esses.dois lttens con.seguimos trazer indústrias d~ transfor

mação de alumina e aluminio que iam para a Austrãlia para se

fixilrem no Brasil. Em seguida. tambem concebido da maneir,a

eM que nós. combinãssemos. COrRO combinamos, a grande pr,2.

víncia mineral de Carajã. que e riquíssima. Temos 18 bi

lhões de toneladas de minerio-de-ferro em altíssimo teor.66%'

Carajãs e Awta:zônia Oriental têm 4 e meio bilhões de tonel!.

das de ba.·uxita. Eises nUllleros são ~proximad05. Te. Um bi

1hão de toneladas' de minerio-de-cobre associado ao ouro; 60·

tRilhões de toneladas de manganês; cinqúenta milhões de ton!.

ladas de níquel; trinta e sete mil 'toneladas de cassiterita.'

podendo ser muito lIaior, alell1, naturalmente. do si11cio,a

no

que

dados,(Aparteante não identifica.do) - Os

que se po'deria extç-ai!' UM volume llIuito rico de minério

servir mais para fi'nanciar um tipo de desenvolvimento

Pois não.

Território brasil!!iro agora recern-aChado a que isso poderia

~esu1tou em disparidades tais pa~a a.,po·pulação brasileira,

que fez COII qu·e muitos ainda niio pudesseM aproveitar qual

quer coisa desse progresso. Eu gosta~ia que V. Exa. fizesse

uma anãlise ~xata·d;, que vem a ser esse Projeto Ca~ajãs.Quais

são os cuidados que o Governo b~asileiro, estã tendo, no se.!!.

tido de que sb,plesmente não se venha a ext~ai~ um grande vE.

lume de minérios que estão debaixo da terra e que de rep~.!!.

te sumirão •..

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtadof

)tas o Sr. Ministro tem condições de nos remeter o custo dt:.!

ses projetos, sobretudo dO$ principais?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

O SR. DEPUTADO FERNANOD SANTANA - E na

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Estes são os empréstimos externos. Só me preocupei com os

emprestimos externos. Não me preocupei com os custos de c,!

da obra. senão teria trazido, preocupei-me com todas as dI

vidas externas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Qual a previsão inicial e qual o resultado final do debito de

Itaipu7

bilhões quinhentos e cinqüenta e quatro milhões.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Temos aqui a relação dos emprestimos de ltaipu. Estão aqui

todos os projetos de Itaipu. mas não estão por bancos.

• lIti. relacionados .sobre 05 projetos sem total especificação,

gostariamos de ter tambem.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Este! e o debito atual. E o custo do Projeto Itaipu?

O .sR. DEPOENTE, (Minist~o Cêsa~ Cals)

O custo de Itaipu. fora a parte de ju~os. estava avaliado

elR .doze bilhões de dõlares. na, base de mil 'dõlares o quilo

watte. Hatu~alMente. teria depois, que ver. porque?s e.!!,

cargos financeiros estão muit~ variãveis. Mas nôs pro~u~!

.os coletar o mãximo de dados. Posso deixar aqui esses nüm~

~os todos. porque se~1a dlflcil ler cada UIll deles. "'ngra-~.

eu acabo de ~eceber. foi contratada diretamente por Fu~nas:

duzentos e nó venta e sete milhões de dõlares. eM numeros r~

dondos. e repas'sados dentro daquela divida da ELETROBRA's,s!,

tecentos .ilhões de dõlares - Angra"I.

O, SR. DEPOENTE (Minist~o Cesar Cals)

Ifeste momento o débito externo ê de dois bilhões seiscentos e

cinqÜenta e tres.

Ministro Cesar Cals. houve época, na Histõ~ia do B~a~i1'~

em que especialllente o Minerio de ouro era extraido do nosso

Ter~itõrio sem qUe houvesse UM retorno adequado par~ o dese!!,

volvilunto econômico e social. Isso, em parte, resultou

dI? ac~~do entre Inglaterra e Portugal, do Tratado de Me

thuen, segundo o qual Portugal passaria a produzir especial

m~nte vinhos ou produtos agrico,1as e compraria da Inglaterra

P~odutos industriai,s especialmente têxteis. E Portugal ac,!,

bou pagando muita'daquilo com o ouro do Brasil. Segundo os

historiadores, o ouro do Brasil. assim como a prata e 0E-

tros minerios do Peru e do restante da America Latina. co.!!,

,tr:ibuiram em muito para o desenvolvimento industrial ou para

a Revolução Industrial da- Europa. De alguma maneira. quan

do do inicio do Governo Figueiredo. observamos diversos r!,

pre5entantes do seu Governo - o Ministro Antônio DelfimNe!

to. entre outros. mas também V. Exa. - IIwito entusiasma

dos colll o Projeto Grande Carajãs. Ficalios preocupados no

sentido de que talvez o Governo brasileiro estivesse achando

O SR. DEPOENTE (Hi·nistro"-Cesar·-cals')~

O • SR. PRESIDENTE (oepuCo,1íí)nJ:°-Furota:o)
\ I o

.concedo a palavra ao Deputado Eduardo Hatarazzo Suplicy pa
o 1\ '-

ra suas indagações.
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o SR. OEPUTAOO EOUARDO HATARAZZO SUPLICY -

saia desse estado? Porque estamos investindo recurso~ ali

e não veJllos resultados positivos durante o presente perT.2,
do.

t a pergunta seguinte.

O SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)

A opinião de V•.Exa., deixo para a próxima pergunta. Oi.!

O SR. DEPOENTE, (Ministro Cesar Cals)

Diria a V. Exa. que espero poder abordar projetos como o n!!,

clear, para deixar aqui regist~ado.

O SR. OEPUTAOO EDUARDO HATARAZZO SUPUCY -

Sr.

Não

para

maneira

o SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA -

no Governo Figueiredo. Vamos deixar: issohoje, .

narmos todo o ciclo do combustivel nuclear-,. De

SR. OEPUTAOO FERNANOO SANTANA -

Presidente, peço a palavra para uma questão de o~dem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)-

e por ser a ultima. mas porque hã vãrios inscritos e gost!

ria que o Presidente calculasse o tempo d1Sponivel. e,

partir do nosso querido e bem-amado colega, Deputado Edu!r

do Matarazzo Suplicy, os demais tivessem o seu tempo propo!.

cional ã disponibilidade que V. Exa. tem na sessão de hoje.

O S,R. PRESIDENTE (Deputado Alencar FurtadÇl)-

E pertinente a qu7stão de ordem de 'I. Exa:, sobretudo pO!,.

que ontem, em nossa reunião, ficou del.iberado o tempo de

15 minutos, sem embargo de uma nova inscrição, de uma rein!.~

crição. t acolhida a questão de or:d~m de V. -Exa.

(Aparteante não identificado) - Gostaria de

levantar outra questão. jã que o companheiro Fernando. Sa!!,

tana levantou uma tambéM. Gostaria que ~ prãtica nesta C~

.1tTssimo custo, de controle de qualidade para f;er, duas,. ~!!.

comendas. Temos que ir dominando a tecnologia nuclear ate

o ano 2000 pa~a fazermos as nossas usinas aqui, pa!'a dom!

trabalhos. Fica tem definido que ja estã assentado entre nõs

o tempo de ,15 minutos para cada tnquiridor, sem embargo de

reinscrição para novas perguntas.

O SR. OEPUTAOO EOUAROO HATARAZZO SUPLlCY-

Pergunto a V. Ex!,. s~ cabe mais uma pergu-nta no meu tempo.

r a ul tima pergunta, se o Deputado Fernanso Santana está

preocupado com essa questão.

Para uma questão .de ordem tem a palavra V. Exa.

O SR. OEPUTADO EOUAROO HATARAZZO SUPLlCY

que estamos investindo para o futur:o, O Brasil não termina

., .
missão não fosse estabelecer: o 1imite apõs ó neputado Eduar-

do Hata~azzo. Sup.l.i.c~ ~~i.li.~ar: ,a p~la.~\a, mas no inTeio de

qualquer: inqui~ição, senão teremos dois puas e duas medI

das, Na verdade, ontem, a propósito do Deputado Fernando

Santana, para mim foi após a inquirição do companh~iro. Ap!

sar: de considerar: que o companheiro Eduardo Matarazzo Supli

cy tem contribuições importantes a dar. considero' que ta!!!.

bêll os demais Deputados as têm. Proponho que a partir de !.

gor:a, inclusive para as novas inquirições, se estabeleça

UlIl limite de tempo ·para a inquirição. de todos os. Deputadosi~

cri tos. Se algum' Deputado tiver necessidade de um tempo s!!,

p~ementa\, que faça nova inscrição.

O SR. 'PRES10ENTE (Oeputado Alencar Furtado)-

V. Exa. tem toda a razão. Apenas f~ram coincidentes' as duas

questões de ordem, a de ontem e a de hoje, com -a inquiri

ção do Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy, que nos tem h0.!l

rado, ilustrando demais com as suas inquirições os nossos. . .

os nossos fi 1hos, para os nossos netos, senão nossos n!

t:lS estat'ão amarrados no seu desenvolvimento. De modo que

modifi.camos o pr~grama nuclear. De fato, no iniciO se p.e!!,

sou em um numero muito grande de usinas. Havia uma verd!

deira luta no Ministerio nesse sentido. V. Exas. podem co!!,

sultar os jornais' do inTcio da minha administração,em 1979.'

quando eu dizia de maneira mais simples que havia uma luta

entre os barrageiros e os que viam a energia nuclear como a

unica SOlução. Procuramos ajustar ao meio ter.mo e, mais do

que isso, fizemos uma defasagem no programa para colocar p

programa de termoelétricas a. ca'rvão, porque no~malmente

programa de termoelétrica a base nuclear vem depois de te!,

moeletrica convencipnal. E prec}s~ criar uma mentalidarle e

UMa operação de u~inas termoeletricas', ql!e são muito dife~.!!

tes das usinas hidreletricas. De maneir.a que foi tudo ajus

ta~o ao mTnimo sõ para manter o capital técnico em oper!

ção, ocupado. V. Exas. sabem a dificuldade que é pega·r um

homem de nível medio, treinã-lo para operar a usina Jlu

solda. Para trein~r esse homem na Alemanha. primeiro,.

preciso conhecer a Ú'ngua. Não podemos p.e~der esse capital

têcnico. Posso dizer a V. Exas. com tranq~fiidade que

programa nuclear estã reduzido, \ealmente, sô ã manutenção

do capital técnico jã adquirido. Não hâ nenhuma ampliaç~odo

capital tecnico. 1: so mantet: o capital técnico pa~a que não

percamos os investimentos e possamos chegar depois do ano

2000 fabricando as nossas usinas com as nossas industrias,

fabricando o combustível nuclear.

de

25

p0t:que V" E{{as. "Si!bem.como e dificil trazer uma linha'

util idade esperad~.. Mas o custo e crescente e .os resul tados

são bastante peq·uenos. Por isso peço a avaliação de V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Gostaria, Sr. Presidente, se pudesse, de explicar um po!!,

co a politica nuclear brasileira •••

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Fique ã vontade •.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

•• , e o porqu! do programa ,nuclea~ que esta sendo desenvolvi

do na area do Ministêrio das Minas e Energia pela NUCLEBR~S.

EstaMOS fazendo q. politica nuclear em busca de uma tecnologia.

Sabelllos que o Brasil tem um gtande potencial hidreletrico :

200 lIIlilhões e 37. milhões ~e quilowatts ou coisa semelhante,

em operação. Mas' todos os nossos cãlc·ulos indicam que de,!

ses 200 m,ilhões de qui10watts 50% ,:stão na Amazõnia. Todos

os calculos indicam que logo depois do ano 2.000 todo o P.Q.

tencíal hidreletrico brasileiro a'proveitavel economicamente-

an.os pa~a dominar a tecnologia da hidroeletricidade. Quan-

do eu digo dominar a tecnologia, refiro-me a projetar usi

nas, construir us1nas. operar e. fabricar equipamentos .no

Brasil. Hoje fabricamos equipamentos para Itaipu, a maior

hidrelétrica do mundo, mais de 90% do seu equipamento, f!!.

ram fa.bricados no ..Brasil. Então~ 25 anos para a hidrpletri

cidade. para um~ teconologia como a. terlJloeletricidade em g~

ral. e muito mais complicado do que a .. hidroe1etricidade, e!!,

volve velocidades muito maiores, pres'sões muito mais altas.

Uma tecnologia nuclear, alem disso, envolve um altlssimo

dispositivo de control~ e segurança de qualidade. Qs energ~

ticos do Brasil para a energia elêt~ica, logo depois do ano'

2000, serão o carvão e o urâneo. Temo.s grandes reservas de

carvão, Illas as maiores termoeletricas de carvão do mundo

são entre 300 e ate 500 Illil quilowatts. Para um pais qU,e'
vai cre~ce~, vamos dizer, 30 ou 20' milhões em 6 anos uJlla

termoeletrica de 500 milhões seria o mundo, f~r:a as dificul

dades que se tem do carvão no manejo, problemas ecolõgicos.

Sem duvida, vamos precisar do ur~neo. O programa" nuclear,

então, visa o domínio da tecnologia nuclear para o ano 20Qo.

Eu pode~ia dize~ a V. Exas., para terem uma idéia de

IIUitos paTses do mundo reagem ao programa nuclear brasilei

ro - porque nõs vamos domina~ a tecnologia nuclear - que

no caso da recar?a de Angra I o pais amigo que nos tinha fei

to um contra to de fornecer t'!ssa recarga qui s impor condi ções'

inaceitãveis para o Brasil, como assinar o tratado de não

p~olife~ação nuclear. Não que queir~mos usar energia nu-

clear.para fins não p'acíficos, mas não podemos renunciar ao

direito de ter essa tecnologia. O pais quis a assinatura do

tratado e não nos forneceu a recarga. V. Exas. podem, pois,

imaginar o grande parque industrial do Brasil no ano 2000,d,!

pendendo da' decisão de outro pais t se temos urâneo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

Ministro. qual foi/o pais?

O SR. DEPOENTE (Hinistr,o Cesar Ca1s)

Ds Estados Unidos •. Dai por que nõs refprmulamos nossa polI

tica nuclear para ajustã-la ao capital 'técnico. Certa OC!

sião, discutindo com um industrial 'na Federação de I~dus

trias, ele dizia: llPor que fazer oito usinas nucleares, se

a tecnologia pode~ser conquista cOlllduas?ll Eu lhe respDndi:

"V. Exa. e um tndus~tri~l e sabe que para. se implantar uma

industr:ia nuclear no Brasil p~ecisamos dar um. programa par:a

o in·dustrial. Ele não vai importar máquinas opera trizes de

transmissão da AlIlazõriia por aquelas selvas, atravessando r!

servas indigenas, são dificuldades que sõ q'uem estã executa.!!

do a obra pode realmente avaliar, além da longa distância
dO'S centros consumidores - todos os noss05 calculos in~i'

caJl1 que logo depois do ano 2000 o potencial hidr:eletrico br!

sileiro aproveitavel economicamente ou estara em operação,ou

estará em construção, ou em fase final de decisão. Como eu

disse. se o Brasil tivesse conti-nuado a crescer 12% ao ano,

quando foi tomada a decisão, 30 Milhões seriam 60 milhões em

1985, seriam 120 milhões em 1991 e 200 milhões, em 1997. p!.

gora jã temos uma retomada do crescimento, estamos em 8% em

1983. Então, não 'ê absurdo dizer que todo o potencial ene!,

gético estara ou em operacão, ou em construção, ou em f~

se final de decisão logo depois 'do ano 2000. Entendemos que

para um pais ter soberania precisa também ter autonomia nos

seUs energéticos, inclus'ive tecnologia. Nós levamos

nl!

externo

brasileira

to de vista dos seus efeitos para o endividallento

que venha até a contribuir para que a economia

cordo frontalmente da sua obser'vação sobre o prognma

Co", respeito ã ALCOA e a out~as eJ1lP~esas est~angeiras q~e ·'e!,

tio investindo em Carajãs, t~M elas algum tratamento diter!.n

te do uSU'8l para o resto da econOMia brasileira no .. que diz

~espeito ã possibilidade de remessa de lucros ou de isenção

fiscal interna? Qual o trataMento tributãrio que vem sendo

dado para as eJlP~esas estrangeiras convidadas a participar

do empreendimento Grande Carajãs?

.SR. DEPOENTE (Ministro Ces,ar Cals)

O eMpreendimento' Grande Carajãs lIlantêm os trataTllentos tribu

tãrios da SUDAM, no caso, ou da SUDENE, não faz diferença

nos tratamentos tributários daquele incentivo. Apenas acre!

centa para as empresas brasí1eiras~ segundo a minha lembrall

ça neste momento - se nio tiver, depois mandarei a dife-

rença .. a possibilidade de aplicar o Imposto de Renda t.2.

tal da obra do Projeto Carajãs. Ou seja: as empresas que

estão na ferrovia, o Imposto de Renda correspondente aos 9!

nhos na obra do Projeto Carajãs, pode ser reaplicado em pr.Q.

gramas al i, desde que aprovado. Não me parece que tenha P!

t:a as eMpresas estrangeiras a'gum tratamento diferente do

que ê o norMal do Brasil.

·SR.· OEPUTAOO EOUAROO HATARAZZO SUPLICY -

Pediria, então. que V. Exa. fizes.se,uma avaliação, do po~

clear. embora possa dizer que o ajustamento foi feito no G.2.

verno Figueiredo. Hoje. tenho a impressão de que não há d,[

vida alguma na comunidade cientTfica internacional: todos

aceitam o progralla como estão Mas deixamos para a pergunta

seguinte. Gostaria de esclarecer que, se eu dissesse que

jã está' havendO retorno, talve;,. pudesse causar surpresa

Casa - ta",belll os numeras são peqlJenos, são insignifican

tes, então não vale esta minha resposta. Estamos exportan~

do, a partir dos ..200 qu.ilõmetros de estrada de ferro, que

jã estão inaugurados, manganês, p'or ex,:mplo, e madeira da

Região. Então, e.ste ê u'" projeto que ,vai caminhaodÇl ã Medi

da que va i avançando a estrada de f.err~. Mas o grande proj!:.

to Ilinerio-de-ferro estã marcado para fins de 86, inTcio de

87. O Projeto Aluminio/Alulllina da ALCOA ê para agora, j)!

lho ou agosto de "84. Já ê fruto do Programa Grande Cara

jãs. agora em 84. o retorno de divisa.:; de alumTnio/alumina

da ALCOA e de minerio-de-ferrCl. em 87, vamos dizer assim.

brasileiro e dos seus efeitos sobre a econolllia brasileira,do

P~ojeto da HUCl.EBRJS, do pt:0jeto das usinas nucleares,. Ac~.!

dito que para a opinião publica em,ger~l. hoje. este teM

sido o p~otõtipo de um investimento inadeq'uado, em termos

de uma prioridade dada com muito peso, desde o Governo a!!..

nlor de um bilhão e 620 milhões de dólares, estamos endivi

dados neste valor, e, entretanto, não temos ainda qual

quer retorno com respeito aos recursos investidos nesta ârea.

~s Vezes, o entusiasmo dos projetos e dos projetistas nem

sempre acaba dan.do os resultados esperados. Eu gostaria, se

V. Exa. puder nos 'responder, em termos do Projeto Carajãs

ainda. quando se iniciarâ o fluxo de retorno? O Governo re
• .' "7

solveu investir UM Montante de recursos volumoso em Carajãs

e temos observado que ~ economh br:asilei~a nesses _quatro !

nos estã em recess}o profunda, a mais grave. Quando ·se ini

ciarão os resultados do Projeto de Carajãs, de tal maneira

te~io~, sem que o povo b~asileiro tenha visto r:esul.tados

concretos. Ao contrãr:i'o, teMOS lido notTcias freq~entes de"

como as usinas nucleares acabaram sendo um investimento eno!,

me e, muitas vezes, o material ali colocado acabou-se d!

ter:iorando. De quando em quando, vemos noticias da necess!

dade de c.onsert·os. cada vez JI1ais caros, em relação aoS já

efetuados, para fazer COM -,que aquelas usinas ainda te.nham8
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o SR. OEPUTAOO FERNANDO SANTANA - Par~

benizo V. Exa. pela alta popularidade que alcançou.

O SR. OEPUTADO EDUARDO MATARAZZO SUPLI.Y -

o SR. PRESIDENTE (Depu~do Alencar Furtado)

V. Exa. e ? bem-amado. como disse o, Deputado Fernando, Sa!!.

tana •. Tem V. Exa. a palavra para uma iíltima pergunta.

O SR. DEPUTAOD EDUARDO MATARAZZO SUPLlCY

que Se vã isso e constatado. ate para nõs votamos pelas di.

retas, em qualquer ponto do Pais. Se entro em um bar. em

UMa farmãcia, em um restaurante. passo em um corredor, ou

entro em um elevador, todos perguntam sobra as J1diretas.jã~;·

tese de se~ sabotagem ou de ter havido ~m desligamento pr~

posital. Preciso explicar um pouco como opera o sistellla il!.

te~l1gado para que V. Exa~ possa entender~ Sei que entend,e

mas e mais um depobento de um técnico. O sistema {nterlig!

d~ ê de muita illlportãncia para um pais de área geogrãfica c~

mo a nossa. em que os rios têm ullla sazonabilidade entr:e e,!!.

chentes e vazantes. Com o sistema i~terligado podemos apro

ve'itar melhor o potencial geradór instalado em cada usina •

Quando aquele rio,está em periodo de seca, joga .. se a carg-a

par:a ou.tra usina e não hã racionamento. hio há dificuldades

de for:necimento de energia. Ou, a.te em um trabalho mais r!.

finado, cada usina tem. a rigor. u"m custo de qui1owatt-h.Q.

Sr.

mais

preço,

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUOLICY

nação COM o cartQl, com a _proposta de aUllento do

Eu agradeço a atenç~o de V. Exa.

O ·SR. OEPUTADO JACQUES OoORNELLAs -

mo, do p~oduto manufaturado nacional. lIeSIlO aquele

do estã aí. Depois, em função dessa situação colocada pela

OPEP, pelo alto pre'ço do petróleo, procurou-se desenvolver lIQ.

projeto que tornaria o País auto-suficiente em energia. Ap!.

rentemente - digo aparente"'ente - a idéia ê muito patriótica:

cortar o petrole.· pois foi elevado às alturas e preço do ba!

ril. Nós tínhamos que tocar as nossas alternativas como sol!!,

ção. Só que aí houv~ um outro erro. E ess es erros, Mi ni s tro

Cesar Cals, ocorreram justalllente porque não existia delllocra'" '

da neste Pais. A Oposição ficava continuaMente denunciando.

denunciando e, ir.onicamente, o próprio Governo da ditadura,o

Governo militar que ai estão dizia o s.eguinte: a. Oposição só

'fica reclamando'" condenando. criticando e não me traz alter

nat:fvas. Ia para a televisão di,zer isso, quando não era ver

dade, poh senadores. deputados, enfim. políticos. todos os

canais de comunicação na ãrea de trabalhadores. estudantes.

intelectuais, de engenharh .diziam que havia outras alterna

tivas. outros cami~hos, outras soluções. Mas o Governo teim!,

va e. continuava dizendo que realllente a Oposição sê prestava

para criticar e não oferecia alternativas.. O que aconteceu

nesse erro de avaliação? A projeção da demanda foi demasiad!

mente otimista. V. Exa. hã de convir. V. Exa. nem ninguem do

Governo iria admiti r que haveria uma recessão. como nâó irialll

admitir - e"ldiziam',issõ'-quando o Senador Saturnino !alava no

Senado - que era p~S51vel prevermos o segundo choque dp pe-

o SR. PRESlOENTE (Deputado Alencar Fyrtado)

Concedo a palavra ao nobre Deputado Jacques D'Ornellas.

que aquilo seria apenas para intimidar, que seria uma inic!

.ativa temporária dos árabes eM elevar os preços dos petróleo

no mer:cado internacional. Ora, nós telllos de fazer politica

em função das realidades que nos são colocadas. Hão pod!

mos fazer,projeções imaginando ou sonhando que tais ou quais

metas e resultados serão mais produtivos ou menos produtivos.

Nês temos que ter uma realidade. Hos temos um pais contine!!.

tal, nó$ temos tais e quais ~ecursos. nõs temos tais

quais tecnologia, ..nós temos uma população "X" e· temos que

resolver o problema. ~ isso. concretamente. Contamos com

o quê? Telllos que Contar primeira e .unicamente, parece-ae

qu-e inicial e fundamentalmente. com .aquilo que podemos t.Q..

cal", COla aquilo que podemos dirigir. COM aquilo que pode

mos mexer e tocar para a frente com as nossas aios. _com os

nossos recursos. c~m a nossa inteligência, COIl a nossa teE.

"ologia, com a nossa capacidade, com a,nossa energia. e!!,

fi 11 , com a nossa boa vontade tambeM. Achava'o Governo que

aquela posição do.s exportadores seria temporãria e o re.su1t!

Mi.,istro. nós gostariamos de iniciar as nossas colocações ~

b~e os supostos - dizemos supostos porque não e por ··falta

de aviso, não e por falta de colocação~ principallllente da

oposição neste Pais sobre as outras 'alternativas. Refiro-me

aos supostos erros de avaliação de. todos os governos. ate a.!l

tes de 64: essa politica de implantação doe rodovias. nós nfu

temos petróleo suficiente; a liquidação das ferrov;as.quan

do tínhamos carvão para tocar as ferrovias. Outro erro de

avaliação - e sempre um erro de avaliação. nês realmente

não podemos aceital1 urna continvação de erros ce avaliação ao

longo do tempo sobre medidas governamentais... Em intima

instância, nõs entend~mos que o Governo te", de tomar medi.

das políticas, têcnicas, como V. E~a. colocou, em função

do bem-estar do Seu povo. Não ê possivel buscarmos acelera

damente uma alta tecnologia de ponta, principalMente na !
rea de comunicaçã~,_ que, aliás. o Governo coloca COIR' mui

ta ênfase. ReallRente. hoje nós somos um País ell terlllos de

comunicação dos mais modernos do mundo. No entanto. o que

diremos de mais da M~tade da nossa população, lias de 60 m!

lhões de brasileiros 9ue não t~m condição d. fazer um 000".

um DOI neM coisa alguma, não t~m condição de usar: o telefo

ne, não conhecem nem televisão a cor:es~ nell carro: nem n.!,

da, não participam na escala Ilais insignificante do consu-

.simples e mais cOlllum? O GoVerno alega que errou novamentel1l.

avaliação do primeiro choque do petróleo. Ontem tiveltos

desprazer de ouvir ,aqui o Sr. Affonso Celso Pastore que a e~

pectativa em 73 ê-·q.ue os ãrabes estariam apenas fazendo enc!,

da

mui

dã

mais

desll

sõdecisões são poHticas - contra a 'opinião não

a carga na out~a usina» foi desligando ~m cascata i

tenho muita vaidade e,m ser político, mas penso, pelo

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATARAZZD SUPLlCY

ma'is autoridade do que externamente. Esta e minha opini~o.

(APARTEANTE N~O IDENTIFICADO) - Eu lembraria

a V. Exa. que o Governador franco Montara repeliu com veeme!!.

cfa a tese das eleições •••

~LETROBR';S. mils do vârios governadores dos Estados do Sul.

deixei de autorizar qualquer nova industria no Sul do Pais e

dei prioridades apenas ã transmissão e distribuição. sã a!!,

torizei transmissão e distribuição. Porque. como eu dizia.

não é po~sível fazer uma usina e depois não deixar a energia

chegar ao consumid~_r. Dei prioridade. pois, só ã transmi~

são e distribuição. jã prevendo e antecipando problemas ou

de falta de energia elétrica para as in~ustrias ou de difi

culdades de funcionamento. De maneira 'que posso dizer a V.

Exa. que pode ficar tr-anqllilo, pois' não houve a menor possi.

bilidade de ser um acidente proposital. Quanto ã eleição di.

reta ou indireta,· acho que a Nação toda conhece o meu pens!.

mento. tenho sido muito claro. O Deput!ldo Sebastião Nery ~

beo que penso e me conhece. já tiveMOS uma mesa-redonda j4E

tos. Quando leyantei a tese de r:eeleição, que entendi se!!.

pre se~ uraa a1te~nativa importante a se~ c~iada para o País,

para ser usada ou não, eu disse que entendia que uma das Ya,!!

tagens dessa: tese seria deixilr escrito na Constituição a !.

leição diretil para o próximo Presidente. Entendo que foi'.,!

leito um Colegio Eleitoral... Se existe Mbiõnico ll ou nio,

eu tambem sou ubiônico" e não tenho nenhum probl ema em ser

senador Dbiônico ll
• Mas foi eleito um colegio eleitoral Dl!.

de todos conheciam as regras do jogo. E V. ~xa." sabe que os

partidos tambêm)ogam muito as suas conveniências. Hã po!!.,

cos dias, logo depois do carnav~l. lancei uma tese: vamos'

fazer prefeitos jã. Eleições diretas para prefeitos das c!.

pitais. Tenho um filho prefeito, portanto. não era intere,J

se pessoal. Duvido "que haja alguma manifestação da oposi

ção, apoiando essa tese.

gou aquela» jogou a carga das duas em um! hrceira usina. A

dificuldade que me colocou foi por que não religou lIIais rãpi

do, mas o desligamento e tecnicamente possível. Hio pai PC!

slvel ser: ~eligado mais rãpido. vaMOS também ser claros .PO!

que. po~ força das tarifas menores, temos sacrificado e~

se Hem de transmtssio e distribuição. Enfim, para te!,

minar as usinas coloca-se recursos e e sacrificada a confia

bilidade do siste,ma de transmissão e distribuição. Tanto a.!.

sim que quando eu cheguei no Ministerio - eu sou tecnico e

- Apoiamos para imediatamente.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Eu agr:adeço a V. Exa. Mas os governadores de Estados onde a

opos f çãa venceu '1 todos e1e5 - não apai am a tese. Es ta

e uma questão de. jogo politico. e' clar~. Eu acho que foi

feita urna motivação popular: Eu acho ,que o jovem... Nas d!

Jllocracias do mundo existem eleições indiretas e não falta a.!!,

to~i-dade para negociar dtvida externil. Não e isso que' dá a~

toridade. Eu acho que a eleição direta, que espero haver

no futuro, . ê ctaro, dã maior força popular interna. c mais

do que externa. Externa não tem prabl~mas. Há países tota

litários que são governados por uma dü~ia 'de, pessoas que têm

forças para negociar dividas. Eu acho que inter:namente dá

nos para mim, que todas as minhas soluções são tecnicas, as

maior flexibilidade. se dã um defeito na usina, coloca-se

na outra. Agora mesmo, para encher o lago de Itaipu. cor

tou-se uma série d7 usinas. carregou-se na usina do rio !

guaçu, enfim, hã urna flexibilidade. Is~o e objeto do gr.!!,

po coordenador de operações interligada~ por: tecnicos de dez.

doze, de todas as empresas que estão trabalhando naquele si!

tema. Se houvesse qualquer problema'. esses técnicos não P.Q.

deriam omitir nos seus relatórios. Hão ê posslvel alguma

oraissão. O que aConteceu e que o sÍ"Stema interligado tem

todas essas vantagens'. mas tem i1lgumas dificuldades. Um dos

transformadores da usina de Jaguara teve unf s~peraquecimento.

que. aliãs. não foi o primeiro. Ele desligou e jogou toda

as. corrigir mais urna usina que tem quilowatt-hora

baixo do que a outra~ Então. o sistema interl igado

to importante para o Brasil. Dã mais confiabilidade,

ra diferente. Então ê- possível, quando as usinas estão chei

lugarate entrando na conversa ..Quer dizer, em qualquer

CertaMente, na sua cidade. no seu meio.' na sua comunidade,

iMagino que se V. Exa. hoje andar pelas:ruas, se for

praia em Fortaleza ou em qualquer lugar, um joveM ou }qual,

quer cidadão brasileiro lhe estarã perguntando sobre essa

questão que Se re!ere ã soberania, ã administração àa divi

da externa. Gostada que V. Exa. nos desse ó seu testemunho

de qual o seu sentimento como cidadão. com~ brasileiro, p.!.

~a que o B~asil realmente possa fortalecer as'suas decisões

de sobe~ania pe~ante os Estados Unidos, a Alemanha.,! . qual

quer País, na hora em que vie~ com a p~essão? Se não cons.!

de~a que o Governo, respaldado na sua o~igem pela eleiçio <li
reta. terã lIIuito mais força para enf~entar esta questão? E,'

complementarmente, por tudo que tenho acompanhado ~da vida

publica de V. Exa., jamais imagiQaria que partiria do mais

a1to nive1 do escalão do Mi ni s teria da!. \Mi nas e Energia 'qu.!J

quer decfsão referente ao corte de energia ocorrido hã duas

semanas no Brasil em cinco Estados. Mas pergunto a V. Exa.

se teve o cuidado de examinar se aquele blaék-out não teve

a origell que não fosse simplesmente de um acidente. Se. ef!,

tivamente. não foi provado. O Ministerio das Minas e Ener-

gia teve a preocupação de checar - as vezes pode ser uma

pessoa, pode ser UIU "organização de natureza ainda não c!!,.

nhecida dos brasileiros - o que eventualmente causou esse

ato que poderia ter sido de sabotagem exatamente contra as

eleições diretas?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Poderia dizer a V. Exa., falando inicialmente sobre a segu.!l

da questão, que cr..eio seja da maior importância para esta

Comissão. porque também envolve asp'ectos ligados ã primei

ra questão, dentro. do meu. compromisso ~e dizer a verdade o.

alem do mais, devido ã minha formação' - sou um politico

conhecido em todo o Estado do Cearã;- onde faço politicá nul!.

ca falseio a verdade; muitos no Cearã diziam que eu não t!,

ria carrei~ll ,política porque sou um homem de jogo abe~t~.ca!.

tas na lIIesa, tenho- um cOllllpromisso com a lJerdade não só aqui

nesta Comissão mas em Qualquer lugar. em qoa1Quer declaraçi)

.inha - poderia dizer a V. Exa. que não houve a menor hip§.

Ministro Cesar Cals., V. Exa. mencionou que teve um encontro

com os jovens do POS e deve certamente com eles ter falado

da questão da soberania. Eu não conheço jovem brasileiro h.2,

je que não seja a favor das eleições dir:etas. Tenho a. i!!!,

pr:essão de que hã muitos jovens, fnclusive brasileir'os .que

eram do POS, que talvez deixem o partido caso o PDS insista

nas indiretas. Imagino que V. Exa., como qualquer~parlame!!.

tal" do POS, esteja hoje sentindo em todos os brasileiros o

apelo pelas diretas, mesmo depois da decisão do dia 25. Na

,viagem que fiz ontem. para Brunia. para cã. testemunhei

o que estou afirmando. No banco da frente havia um Deputado

do PDS que passou a. viagem intei~a tendo de explicar o seu ~

to para uma senhora que estava do lado - senhora que ate

parecia pertencer ao PDS. Escutei um trecho da conversa

vi que ela o foi bombardeando ate a saída do avião. Acabei



~tembro de 1985 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Suplemento Terça-feira 3 ..-4(l3

o SR. OEPUTAOO JACQUES D' ORNELLAS V.

Exa. falou no Maranhão para cima. sõ para podermos enten-

der aqui.

SR. DEPOENTE (Ministr:o Cesar Cals)

Maranhão. Parâ. Amapã. Acre, RoraiJna. Rondõnia. a AWI,!

o SR. OEPOENTE (Ministro César C.ls)

Hão vou faze~ ~omentãrios sob\e toda·s as informações de V.

do

Mi

o SR. DEPOENTE (Ministro Césat:' Cals)

escala, evidentemente, do biodigestor. quer dizer,

Desconheço a oferta da União Soviética, que se tornou reali.

dade para a Hidrelétrica de Sobradinho e, agora. para

Ilha Grande, da EL~TROSUL. Outra oferta não conheço.

O SR. OEPUTAOO JACQUES O'ORNELLAS

construção.

·doras dos equipamentos. Tivemos dificuldades, atrasaram o for

nechlento de equipamento por causa da falta da remessa daqu~

les pagamentos contratuais que tínhamos assinado.' E eu· imagi

no que i sso possa ser general i zado.

pitais no nosso Pals.

O SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)
Eu tenho muita satisfação, meu prezado Deputado, em fal.ar

sobre esse assunto. porque fui um dos pioneiros no Brasil.

Talvez poUcos saibam - há poucos dias eu disse isso em uma

entrevista a uma rede de televisão - mas quando fui Dir~

tor da ELETROBR~S. depois do Governo do ,Cearão fui encarr!

gado de implantl)r uma diretoria de coordenação e depois do!

quela minha experiência sobre os rios da Amazônia decidi prE

por e foi aceita a proposta de que a ELETROBR]I;S trabalhasse

em dois assuntos ,que não vinha fazendo: as forças alternat!

vas de energia e' o aproveitamento múltiplas das ãguas das

dos rios. De modo que fui praticamente o pioneiro no Bra

sil. o homem público e pioneiro que teve de estudar a ener

g.ia sob a forma global, as formas alternativas. depois mi

nistrei cursos de pós-graduação na Universidade do Rio de J.!,

neiro. fiz artigos tecnicos, entre eles a biodigestão. Fi

zemos vários projetos de biodigestã? Um deles para a fin~

lidade de tirar o gãs metano, para fins de substituição do

GLP. ou substituição do outro comb.ustível automotivo. eE.

fim. Outros projetos de lixo urbano, já com aterros saniti

rios e~ergeticos p~eparados para o fjm de coletar o gãs do

lixo, o gãs meta·n~. Fizemos projetos ,para fins de fertili

zantes e de tratamento de esgotos, i ncl usi ve com a UNICAHP.

Fizemos projetos com plantas aquãtic'as no esgoto, depo'is de

retirar essas plantas aquãticas. fazer a digestão. reti

rar o gãs metano,. para o fim de aquecer uma. destilaria. de

ilcool. po~ exempro. ãlcool de mandioca • .'.

O SR. OEPUT~OO JACQUES O"ORNELLAS - Co.

facilidade porque essàs plantas aquãticas retêm ol~metais p!.
sados·.

biogãs, enfim," para o saneamento dessas periferias, ,que são

ãreas carentes, ãreas pobres, .'que circulam as grandes ~

o SR: OEPUTADO JACQUES O' ORNELLAS

ni s tro. pa ra não ser ma i s extenso; temos prob 1emas seri ;5

simos nas áreas de periferia com relação a saneamento, a e!,

goto, enfim. uma serie de doenças, por não termos estrut,!

ras de saneamento básico. Hã um projeto de biodigestor. que

e um aparelho barato, econômico e possivel de ser reproduz!

do em grandes quantidades em nosso Pais. Esse biodigesto~~

duz o biogãs, o tpetano, que produz tambem, alem do meta

no - lã. no Rio de Janeiro, temos a CEpA usando carros .!!,

ba!>tecidos por esse gãs - fertilizan,tes. alem de proporc!

onar o saneamento de áreas mais carentes dessas periferias ')

Nôs quedamos saber a sua opinião s'obre a produção em ·i1aojg.~

importante que essas coisas se configurem em uma informaçáó

do Governo ao povo brasileiro. E muito importante, inclusi

ve. para termos uma noção da atitude desses paises e desses

consórcios. em que medidas eles vão agir. Acho que' é uma

questão que pode ser colocada sem medo. J:: importante que

o Governo começe a.. abrir mais o jogo. V. Exa. falou há po,!!.

co que gosta de jogo aberto. Uõs t"ambém~ cartas na mesa. J::

isso que queremos .. Então, eu acho qUe e importante es!'>e

fluxo de informações do comportamento C1esses paises, do co!!!.

portamento dos consórcios, dos ban~os para com o nossei Pais

em cada ãrea. Queremos fazer uma ressalva importante. Ach.!!,

mos que esse com~rcio bilateral. por exemplo, a mo~da-P!t

trõleo com Angola; com paises da Ameri~a Latina, e fundameE.

tal. f: uma posição que e!>tamos desenvolveridq e achamos que

ela·é realmente a alternativa. Achamos que e possivel sai!
mos desse sufoco da pressão desses grupos monop·olistas·. dos

banqueiros. atraves de uma diversificação com pa'f~es do 'ter
cei ro Mundo. ate com o Les te Europeu, inc1us i ve. Nessa

medida. queríamos saber exatamente se V. Exa. tel!! conhecim~

to se houve junto ao Governo brasileiro alguma oferta ante

riorlllente aos contratos que foram fechados para o projeto de

Itaipu por parte da União Sovietica, talvez ate para a sua

s.-

não contesto V. Exa.

·SR. OEPUTAOO JACQUES O' ORNELLAS -Tudo

bem. J:: claro.

opinião pessoal,

questão de moratõria. Nôs entendemos que e: possivel

grandes centros urbanos.

O SR. DEPOENTE (Mi~istl"O Cesar Cals)

p~incipalmente nas indústrias de bens de capital. uma

nistro. há pouco o Deputado Sebastião Nery fez uma coloca

ção com relação ã moratõria e a resposta que V. Exa. deu, em

contato com a ala jovem do PDS, foi a de que na questão da

1lI0ratória nós deve~os. não negamos, pagaremos quando pude.!:

mos. e que os banquei.ros diriam: IIBem.· vocês não terão

mais crédito~. J:: interessante notar ,que anteriormente o G,Q,

verno. do qual V. Exa. faz parte, ameaçava com re'ta)ia -.

ções.Diziarn por al, e a imprensa se pronunciava também em

função disso. q-ue haveria o confisco de aeronaves, bens. e

tal. Quer dize~, . uma retaliação mais pesada. Agora: nós

observamos que a retaliação está mais s'uav,e, apenas se mili

taria ã não colocação de creditos. de finan'ciamento, enfim,

de capitais em nosso Pais. Haver:ia uma suspensão dos. credi-,

tos, nós não ter'iamos a tal credibilidade no caso de u)na

SR. OEPUTAOO JACQUES OoORNELLAS - Mi

O SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)

Queria dizer a V. Exa. que. se de fato estivessesmos cresc!!l

do 12% ao ano. a energia de Itaipu e das usinas nucleares ~

tava toda empregada. Isso. se estivessemos a creSCEr 12% ao

ano. se não tivessemos tido uma queda de 3% ate 0.% da en~

yia elet.rica para fins industriais. Essas usinas primeiras

se ajustaram ã cl;Jrva de carga. Depois houve o problema de

recessão na ãrea sudeste e elas. de fato, ficaram com ene!

gia ociosa ou disponhel, como dizem outros. Mas hoje elas

cOllleçam já a faze!' 'falta. Agora mesmo, que há .pouc» água

nos reservatórios nas regiões Sul e Sudeste. estamos com t,Q,

dasas termoeletricas de carvão com plena carga. com medo .!!,

te de faltara' porque Angra I ainda não teve a sua operação

industrial aprovada. Essa ãrea est~ com reservatõrios com

iguas baixas. De modo que, pelos cálculos, elas'se ajust.!!,

vam ã curva de cargas.

z~nia em geral e aqui no Centro-Oeste. Mato Grosso. Goiãs.

A recessão, como eu digo. e espacial, e. principalmente.

no Sudoeste. e e s,etoria1 •..

o SR. OEPUTAOO JACQUES .0' ORNELLAS - Nos

ber: - ê esta a pergunta - antecipamente que tipo de CO!!!

promissas. que tipo de retaliação sofrerlamos. Nó!> temo!>

uma equipe econõmica que normalmente viaja pelo mundo. prin

cipalmente Estados Unidos, Londres. Paris. que tem enten

dimentos com esses banqueiros internacionais. J:: muito dif!

cil saber de antemão qual seria a atitude desses banqueiros.

dos consórcios eco'nõmicos internacionais e dos paises onde

eles têm sede? 'Qual seria a sua iniciativa concreta nó caso

de uma declaração de moratória unilateral por parte do no,!

so Pais? Queremos saber exatamente se eles fariam isso ou

aquilo. se e possível consultar sobre essa questão.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

~u'sõ poderia. de sã consciência. responder sobre a minha

ãrea, que e a que conheço. Portanto, não poderia dizer

que a informação dos outros esteja errada. Falei porque

a ãrea que conheço. Mas posso citar dois casos. No caso

do petrõleo. na verdade quando tivemos dificuldade de reme!

sa dos 'dõ1ares. q~er dizer •. a PETROBR1iS colocou os cr:uzei~
ros no Banco Central e este teve dificuldade de remeter, foi

coisa de 2. 3 dias, não mais. nós recebemos uma certa ao!!

vertência de que não haveria mais embarque de petróleo: TaE,'

to que;'fui eu quem levou ao Presidente Figueiredo a sugestão

da necessidade da.. prioridade número um referir-se ao pa.game!!.

to da conta-petróléo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado)

A advertência partiu de quem?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals) - De p~!

ses ãrabes. Outro caso: tivemos problemas na remessa de equi

pamentos essenciais para linhas de transmissão. Por exemplo,

o Programa Grande Carajãs. se não tiver energia em -São Luls.

a ALCOA não funciona. Estaria pronta e não funcionaria. En

tão, tivemos dificuldade em embarcar equipamentos jã compra

dos. Não por parte dos Governos - no caso do petrõl eo são e!!,

p'resas estatais - mas por parte de empresas privadas fornec!

dossultado que o Fundo Monetário Internacional. atraves

bancos estrangeiros, estã-nos imp'ondo uma política recessi

va que só tem re-sultado em um agravamento sistemático e :con!

tante das condições de vida do nosso povo. Quando falo em

condições de vida ~o nosso povo não estou falando da a1tabU!.

guesia. não estou falando nas pessoas que estão naturalmen

te acumpliciadas com esse r.apital estrangeiro internacional.

Eu estou falando da imensa maioria que está sofrendo na prõ

,pia pele as conseqüências dessa politica econômica. Entã~,

nós Queriamos saber - evidentemente ê apenas uma confirma

çio. - a respeito da questão de Itaipu e das centrais nucl~

ares Angr.a I, II e mais aquelas de são Paulo que foram SU!

pensas. Imaginemos que hoje ou em 1985, 1986. nós tivess,!

IIlOS Itaipu as centrais funcionando a plena carga. Vamos s,!!

por que não nos tivéssemos dobrado, por alguma obra do ac.!!,

50. ãs imposições,do Fundo, e tivessemos tocado o nosso d!

senvolvimento a p,leno vapor, apesar' do e,ndividamento; que

hoje estivesseMos com Itaipu conclulda,. com as centrais n.!!

cleares de Angra I, lI. Peroibe e tal funcionando a ple

no vapor. A energia que estariam gerando teria condições de

atender ã derJllanda do nosso pa\que industrial. do nOJso mer.

cado. ou estaria"' sobrando? Era esta a prillleira pergun.ta,Sr.

"Ministro.

trõleo em 1979. Ora, nõs temos de prever todos os choques.Rlr.

que o choque fundamental - e o Ministro sahe,disso porque o

P~õP~io Presidente Figueiredo falou_ a respeito do assunto na

ONU recentemente - e que os países ricos tê,,! unic1l' e ~xclusí

vamente o objetivo de manter: os países do Te~ceiro ~undo: 0"5

pilhes subdesenvolvidos. 05 países at~asados naquele proce,!

50 de ilItraso continuo. Acontece'o seguinte: nessa ~produção

de tecnologia dos países ricos eles tendem cada vez mais

autOMatizar as linhas de produção. de pesquisa com os recu.!.

50S que carr~all. > E como carrealR esses recursos? Achatando

os preços do nosso minério. do nosso ferra, dos nossos grãos.

dos nossos produtos. agrícolas. dos nossos produ~os primá

~ios. E procuram' bloquear o quê? Os nossos manufaturados ,a

n('lssa tecnologia. Então, e claro que esta ê uma guerra sem

.quar:te1. Não hã como. ficar esperando que os Estados Unidos

- Affonso Celso Pastare ontem estava dizendo isto aqui - r~

solva", a questão do desenvolvilllento da economia americana p.!

ra poder resolver a nossa situação. Não vão resolver nunca.

Eles vão melhorar a situação deles e nós vamos continuar sul!.

jugados. A nossa posição e muito clara: vimos algumas á

reas do Governo - e bom que se note isso aqui, que se r!

gistre a questão da SEI. na ãrea de inforniãtica - que e!

tão procurando defe1lder não só reserva de mercado, como ta,!!!

bem defender uma ~plicação. investimentos nessas áreas. Não

basta 'IIlanter a reserva; há necesS'idade.de aplicar recursos

naquelas ãreas para desenvolvê-las. Essa recessão que se ~

bateu sobre o nosso País, nós entendemos, também tem um

objetivo. ela não e imposta a troco de nada. Essa· recessão

tem o objetivo poií~ico fundamental de nos dobrar, primeir~

mente e nos submetermos. Está sendo assim. Pelo menos em

poVitica. eu não acredito em boa intenção'- Em política. p.!

ra lIim. e acredito que para muitos brasileiros. inter:essao

resultado dessa política. Po~que de intenção, comô diss'e

o outro. o inferno está cheio. O que nos interessa e o r~

sultado. Em que essa política teM resultado agora? Tem r!

Exa •• com as quais, aliãs, eu di.sco~do de algumas. i!lc1-~

sive sobre a avaliação de petrõleo. V. Exa. fala em recessáó

no Pais. Se V. Exa. foi ou tiver oportunidade de i~ ao M,!

ranhão pa~a cinla. verã que li nio existe recessão. não se

fila em recessão, não há desemprego. A recessão no Pais

espacial e setorial. O produto mineral no Br:asil cresceu }lo

Governo Figueiredo. no ano de 1979. de 3.17 bilhões de d.§.

la~es para. no,:.ano. de 1983, 8.5 bilhões de dól~res. por

conseguinte. l25l; A irea mineral não tem recessão. Só o!

proveitéi a oportunidade para dizer. Não estou contestando

y. Exa.
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O SR. DEPUTADO JACQUES D' ORNELlAS

tura.

o SR. DEPOENTE (Ministro Cosar Cals)

Elas tambê. t~m uma multiplicação muito rãpida. De manei

w:a que e' muito fãcil ter um volume de biornssa vegétal e,com

isso, faze~ a digestão. tirar.o gis metano e flU'tilizantes.

Fizemos todo esse projeto. Entendo que para a irea rural f!.

so e muito iMportante. Esse assunto - lamento. pessoal

mente - não estã mais na lIinoha ãrea~ Eu gostaria de "estar.

ã frente dessa ãrea, mas está agora no Ministério da Agric~.

campos de petróleo em terra para dar uma melhor p!'odut:i:vida

de, tIIas também tirar o gãs metano para esses fins. Esta~~os

dando prioridade aos veículos de t\anspo~tes coletivos: na

tentativa de baratear as passag~ns do t~ansporte coletivo~Ha

~inda o g~ande depãsito de gãs natu~al de Juruã. be lIlaneira

lue acho que o gás metano e o gãs natural, o gás metano'•.a

pa\tir do biogãs. também tem UIII grande futuro no Brasil.Ne.!

se projeto que estamos com importação zero. no ano, de 93. o

gis, de manei~a geral. tem uma llIaior participação perce.!!,

tual. em relaç~o 'a 83. do que os outros energ·eticos.

que passaram a ter no Brasil. Então, perguntaria a V. Exa.

no que diz respeito a essa questão. se considera que a poli

tica de prospecção do petróleo atendeu aos interesses nacio

nais no sentido de que o Brasil se torna·ue Ulit pais auto-su

ficiente. Como V. {Exa. mesmo disse. o Brasil. no tI101ll1!!ntO

do choque do petr~leo. estava importando. quase 1 milhio de

barris de petrõleo.. Esta ê a demon~tração de que não houve

ul\la polltica de prospecção de petrõleo 'e houve. po~tanto

grave erro. Uõs sabemos. por exel!lplo, que a Inglaterra d!

senvolveu a prospecção de petróleo no ,r-lar do Norte. _ meslI,o

a custos relativamente altos. exatalnente porque eitvo1vil

questões de soberania nacional. Gostari,l de saber. então,

se V. Exa. considera que houve Ur.l erro da pol1'tica enel'"gêti

ca brasileira em não estimular. no tempo devido. a prospe.Ç.

çio de petróleo. Segundo. se V. Exa~ considera que ho~ve

um erro do Governo.brasileiro em não racionar o petrõl~o ea

tempo habil. ja que se estava diante de um fato concreto.que

o Brasil estava na dependência de UIl1 volume vertiginoso de'

petróleo. Houve ou não um erro por parte do Governo brasilEi

ro em não raciona~ em tempo hãbil? E.. por outro lado. se

V. Exa. considera que houve ou não UIR erro por parte do GE.

"verno brasileiro em não estimülar o transporte ferróviirio •.

que seria exata~ente outro elemento que se teria no sentiood,

conter a expansão do con~umo de petróleo? Levanto esta que.,!

tão exatamente porque entendo que é claro que os choques do

petróleo repercutiram na questão do endividamento extel'"nB.rm

acho que e falsear li verdade. ê não enfl'"entar a questio dos

rumos da política econômica não identificar as razões inter

nas que fizeraM com que ?ssa situação externa repercutisseno

nlvel em que repercutiu na economia brasileira.

O SR. DEPOENTE UHnisho César Cals)

Desejo agradecer a V. Exa. a sua argllição. A explicação das

razões i ~ternas. {pelas quais. fundaoentalmente. não sou

responsável. porque ocorreram em gover~os anteriores - mas

jamais poderia aClJsar so.mente para par:ecer que eu seria

grande reforMador da po1itica de 'energia no Brasil - ê que

há razões concretas para cada Ulll desses itens. que vou aqui

colocar. na r.tedida em que possa interpretar. V. Eu. sabe

que a prospecçãd" do petrõleo. ate'o inicio dos anos ~O, se

fazia muito mais ~om petróleo em terra., E e justamente onde.

temos pouco petróleo. Ate aqui aqueles disc,utidos relató

rios Link só falavam em petrõleo em terra. l'!õs não tel!lOS .!.~

chado petrõl eo em terra. t justamente onde temos pouco p!.

trõleo. Os relatõrios discutidos hoje aqui, os relatórios

Link. só falavam em petrõleo interno. Não temos achado p!.

tróleo interno, somente lençóis pequenos, tanto que colle

çou a exaustão dos campos da Bahia. de Alagoas e Sergipe.Foi

p~eciso nova tecnologia de reinjeção para que se mantivesseM

esses calilpos no nível. O que temos achado são novos campos.

graças tambem a uma, analise que fizemos sobre a ~eoria das

placas tectônicas,. de que o Brasil e a ~frica estiveram um

dia unidos e que por mllhões de anos ainda estão se afastan

do numa velocidade de, dois centlmetros por ano. Estive eJII

Angola visitando a Universidade e vendo a geologia de, lá. P.!:I.

,de identificar que Angola tem a K1esmà geologia - temos lã

Um Superintendente da BRASPETRO. que é professor de geolE.

~ia - Que a Bacia de' Campos e do Espítito Santo. Mandamos

fazer prospecções no Espíri,to Santo e achamos. Na Bacia de

Campos jã tinha sido achado. Depois vimos que a l!igeria se

confronta com o Ceara e o Rio Grande do florte. que ê onde

temos petrõleo. No.. Cearã. na Bacia Potiguar. Foi jã no G.Q.

verno do Presidente Figueiredo que ihsisti.IRos - alguns di.

ziam que era porque. eu era cearense. ma,s e~a porque t:rnh!.

mos estado lã em Angola e verificado depois de estudar a teE.

ria tectôni'ca de placas. Então. o Governo sõ tinha a tecn!:!,

logia em terra. on-shore, e estava iniciando a tecnologia

~. r õbv;"o que e muito mais cara. e o Governo" jã

tinha .dificu1dades. Custava 5 milhões d~ dólares a perfura

ção, de UIII poço. Face ã escassez de recursos', ,- e aí digo

por: um defeito de avaliaçio da extensão da crise... Eu.

p'Jr exemplo, acho que não temos uma cri se de energfa, , t~

'.;5 uma fase de t\ansformação. O mundo estã deixando de co.!!,

sumir combustiveis fôsseis para consumir fontes renováveis

d! energia. Os combustíveis fõsseis levilm centenas ~ de ro!

lhões de anos para serem gerados •.. Rão ê justo serem quei-.

.3dos. tem de ser usados em fins mais nobres. ,Acho que

O· SR. DEPOENTE (!1inistro Cosar Cals.)

Lamento não poder ~esponder a V. Exa •• ,porque isso jamais

chegou ao meu conhecimento.

o SR. DEPOEilTE (Ministro César Cals)

Esse assunto relativo a tecnicos brasileiros preteridos e a

primeira vez que chega ao meu conhecimento. Uma das grandes

vaidades que tenho na ãrea de petróleo ê a de ter dado opor

tunidade. até com "interferência pessoal, para a instalação

de uma industria petroleira no Brasil. hoje reconhecida em·
r

virios mandados de investigaçio. siô companhias partiCUlares'

que prestam serviços i ElETROBR~S e todas as respostas são

no sentido de que-não podem coloca~ neo como ,deficiê~ci.a de

operação. Eu talllbem tenho a preocupação de V. Exa. e vou

transmi ti -1 a • ma i s uma vez. ao Pres i dente' d~ PETROBR~S.

O SR. DEPUTADO JAC,QUES O' ORNEllAS - Eu

ag~adece~h muito, S~. rHnist~o. Sõ pat:a conclui;. \quer,E'

referi r-me ã questão da ãrea do Grande' Ca~ajãs. V. Exa.· me.!!,

cionou a questão da exploração. do desenvolvimento, inclu-

sive COI! relação ã fabricação de navios. Nôs queriámos s.!.

ber apenas se junto a esses contratos com japoneses. pl'"i,!l

c1palmente com japoneses - esta e a ~üvida qUe" tem~s ego!

taríamos que o Sr. t4inistro esclarecesse - se junto com

esse capital. junto com essa t'ecnologia. junto com essa i!!!

plantação viria gra'nde nURlero de 'tecnicos japoneses? Porque

há duvida de ,que, junto com esses projetos técnicos. viriam

empregados, taaba 1 hadores japoneses para traba1 har nessa

ãrea. Este é ullIa dúvida que temos e ·gostarl~r:1os que o liini~

tro a eSG:larecesse.

SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Frutado)

Teo a palavra o n-epu;ado Aldo Arantes.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. ltini~

tI'"O , tenho conhecimento de que teri'a havido um acordo entre

o Brasil e o Pal'"aguai para o pagalilento de 150 milhões de dI

lares que o Brasil devia ao Paraguai. no caso de Itaipu.

esse pagamento seria feito na base de fornecimento de pro-

dutos industrializados brasileiros. mas teria havido por

pa~te do Fundo 1·10netãrio Internac:ional uma proibição para que

tnnsação dessa natureza fosse realizada. Tenho infórmação

talilbem de que o B,anco Central informou. ,inclusive a jornali!

tas, que a transação não teria sido cO,ncretizada em função

de o p~oblellla envolver questão de segurança nacional. Gost!.

ria de saber, prillleiro. se houve a" proibição do FUz'

por quê?

todo o mundo. Um dos grand,,:s instrumentos que tenho tido p!.

ra negociar é a c~m'petênci,a da BRASP~TRO. Este ê um dos

i1randes instrumentos. Na China e nos outros paises eles ""SÓ

~ão petrõleo se colocarmos a BRASPETRO lã. E também, a indu!.

tria de fabricação de plataformas. Somos um dos quatros par

ses do mundo que fabricamos plataformas oftshore para p~trõ

leo na Plataforma Cõntinental com grandes· l~lI1inas d1ãgua. E'

uma engenharia sofisticada. que exige muito ~ontrole de qu,!

lidade nas soldas daquelas estruturas. Uma das vaidades que

tenho ê que dú~arite a minha administração 1$so foi desen~ol;'

viJo no Brasil. ter dado essa oportunidade. De maneira que

cOilfesso que esse fato 'nunca tinha chegado ao meu conhecilile.!!,

to. ~las vou argllir a PETROBRJlS. Quanto ao problema do Gra.!!,

de Carajãs, não t~m fundamento ... não tem nem sentido a vi.!!.

da de japoneses. Pode ser que tenha algum projeto agricola

em que exista isso, que ainda não chegou ã reunião do Cons!.

lho do Grande caraj.ãs. lias na parte do Ministerio ·não tem

nenhum projeto. ,

O SR. DEPUTADO AlDQ ARANTES - Eu gosta-

ria então de solicitar a V. Exa. que informasse a esta CP,:!

quanto a esse problema, porque envolve o seu Ministerio, e
Ull problema que esti relacionado ,com Itaipu. Então. gosta

ria de ter a informação se ocorreu esse fato e, quais as r.,!

zões. Outra questão que gostaria -de levantar ê a seguinte 1

,V~ Exa. afirmou hoje aqui que a conta de petróleo jã não r!.

presenta um fator decisivo para o problema do endividamento

externo do Brasil. fio entanto. afirmou. como todas as d!. .
mais autoridades .brasileiras, que há alguns anos essa ques

tão foi decisiva no processo de endividamento externo. ~tas

tambêm c,olocou COlllO se o papel desempenhado pela questão do

,petróleo. pelos dois choques do petrõleo $e devessem somen

,te a razões de carãter externo. como se nio houvesse aqui

razpes internas que dessem aos choques do petrõleo a dimensil

nos

Sãoo SR. DEPUTADO JACQUES D' ORNEllAS

~u. No Ceara que~emos. talvez, fazer ullla r:eintleção

duu perguntas apenas, bastantes rãpidas. para não atr!.

sar: os de.ais. Temos recebido muitas reclamações s?bre

queda constante de helicópteros, com perda de ~idas. de te.!:.

nicos. de jovens. de engenheiros da PETROBRA'S naquele t~!.

cho entre Macai! e il Bacia de Campos. t um problema muito sli

rio. Constantementl! estamos vendo,em noticias de jornais.jE.

'vens, técnicos brasileiros mOl'"rendo em queda de helicõpt!

ro.l. Querfamos alguma medida. r uma ~eivfndfca9ãa que cal!!.

camos aqui, no s,ntido de impedir aqueles constantes acide.!!.

,tes. principalmente com helicõpeteros. Outra questão que

nos I'"eclamam muit9 i! com relação ã engenharia subaquãtica

offshore, em que tecni-eos brasileiros estariam sendo prete

ri~os. p'arece que ate burlando ~ Tei. que prevê que 'na ex!

cu-;ão por eles dos trabalhos. pr,incipalmente nas platafor

mas continentai!>"' da Bacia de Call1pos e outras exploraç~es. f
les estão sendo preteridos por tecnicos estrangeiros. Hã d!

n~ncias que nos chegam - e estamos passa:nd.o para V. Exa ....

de que os' contratos são feitos com preços de capital social

irrisõrio. quase ridiculos. ' Empresa com capital de 50 mi}

cruzeiros. outra com capital de 500 mil cruzeiros, de e!

trangeiros. se habilitando e fechando contratos de 7 bi:-

Ihões de cruzeiros. Estamos recebendo eSsas denúncIas

queriamos passã-las para V. Exa. para ver em que rcedida t.,!

ria c~ndições de impedir que isso ocorra~ Inclusive os te.s.

nicos brasileiros nos dizer:1 que eles jã têm uma perfeita te.s.

nologia de aplicação. principalmente na engenha·ria subaquã

tica. r um ne!Jõc.io" que os tecnicos brasileiros conseguiram

conquistar e. nesse momento. estão sendo afastados desse

trabalho. Conseql1entemente. tenderemos a perder a continul

dade do aperfeiço'amento. em função da investida de setores

ate piratas. porque a' legislação estã sendo burlada. Gost,!

ria de saber se V. Exa. sabe dessa questão. Jã deve ter ch!.

gado ao Presidente Shigeaki Ueld, deve ter chegado a aI
.guns escalões do iHnistério das IHnas e Energia essa que!

tão. Ela e muito importante,. Estamos pre~cupados com essa

contra tação de tecni cos estrangeiros. em detrimento de tê~

nicos nacionais. ~ue jã detêm uma tecnologia muito aprofun

dada e muito boa. E' isso o que queremos saber.
O ~R. DEPOtJlTE (:nnis:ro César Cals)

O,assunto de helicõpteros tambem me preocupa demais. Ji fiz

seu voto e a favor, no caso?

O SR: DEPOENTE (Ministro Cesa~ Cals)

Nõs· temos uma graridê'possibilidade. O Brasil t ate o Gove!'.

no do P~esidente Figueiredo, não estava aproveitando o gãs

naturii1. Não ·existia a mentalidade de gás natul'"al. O gás

associado ao petl'"õ1eo estava sendo qlAimado sem utilização.H,!!

"damos essa mentalidade, estamos canalizando o gás natural e,

a partir do gás -na"tural, ta~bém fazendo o gás metano, faze.!!,

do a gasolina natural, o gás etano". o ?LP. Já estamos

coa UII projeto no ,Rio de Jdltôef~o~ qu~ todos conhecem. com

o gãs natural. Nõs temos gás natiJral 'jã em aplicação em Al,!

goas. se\~tPe. agora estamos come'çando o Hordestão cóm gás'

natural na Bacia Potiguar, desde o Rio Grando do Norte atê

Pa,:,a'fba, Pernaml1uco. naqueles Estados. e um projeto, no'

Cearã com gás natural associado ao petr~leo na Bacia Paracu-
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Certo.

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Sr. flini-'.

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Eu ap!

una crise que ainda vai levar 50 anos. rias o Governo com,!

petról eote no Sul do País a necessidade de se substituir

por carvão nacional:.. E posso dizer a V. Exa. que em m,2,

mento de grande pressão fui pessoalmente a Santa Cruz do Sul.

onde hã indústria de fumo, inclusive multinacional e dei Ul:l

ano para trocar as cal dei,:,as a óleo por carvão. Toda a cla,!

se poHtic~ estava contra o ~Hnistro, mas pessoa11!1ente eu

disse: "Não aceito que vocês, aqui sentados em cima de

Illina de carvão, 9briguem-nos a buscar petrõleo lã fora. Têm

um ano para muda.r." E hoje a indúStria .faz reclame de que

foi bom. foi econômico etc. Tudo bem,. Mas foi feito sob

pressão. Passei mais de um ano se~ aprovar um projeto de m!

neração de carvão no Brasil, porqu'e não tinha caracte'risti~

cas tecnico-econômicas. Como disse recentemente em Santa

Catarina f! Rio G"'rande do Sul, parà essa atividade ser. perm!

nente não pode viver ã custa de subsídi.o do Governo. Ela

tem de ter projetos tecnicos e econômicos: ,O carvão do Br!

sil' tem em media 50% de cinzas, o que o inviabiliza para,

transportes a grande distâncias. Para uma tonelada de • ca!,

vão de q'ue precisamos, pagamos duas toneladas de transporte

Então, a Comissão Nacional de Energia resolveu limitar o p!

ra1elo 20 de Vitõria. Achou, pelos seus estudos, que só

era econômico transportar ate Vitória por causa das cinzas.

Acontece que no Nordeste, em que cortamos o óleo das indús

trias e como o carvão mineral ~ão poderia ir ate o pal-alelo

20. os industriais Estão devastando uma mata que já ê rala,

jã e escassa e es'tão ate queimando pneu. Resolvemos bus

car uma outra SOlução. Coincidentemente, no desel'1uilibrio

da balança comercial Brasil-Colômbia,' no ano de 1983, o Br..!,

511 exportou para a Colômbia 300 milhões de dólares e o Br,!

511 cOr.lprou da Colômbia tres. Três contra 300. Dezenas de

indústrias brasileiras estão COI!1 guia de exportação para

Colômbia e o Governo da Colômbia não deixa entrar. Foi P'!

dido então, através do f1inisterio da Fazenda e do f!inist!

rio das Relações Exteriores, a pedido da ColõT:1bia, que se

estudasse a importação de carvão energetico do Brasil.

carvão energético :da Colômbia tem 4% de cinzas e baixissimo

teor de enxofre. t dos melhores. 'se não o melhor carvão do

mundo. Chamamos ã CAEB para fazer um estudo de viabilidade •

Como misturar o carvão da Colômbia ,~e 4% com o carvão brasi

leiro de 50% 'de cinzas. tornando a mistura econômica para

Illercados que o carvão brasileiro não pode atingir? Isso si,[

nifica aumentar a 'produção do carvão nacional. Uma m.;stura·

de 24% do carvão colombiano com 76% de .carvão brasileiro.Não'

sã .para o Norte e Uordeste, como ate tamb~m' para reexportar

essa l:listura· para mercados como a E,uropa, pois as minas de·

carvão da França, por exemplo. estão em exaustão. Ai veiJ

I. passional idade do minerador de carvão nacional, que acha

que pode fazer o carvão, não depende de transporte, que o

Governo deve subsidiar o transporte. r~as não podem~s fazer

assim. Então. passamos Ut1 telex para os Governos de Santa

Catarina e do Rio Grande do Sul. pedindo que nos indicassem

O SR. DEPOE~TE (f1inistro Cesar Cals)

Vamos explicar um pouco a importação de carvão da éolõmbh

,Porque se não for falada ficarã falho o meu cepoirnento. ,Hã

sempre urna passional idade nos mineradores de carvão no Br!

si1. A indústria de carvão e~ergetico no Brasil nunca e~~Jl

tiu. Eram indüst~ias que era~ subproduto da indústria de

carvão metalürgi'co. consiceradas como industrias somente e!!l.

pregadoras de mão-de-obra. os projetos não tinham um estudo'

de viabilidade têcnico-econômico. Quando lancei pessoalmen-

'da Vale do Rio Doce., que tinha pedido essa importação, fai,!

~elil o teste se es.se carvão podia ser misturado e usado nas

usinas de peelets da Vale. Era uma boa partida de importa

~ão para teste, visando um futuro para o carvão nacional.P,!

um tecnico desses dois Estados para. junto com os tecnicos

sião. florrnalmen,te, se entraria na par-t:e'· termoelétrica car-

, vão e depois iria. I~as, face às circunstâncias e ao gran

de crescimento do mercado de energ~a elétrica que nos obrig~

va a ter isso preparado no ano 2 000, o acordo foi feito na

hora certa. Espero que o Brasil domine outras tecnologias.

O" SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Faço agE.

ra minhas últimas perguntas. Sr. Hin1~tro. Uma delas é

seguinte: por que o Brasil pretende impor'tar 60 mil tonela

das de carvão da Colômbia, quando se sabe inclusive que

prõprio Governador de Santa Catarina estã contra essa imR-Ol:

tação?

que

êpoca no!.pra do equipamento pouco antecipado em relação

mal em que se deveria comprar.

so que se está procurando com usina de demonstração.

vai ser iniciada •• aperfeiçoar o processo para tornã-la ec,2,

nômica. Então,: foi a única tecnologia. O Brasil fez co!!.

tatos sobre as outras tecnologias comprovadas. Mas V. Exa.

sabe que quem domina a tecnologia de enriquecimento em 9.!

ral não quer transferir para outro pais, por muitas razões

ate econômicas. A Aiemanha passou para nôs, estava impedi

da de fazer a usina no pais, acordo de pôs-guerra. Então.

ela preferiu ter um parceiro tecnolôgico que fosse capaz de

receber. que pudesse com ela desenvolver. que tivesse urâ

nio para poder suprir de urânio enriquecido da prõpria Al,!

manha. De modo que acredito que o acordo foi feito na hora

certr., porque era c único pais que quis fazê-lo naquela oc,!

SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Em quais

usinas ocorreu esse fato e qual o montante de recursos?

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - ante-

cipado por que razão?

SR. DEPOEIlTE (Hinistro ,esar éals)

Eu explico que na hora da negociação dos' financiamentos i,!!

ternacionais para o Brasil havia a necessidade. naturalmen

te, de financiamento com juros mais baixos. Então, os j!!.

ros mais baixos :sõ seriam colocados se tivéssemos tali1bém

cOJ'lp~a de alguns .equipamentos. Como a usina estava previs

ta, algumas compras foram antecipadas, alguns meses. d!,

pois veio o problema da queda do mercado e. ai, 'f.icaram de

fato antecipados. Ifas era questão de meses. Iriam ser com

prados talvez no segundo semestre.

SR. DEPOEnTE (1·linistro Cesar Cals)

Eu posso informar depois a e,sta Comissão.

O SR. DEPUTADO ALDO ARANTES - Eu gost,!

ria que, V. Exa. inf,.ormasse, porque essa é uma questão que

tem sido objeto d~ debate nesta CPI. Ent~o, gostaria ex!

tamente de uma inforl:lação precisa em qUt: casos ocorreu e!

s~ problema e qual o montante de recu~sos que ele envolveu.

Outra questão que eu gostaria de levãntar rapidamente, po!.

que o Deputado Fernando Santana tambem quer fAlar, é o s!,

guinte: V. Exa. falou aqui que o projeto nuc.lear se .deve

fundamentalmente ã ~ecessidade. ao domi~io da tecnologia n,!!.

c1ear. t claro que ai se discute a~uela ra~ãQ: se o probl,!

ma. se o objetivo é meramente o domínio da tecnologia nl]

clear, por que a implantação de tantas usinas? V. Exa.· ji

deu a sua versão sobre o problema. Mas eu levanta~ia outm

ótica: por que o desenvolvimento' desse tipo de tecnologia '1
Nós sabemos que houve. e há ainda, um grande debate entre

os fisicos brasil,eiros, no sentido de qual a melhor tecno1,2,

gia nesse camp'o, mais adaptada às condições. às necessida

des de uma economia independente. Nós sabemos. por ex e!!!

p10, que a India e' a Argentina des~nvolvem também a tecnol.2,

gia nuclear mais 'na base. digamos assim. de uma tecnologia

prõpria, uma tecnologia na base da água pesada etc., etc,

sem estabelecer um gr'au de dependência tecnológica e econõr.1!

ca como o nosso projeto nuclear esta.beleceu. Então, eu pe!.

gunto a V. Exa.: se o projeto nuclear se devia. única

exclusivamente. ou fundamentalmente, ao desenvolvimento da

tecnologia, por que que não se optou por um ti po de tecno

logia mais compatlvel com o nosso desenvolvimento e rnais. d!

gali10s assim, com maiores possibilidades de que o Pais 'tiese.!!

volvesse com os seus recursos prõprios?

O iR. DEPOEt~TI:: (r-:inistro Cesar Cals)

V. Exa. sabe que são ne.cessârias quatro cbndições para se

, fazer uma transferãncia de tecnologia. : Em primeiro lugar.

alguem que.a tenha: segundo, alguém que queira transf~ri

la; terCJ~jro.,,· que·'tJossa receber: e, finalmente. possa P!J

gar. são as quatro condições para 'uma transferência de te.s

nologia. A tecnologia que compramos da Alemanha, mas' não

nos obrigamos a ficar só com ela - o BrasJ1 pode desenvol

ver outras tecnologias e busca isso - foi pàrque foi O úni

co pais que naquele momento quis. rli·nguem pode forcar.' um

pais a transferir uma tecnologia que ele possui. t pr~ci>;o

querer. ~ o único pais que quis foi a Alemanha. De modo

que a tecnologia que enriquece... Espero que ant~s do fim

do Governo Figueiredo a primeira cascata jã esteja em oper!,

!tão para mostrar que enriquece. O defeito que se apresenta

e que essa tecnologia tem muito gasto de energia. E fi is-

investiuçou a buscar tecnologia off-shore. por isso não

tlnto. porque es.tava dominando urna tecnologia nova. Quan

to ã segunda pergunta. sempre que se fala em racionamento.

quantas vezes fizemos exercício de racionaP.lento no l-linistê-io

selll encontrar uma' solução que não perturbasse fortemente

,vida nacional? Porque. em geral. quando se fala em racio

namento. so se pensa na gasolina. ~1as o problema ê o õleo

diesel. ~ problema e o GPl. Quantas vezes fiquei com um

grupo de tecnicos pensando: e se for preciso o racionamento?

E dai o meu grande esforço e,m diversificar as fontes de s.!:!,

primento para não ficar dependendo de uma só ãrea geogrâfica.

Hoje eX,ibo números ... Temos. dependendo do Estreito de Ormuz,

menos de duzentos mil barris por dia. Quer dizer. não

I'lah aquele transtorno, quando eram novecentos barris por

dia. Então, o racionamento ê muito di'fícil em um país como

o nosso com essas distâncias. COl:l esse tipo de transporte

que fomos obrigados a adotar. Agora vou falar sobre a rodo

via. Ma verdade." tambem sou um homem que tem tido a. cha!!.

ce de conhecer o Br-asil por meio de rodovia, ferrovia um

pouco menos, avião, helicóptero), descendo, em clareiras.

Faço o Uinisterio pela minha presenç~ fisica, conh~cend0p,"0

jeto por projeto. A verdade e que a minha interpretaçãp ," e

a de qua a civilização brasileira foi entrando na base rodo-

v1iiria. A conquista do interior brasileiro foi na base da

rodovia. As cidades estão ao longo das rodovias. Por ser

piais barato, começa com a rodovia de barro, de piçarra, d,!

pois vai melhorando ate se transformar em uma grande "rod,2,

via. Não tem nem volume para ,se fazer uma ferrovia. Depois,

temos o problema d.a carga e da descarga; do transporte de

ponta a ponta. -Quando se telil uraa indústria na base de uma

rodovia, se eu for trazer esse produto industrial para

portQ, descarregã-lo. carregar na ,rodovia. chegar no po!.

to, descarregar para o porto, levar da ferrovia para outro

ponto, o preço serã a1tissimo. Agora mesmo estou com esse

problema no carvão brasileiro. porque o transporte ;-nt:erno

do carvão inviabiliza o uso do carvão brasileiro pelo tran,!

porte intermodal e, principalmente, pela carga e descarga.

De maneira que eu entendo que o transporte ferroviãrio no

Brasil não foi incentivado não só porque era um investimento

muiti'>sii!lO r.!ais alto, mas porque eT:\ todo pais do mundo

'transporte ferroviãrio só se j.ustiiica com grandes cargas

grandes volumes. Não estou procurando.falsear a verdade ou

encobrir equivocos de governos.

tro, gostaria de dizer que obviamente. não concordo cor.! o

seu ponto d~ vista; Mas como não estamos aqui para debater.

'ruas, sim, para colher depoimento de V.. Exa., não vou i,!!.'

sistir no problema.

O SR. DEPOErnE (N1nistro Cesar C~ls)

nas gostaria de acentuar que discordQ.. d.• expJicação dAc!a_p,!r

Y. Exa. Gostaria de levantar URla 'outra. questão. ·E a s.!,

gui nte: V. Exa. fa 1ou do prob1 el':l~ do end i vi damento exter

no da PETROBRXS, de 1 bilhão e 700 milhões; a ELETROBR~S,7

bilhões; flUCLEBRXS, 1 bilhão e 600 milhões; Ita:l:pu. 2

bilhões e 600 milhões etc., 'etc. Eu gostaria de saber de

•V. Exa. se a capt,ação de recursos :eX:ternos. feitos por eE

sas empresas, foi absolutamente indispensãvel ou na verd!,

de, essas empresas funcionaram como meras agenciadoras do

dõ1ar,es para o pagame,nto de juros de 'divida externa. Porque

hi um grande debate nàcional que considera exatamente que

vãrios desses empréstimos não seriam absol utamente necess,,[

rios. que. na verdade, .0 que se fez foi utilizar essas

empresas para a captação dos recursos de que o Pais neces

sitava para o pagamento da dTvida externa, dos juros e amo!.

tização da divida externa. Então, gostaria de saber o dept!..

mento de ,V. Exa. s~.bre a questão.

O SR, DEPOENTE (Ministro C~sar Cals) - O que

eu poderia responder. a nível do meu co~hecimento exato.

que talvez na ãrea do Grupo ELETRO'BRA:S 'haja algumas usinas

que tenham cOl:lprado equipamentos ant'ecipa~os, embora eles e!,'

tivessem previstos nos planos da ELETROBR1iS. Não me :.parece

que tenham em nenhuma outra área do ,rtinisterio esse tiP.o. Eu

diria que algumas usinas, por questões .de ul'ila negocia,ão i!!.

ternaciona1 - umas poucas usinas - tivet:am '0 prazo da c0l!
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anos. no caso.

Os contratos eram muito variados. porque a concessão não foi

SR. DEPUTADO FEnlJA.NDO SANTANA Cem

nosso povo.

Eu

Mas

SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA

O SR. OEPUTADO FERIlAllDO SAIlTAI!A - .E uma

duvida patriõtica que estou levantando e gostaria que V:;

Exa •••

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Mandarei as respostas sobre as vazões dos sangradouros.

vou corrigir. Dentro das alternativas energéticas - aliás•

p~litica que devemos seguir com muita determinação - eu

perguntaria a V. Exa.. porque em nossa região o dende é n!,

tivo. qual a programação do Governo em relação ao aproveit!

mento do dendê co",o· alternativa do õleo diesel?

O SR. OHUTAOO FERNANDO SANTANA Sr.

Ministro, ainda 'em termos de energia, V. Exa. afirmou que

as nossas reservas economicamente aproveitãveis são da o.!

nem em lugar algum.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

A partir de uma base mínima.

S,R. DEPUTADO FERNANDO SANTANA

tão, segundo me consta ~ esse numero e o. correspondente aos

cursos aproveitãvei s.

O SR. DEPOENTE (Minis'tro Cesar Cals)

Mas não economicamente aproveitáveis.

O SR. DEPOEflTE (Uinistro Cesar Cals)

Nossas experiências sobre o õ1eo vegetal ate aqui tiveram a!

gumas dificuldades. !~ós começamos misturando o óleo vege-

tal sem modificação, 'a não ser õ1eo vegetal bruto, vamos

dizer assim. ser.t o refino, com o óleo diesel até uma prE.

porção de 15%. O óleo vegetal tem o mesmo poder ca1orifico

que o óleo diesel. mas ele ter.! uma molécula mais longa, por

isso e mais viscoso e não se qu:rima totalmente. O resultado

dessa experiência e que deu uma manutenção mais cara nos m.2.

tores diesel. Tive,l}los que trocar muito freqllentemente o bi

co de injetor. Simultaneamente. partimos para uma outra e!.

periencia. Foi f~i~a na Universidade do Cearão com empres!.

rios de outros Estados, e no Instituto' Militar de Engenharia

a :transisterificação do õleo vegetal ~ ou seja, retirar do

óleo vegetal a glicerina e colocar no seu lugar o etanol e o

Metano1. Esse óleo diesel vegetal agora telil as mesmas ~ara!:.

ter'lsticas do óleo diesel mineral - melhores característi

cas ate - porque não tem enxofre, tem' menos poluição. E!

tamoS: em experiéncias. O problema ainda e econôrnico. porque

esse rnercado de glicerina não ê tão grande. Mõs iriamos. fi
car com Um grande volume de glicerina sen mercado. Por isso,

esse diesel vegetal seria muito mais caro do que o óleo di!.

se1 mineral que vai substituir. Mas nós prosseguimos.

O S~. DEPOEtITE (flinistro Cesar Cals)

Não. Tenho a impressão de que há Um fator de segurança tão

1rande nas maiores cheias registradas que~ e'claro •••

tenho informação de que. realmente. esse e o potencial !.

proyeitãvel. As pequenas correntes de produção baixas não

foram inc1uTdas nesse balanço nem no Sul. nem no Nordeste.

a energia vai ficár tão cara que tudo vai ficar econOlllicame.!!.

te aproveitãvel. A minha pergunta ê. sjlllp1esJllente, a s!.

guinte - não era um torno de número. porque isso é de M,!

Ror importãncia: se realmente esse potencial. 60%. esti

na Saci a Amazâni ca?

O SR. DEPOENTE (tlfn i stro Cesa r Ca 1s)

Minha informação é de que ê pouco meno's de 50%.

O SR. OEPUTADO FERNMIDO SANTA/!A Eu

dem de 200 mil qui1?watts. Isso e verdade'?

O ·SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)

Duzentos milhões e o potencial identificado no Brasil. não

economicamente aproveitãveis. liíootémos essa indicação.

O S.R. DEPOE~TE (Ministro césar Cals}

O dendê e o mel hor õ1 eo. Se chegarmos ao õl eo vegeta 1.

O SR. DEPUTADO FERHMlDD SAfITAfIA - Oe~

.cu1pe interrompe~ V. Exa.. mas eu fiz uma pergunta especí-

fica sobre o dende.

00-

contrato

turbi nas

id~ia que Se

levaram-me a votar favoravelmente. Hão examinei

ze'l

não foi instalada. segundo eu sei. nen.huma das

que vão produzir energia naquela hidreletrica.

O SR. DEPOEtlTE (Uinístro Cesar Cals)

O SR. DEPOENTE (llinistro Cesar Cals)

Não, são dezoito turbinas.

SR. DEPUTADO FERNAIIDO SAHTA:IA

deve estar entrando em testes agora em julho.

a V. Exa. que ultimamente ocorreu uma grande cheia. em vi.!

tude dessas grandes que caTram na' zona Sul e que causarar.t

prejuízos incomensuráveis.

O SR. DEPOENTE (llinistro Cesar Cals)

Que sõ deve se repeti r daqui a cem anos.

o SR. DEPOENTE (I-1inistro Cesar Cals)

Não. Iilas estavam previstas duas para este ano e elas serão

terr.linadas este ano.

por contrato. m'as no relatório consta que os contratos eram

muito diferentes pelo prazo. e me parecia lógico. Se uns

tinham um prazo ma~cado para terminar. outros não tinha-lll.nern

estavam terminando. Seria diflcil deixar partes.

SR. DEPUTA:JO FERNANDO SANTANA - Só p!

ra complementar, eu. diria a V. Exa. que o principal T:lerca

do da Light era o Rio de Janeiro e seus arredores e este. r!,

a1mente. já estava completando cem' anos, ou seja. 99 anos.

Os demais não tinham a representação nem o peso que a Light

tinha a cidade e no Estado do Rio de Janeiro. Ainc!a em to!,

no de energia. gostaria de formular a V. Exa. uma questão

de ordem técnica. Nós sabef'lcs que a construção de Itaipu e!

tã pratic~mente terminada no ponto de vista da barragem. P3!.

rece que o lago iQenso jã es~ã cheio. Ate o momento ai:lda

tem e de prosseguir nas vãrias outras mãquinas, não e p!.

raro Creio, corno engenheiro. que esses vertedouros sempre

são calculados para cheias centenárias. com lIIargem de seg.!!.

ra.nça. em função dos estudos d~s curvas do rio. De maneira

que a equipe que prpjetou Itaipu tem tanta experiência que

jamais pensei - 'e nova a colocação para milll - que pude!

sem surgir problemas. Eu penso que não. r·las confe~so que

vou.mandar verificar. As cheias são centenãrias. enfim,são

dependentes do rio.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SAIlTM1A - Lembro

o que não e verdade.

O SR. DEPUTADO FERNANIJO SANTAt!A - tJão e?
ri SR. DEPOEIlTE (Ministro César Cals)

Já tem uma rodando.

O SR. DEPUTADO FERIIM100 SANTANA - A mi

nha pre-ocupação e a seguinte •••

O· SR. DEPOENTE (fIinistro Cesar Cals)

A previsão e de doze turbinas.

ram as razões que, pelo menos. como Diretor da ELÉTROBn}l;S~

O SR. DEPUTADO FERIlAIlOO ~M:TAM - Uma.

mas a previsão e de vinte.

O SR. DEPUTADO FERNArmO SAt!TANA - Do!

.zoito? Então e por isso que eu di'sse vinte. porque fica

ria~ duas de reserva. Parece que o plano ê de vinte, po.!

que seT:1pr~ há: necessidade de se parar uma para conservação etc.

ai não se perde carga. nas a minha preocupação e a seguin"

te: se essa água toda foi acumulada para movimentar dezoi

to grandes turbinas que vão produzir doze milhões de qui10

watts, será que e~se vertedouro tem condições de 'Suportar.

por longo ter.tpo, toda essa água passando. por ele. quando .!

la d1!veria em mais de 70% ser usada na produção de energia?

Esta e a minha preocupação. inclusive 'do ponto de vista da

estabilidade da barragem.

O SR. DEPOENTE (!dinistro Cesar C!ls). 

O que eu poderia dizer, em primeiro lugar. ê que nós. esp.!

ramos que Itaipu seja inaugurada ainda este ano, dependendo

de um acordo. dependendo de ser coobinada a data entre

dois Presidente. Figueiredo e Stroessner, com a linha de

transmissáo jã operando, inclusive a linha de corrente ,c0É.

tinua, que deve estar fornecendo energia para o Brasil, que

um

zação ã Light, quando~ pelos contratos centenãrios. s,egt/!!.

do as c1ãusu1as contratuais, todo esse patrimônio depois de

decorrido certo prazo reverteria ao poder nacional sellt', !1~

nhum õnus? Por que motivo o GoVerno pagou, tendo essas co.!!.

ç1ções jã pre-estabelecidas, 800 milhões de dõ1ares?

O SR. DEPDEtlTE (IHnistro Cesar Cals)

Jlieu prezado Deputado Fernando Santana. eu. a rigor, conh~

ço o assunto de ma~eira não proTunda, porque não fui obrig!.

do a ana1isã-lo ... eis que eu era' Diretor da ELETROBP.i"iS. não

fui o Re1ato~. As razões, porem. que eu poderia recordar

neste momento eram principalmente duas. Dizia-se que. f,!

ce às tarifas. aquela empresa mu1ti'nacional tinha deixado

de investir. não ti~ha condições de investir e a ãrea jã c.Q.

rneçava a dar sinais de dificuldades. Aquelas tarifas 1.:1 erar.J

mais baixas inclusive porque se tratava de uma el:lpresa es

trangeira, que depois seria possível estender um pouco ã P.Q.

lítica tarifãria. Por outro lado, não posso recordar com

precisão~ havia uma grande dúvida juridica, V. Exa. sabe

que as concessão têm um tempo T:larcado a partir de certos co.!!.

tratos.

dimos que os dois Estll.dos nos mandassem técnicos para qUe~

juntos com os técnicos da Vale e da 'cnEEB, verificassem se

vale a pena ou não importar carvão da Colõr:1bia. r um estQ.

do de viabil idade. sã para isso foi pedida essa importação

de carvão.

o SR. PRESIDE!nE (Deputado Alencar Furtado)

Tem a palavra o Deputado Fernando S·antana.

O SR. DEPUTADO FErrrlA~OO SMITMIA - Sr.

o SR. DEPUH.DO ALDO ARANTES - Sr. !tini!

tro. para terr.1inar: V. Exa. afirmou que, em decorrência da

crise do petróleo,. os países desenvolvidos, importadores de

petrõleo. reagiram aumentando o preço do~ produtos manufat!!

rados e dos juros, ou 'seja, eles procuraram uma forma de

enfrentar a crise. Esteve aqui. nesta CPI. o ex-rlinistro

Carlos Rischbieter, que deu um depoimento no sentido de que.

no seu ponto de vista. ele considera que esse aumento dos

produtos manufaturados e dos seus juros representou um p,cre!

cimo ;er.l torno de 40 bilhões de dólares, no total do valor

da dívida externa brasileira. E~'tendo, Sr'. ~inistro. que

assil:l como os países industria'lizados tomaram iniciativas de

cunho soberano na defesa da sua economia e do seu povo. é a!

solutamente indispensãvel que nõs tambem soberanamente sai

bamos defender a nossa economia e o nosso povo. E essa def~

sa sã tem um caminho. que e exatamente aquil:o que foi dito

aqui tambem pelo ex-Presidente do Banco Central, Paulo Lx.
ra, de exercermos nosso direi.to de devedor soberano. Assim

COIIIO eles exerceram o direito de credores soberanos. nós ta!!!.

bem exercemos o no~so dever e o nosso papel de devedor sobei"

rano, decretandÇJ a moratória unilateral da divida externa,

a suspensão do pagamento da 'divida externa. Porque fi· inacei

tãve1 que o Brasil se submeta a pagar quase 50% da divida e~

terna decorrente merar"ente de manipulações dos grandes ban

queiros internacionais. A conseqflência pratica e que, na

meçlida em que consideramos que temos de manter os compromis

sos internacionais. temos de pagar a d1vida a tempo e a h.Q.

ra. a conseqflência prãtica e para que possamos fazer isso

estamos levando o País ã r~cessão. ao desemprego. ã fome

e ã mis.eria. Estamos levando o Pais para o imprevisível. ~

cho que é absoluti}mente indispensãve1 que tomemos uma deci

são soberana que signifique a defesa da nossa economia e do

dada toda ela em· bloco. Era uma cidade no contrato em

SR. OEPDENT. (IHnistro César Cal's)

Presidente. Srs. Deputados. Sr. :tinistro. não e do, te!!!

po de sua administração, mas, como e~volve um investimento

ou o endividamento de 800 milhões de dólares.. eu gostaria

de perguntar a V. Exa. por que 1iI0tivo pagou-se essa indeni-.

de tiver dendê. puder proQuzir dende. serã escolhido. pois

dendê ê o que dã .maior volume de õleo por hectáre. flõs sab!

mOS que na Amazônia, inclusive •• há experiências importantes

de dendê, foi onde deu maior volume de ã1e~ por hectare.po!.

tanto, onde o õ1eo de .dendê será mais barato. t. claro' que

certo ano; outro em outro ano. algun~ sem data definida.os

contratos eram heterogeneos, isso fi: lõg·ic.o porque

Light foi expandindo. Entãq, havia Ur:1a dificuldade juridi-.

ca muito grande em se dizer que o prazo terr.1ina. de fato;.

naquela data. Estava havendo sinais evidentes de deteriora

ção na qualidade de energia do Sudeste. De T:lodo que estas:f:!:!

o SR. DEPUTADO FERNANDO SAtnAI!A - E e,!

Sa ãgua toda~ grande parte del11 vai para.a Bacia do Paranã.

A minha preocupação e que 'essa ãgua toda, para ser jogada

por um vertedouro, que deveria ter .~ma descarga "XII,

ela se multiplica' por 20X parece-me que seria o caso da pre.2.

cupaçâo de V. Exa. ser levada adiante. será" mais. barato nas regiões onde for produzido. O dendê
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o SR. DEPUTADO FERlIANOO SAtITAlIA - Ainda

o SR. DEPUTADO FERNANDO SAI!TAr:A - Como

o SR. DEPUTADO FER~~ArIDO SAnTANA

estâ selecionado como õleo prioritãrio depois que a experii;!.!!.

cia for aprovada.

usar

homens

maneira

Depois ,

Centro de

não foi sõ isso

e isso jã tenho di to para ostendência mundial

da siderurgia que me procuram ~ no T!leu entender.

Mas Tucurui não estã com energia que .chaga a 20%.

estã no Grupo ELETROBR~S, 7 milhões, e CEPEL

Pesquisas de Energia Elétrica, 3 milhões.

O SR. DEPUTADO FERNÁIIDO SAfITAfIA - Iluito

sa declarando uma moratória unilateral.

111nio .vai substituí-lo. e tal'ilbem nos navios. De

todos sabem que o preço do a1uminio internacional teve Ur.1a

baixa acidental. Talvez o calculo te'nha sido feito no mome.!!.

to da baixa acidental; Das não e o preço normal. tanto

que o preço do aluminio internacional já estâ reagindo. Ho.!!

ve um episõdio de uma baixa acidental no' alumínio, porem a

obrigado. Sr. iHn;·stro. quero felicitã-10 pela sua pos!

çio na ALADE - As"Sociação Laf;ino-AJ!1ericana~ ele Energia.Crei::l

que esta posição e correta do ponto de vi$ta dos lnteresse ~

cionais e do ponto de v'ista dos interesses latino-americanos.

E esta e uma questão bãsica para a noss'a sobrevivência: na

medida em ~ue nôs, brasileiros. so~bermos inte!lrar-no~ na

America Latina. estarer.1os criando 'um suporte para a cotq:one.!!.

te libertadora que precisamos para realizar este Pais •. De.!!.

tro de um processo democrãtico e sem quer:er, por enquanto •

nenhuma mudança na chamada estrutura da sociedade. do ponto

de vista de ela ser capitali"sta ou socialista, acredito que

temos uma etapa importante, que e a etapa da independên.;ia·

nacional. da libertação nacional, e isso. a neu ver. s,!

rã uma verdadeira revolução. Revolução porque os, paises

centrais querem nos países do Terceiro liundo uma chai;iada d~

mccracla de facnada. pela qu.l PDssa~.:':" continuar espc1;a!!.

do e paga.ndo os preços vis que vêm pagando ate hoje pelas m!

terias-primas. que. segundo dados oficiais, no período de

77 a 82, tivemos uma relação de t~oca de menos de 25 mi

lhões de dõlares.' Então. a partjcipação de V.' Exa ••

ALADE, no sentido de intecrar a America Latina na produção

de energia. de fazer gastos em moedas locais, em vez de em

m~edas fortes, e realmente. uma posição cor~eta e e mais uma

'imp1ementação que V. Exa. traz ao ponto de vista desta Comi,!

são. de que e possivel a este Pais m6tCha~ para a sua defe-

cada vez mais a1uminio e cada vez menos ferro. Corn o preço

do petrõleo, i ncl u•..s i Ve, es tamos buscando dimi nu i r os custos

dos carros no tamanho, colocando el'ementos mais leves nos

mesmos. A tendência l:Iundi,al da indüstr~a automobilística e
reduzir a participação do aço, em' face' do peso, e o a1u-

Ministro, V. Exã. ao iniciar, fez aqui urna relação das dI
vidas, que 'BRotei. V. Exa. falou que o Grupo ELETROBRx'S

devia 7 bilhões e 7?5 milhões de dõ1ares; Furna~, tomei

número parece que.'certo. Light, ELETROI10RTE, ELETROSUL e

CHESF, sendo que os dois últimos números não consegui pe-

gar. V. Exa. poderiA repetl-10s, por obséquio?

O SR. DEPOEflTE (f1inistro César Cals)

Pois não, com r:luita satisfação: CHESF. 545; depois EXCEL

SA. empresa de d1stribuição do Espirito Santo, que ainda

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTA/IA - Sr.

que penso que a baixa do preço do alumínio foi acidental

teve uma reação rápida. passou dois' anos em baixa. O. pr!,

ço do a1uminio jã e~tã mais .e1evado. ao passo que a nossa

energia, por ser hid~eletrica, tem custos"m~is baratos. A

Austrália não põde faler isto. Fui interpelado por um Mini,!.

tro australiano, que não estava satisfeito COM o Brasil .po;

ter feito isto, porque lã a energia eletrica i na base do

carvão. Esta e uma guerra econômica, em que temos de te.r

um certo r1sco.

que V. Exa. deu de cont~ibuição. Quando diz que partimos de

164 mil barris-dia, em 1979', e que hoje jã estamos em 467

mil barris, que marchamos para agosto deste ano em uma pr9.,

dução de 500 mil, 'ê um outro argumento que V. Exa. tra.::. no

sentido do reforço do poder naciona~ 'para.dt!:libe~a~ 1ivreme.!!.

para complementar o preço da energia, isto e. aquele pré

ço pelo qual estava vendendo e aquele preço real da produção.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

Mas e que esse investidor fez um cálCulo e tenho a impressão

d~ que esqueceu que esses projetos são sintonizados. Jogou

isso e jogou Tucuruí. Uma coisa e a ELETRONORTE. ••

SR. DEPUTADO HRIIAIIDO SArITA/IA - ~ Tl[

cu'rui exa tamente.

O :SR. DEPOE:lTE (r-tinistro Cesar Cals)

politica

de titânio. Por este motivo estamos desejando que a VAle do

Rio Doce prossiga. :Quanto ao cobre ainda não temos uma def!

nição. rleste momento. sõ a Aluma estã acor.lpanhado os trab2.

1hos de pesqui sas.

O SR. DEPUTADO FER1!ANOO SANTAtM - Ren,2,

vo a V. Exa. um pedido de brasileiro.' para que essa reserva

de cobre fique.sob o controle nacional. Ainda sobre um pr9.,

blema que e energetico, mas estã ligado também ao p;Ob.lerna

de Carajis, V. Exa: disse que foi estabe.lecido um preço P!

ra o fornecimento de energia, correspondente? 25% do pr,!

ço do aluminl0. V. Exa. d1Sse aqul, t!e lnieio, uma grande

verdade: nO centro do mundo se modificou. O problema não ~

quem tem dinheiró, hoje; o problema e de quem dispõe de ~

nergia. 11 Neste caso, estamos si.tuados do lado do eixo n~

vo, porque dispomos de energia. ~Ião acha V. Exa. que essa

facilidade, que considero excessiva. no sentido de benefi

ciar empresas que praticamente são estr.angeiras, como

ALUflORTE e ALBR}';S, come um preço tão baixo de energia. qua.!!.

do sabemos que o...aluminio ê finalmente apenas energia conce.!!.

trada?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

O raciocinio de V. Exa. teria sentido se fosse uma ;,energia

não renovável. nas sendo urna energia renovãve1, COr.lO a h!

dreletricidade, se eu não a usar, perdi. De oaneira que

e preferivel exportar aquela energia hoje do que perdê-la.Em

20 anos, isso não fará falta no potencial hidrelétrico d!

quela região para aquela região, que não terá dificuldade.

Acho que no presente era preciso que se fizesse isso. r:a re,!

lidade prãtica nun~a usarar.t esse segundo degrau, que está"

muito mais barato do que os ZO%da energia. Fizemos o custo
{

jã pensando em uma energia r:iuitlssimo mais cara. Este segu.!!.

do degrau não foi ~sado ·nem tem perpectiva. a CUT.'to prazo.

de ser usado. Foi a maneira de mostrarmos àquele investidor

uma polTtica de longo prazo. uma politica de 20 anos •.

O SR. DEPUTADO FERrlANOO SANTANA - Houve

um simpôsio especie.1 no Senado sobre Carajãs e Grande .Car,!

jãs e um dos exposifores provou que, se no ano de 81/82, jã

esti,vesse fu.ncionando essas duas fábricas de' a~umínio,

ELETROllORTE terio que entrar com 108/120 mi 1hõe, de dõlares

empresa que se está alargando demais. Conheço as dificu1da::

des de uma empresa como a Vale do Rio Doce, por problemas!

te de preço de minerio-de-ferro. a necessidade de fazer uma

integração vertical ou de alargar para uns dois ou três m!,

tais. Mas a minha apreensão é de que ela vá estatizando de

lIlais. Ela, alem do ferro, jã estâ na ãrea da a1umina/alu-

mini o e da bauxita, com associações com os japoneses, por

exemplo, e agora estã na parte de ouro, em Aracf. na !3.!

hia, e talvez tall1bêm ficando com a parte de titânio, uma

grande reserva de anatãsio, que se descobriu como cobertura

do fosfato de Araxã. V. Exa. sabe que o titânio e o metal

do futuro. Pela pril:leira Vez no mundo os brasileiros conse

guiram dominar a tecnologia de fazer concentr~do de titânio

a partir do anatãsio. Enquanto o titânio e escasso. nós f2

ziam'os. a partir do rutilo e do emenita. temos 400 milhões

de toneladas de a~natãsio. Quer dizer, o Brasil passari, v2.

SR. DEPOENTE (Ilini,tro Cesar Cals)

em primeiro 1ugar_ Gostaria de saber de V. Exa. se esse pr.Q.

jeto de privatiz~ção. depois da descoberta de Carajã5, estã

em andamento, ou se o Brasil vai realMente deter ~ssa riqu!.

za em seu prõprio beneficio.

A definição que se fez, em principio. foi a de que as r,!

servas minerais de Carajãs ficassem er.l mãos de brasileiros;

que os estrangeiros ficassem na parte de transformação min.,g

ra1, mas as reservas em mãos de brasileiros. Esta foi a d~

finição. em principio. Ate aqui, cobre de Carajãs tem sido

um dos projetos mais procurados. em niveis internacionãis •

mas rião temos est{mu1ado nenhUMa participação internacional.

O Grupo Aluma -, suponho que e este -' pediu par~. acompa

nhar os trabalhos de pesquisas da Val,:' do Rio Doce à fit:1 de

llIedir as reservas de cobre. Foi o'!Dãximo que se deu. o !

companhamento d~ trabalho de pesquisa. podendo ou não inve!,

tir neste caso, mas não se deu aind~ nenhuma, vamos dizer

assim, definição ~sobre a propriedade da mina. Temos' uma

dificuldade muito grande pois achamos que ,a Vale. do Rio 09.,

ce, apesar do. seu grande desempenho. estã-'se tornando uma

1I10sdizer assim, a ser o pais que vai ditar uma

um'llIaria de um absurdo geo1ôgico, tal a sua grandeza em

ãrea tão pequena •• Agora eu não desejaria entrar no problema

do minerio. mas' gostaria de saber de V. Exa., COIRO um dos

~1inistros que cOr.1põem o grande conselho que resolve os probl!!

Alas de Carajãs, quais as informações que nos poderia dar a

respeito da implantação não sô de pequenas, medias e tal

vez tambem grandes p~opriedades, no senti do da produção !

gricola ao longo dessa ferrovia de 890 km de alta eficiencia.

de bitola de 1,60m e que vai ter capacidade de transportar,.!

1em do ferro, todas as produções que possam ser fei tas nÁs

ãreas economicamente. digamos assim. úteis, do ponto de

vista da distância de um lado ou do outro da estrada?

O .rSR. OEPOEflTE (mnistro Cesar Cals)

Atê aqui não che,90u nenhum projeto·agrop,ecuãrio. De modo

que sô conheço a formulação teôrica. Ainda não che!:!ou ao

Conselho Grande Carajãs, repita,' ne~hum projeto agropecuã

rio para que -pudéssemos estudar. Sei que há muitos conta

tos, mas não na rainha ârea - na minha ãrea, normalment.e.

são feitos ç:onta·t~s da irea minera'i. Iniciam-se conta.tos da

ire a mineN,l na minha. ãrea, mas não chegou nenhum projeto!

ti! aqui.

em torno de problemas aqui ventilados, Y. Exa. teve oportu

nidade de se referir ao Projeto Grande Carajãs, que eu ch!

brasileiro - nem mesmo como deputado - gostaria de pedi!"

a V. Exa., jã que ê um dos dirigent~s ou Ul!\ dos participan

tes desse grupo que decide, que anotasse com cuidado o pr~

b1ema da distribuição das terras nessa ãrea para que elas

não fossem enfeudadas. latifundizaifa-s como normalmente vem-

~contecendo no Brasil em toda a sua :Hlistôria. Em tóda a sua

História, o Brasil e um país que tende a latifundizar. em

lugar de dividir a ~erra, corno fizeram quase todos os paI

ses, deixando de, criar ,um mercado interno capaz de absorver

o desenvolvimento da indüstria. Se tivessemos, nesse país

de 130 milhões de brasileiros. toda uma população com capa

cidade de comprar, a nossa indiistria teria um dimensioname.!!.

·to tal que ela teria competitividade in.ternacional, sem n!,

nhulj1 incentivo por parte do Governo. ;;Eu acho que um dos no2,

50S grandes erros - e a burguesia brasileira ê tão estupi

da que COr.1 160 anos de indep~ndencia não teve essa capacida.

de de fazer urna reforma fund.iãria neste Pais. Refiro-me

todos nôs, estou-me incluindo. a despeito de não ter :co.!!.

tribuído para O lat-ifúndio. Mas agora gostaria de indar.ar V.

Exa. a respeito d~ um assunto que interes~a <!e=.perto ã Bahia.

V.- EXa. disse que em Carajas temos praticamente 1 bilhão de

toneladas' de cobre. Isso. a Illeu ver •. ver.! viabilizar de rn!

neira definitiva o projeto da Ca\"aiba Metais. Eu pergunto a

V.. Exa. se essa tentativa de privatização da Caraiba!, atra

ves do Grupo Alumi._ ou Lume. não me recordo bem, que. estã

ligado diretamente .aos grandes grupos inj;ernacionais - não

deixa àe Se\" um testa-de-ferro - se for p~ra a frente.

B~asi1 vai entrega)', de n.lão-beiJada não sõ a1gur.Jas reservas

extraordinãrias dE: cobre, como tal:lbêr.J um mercado cativo. "E!!.

tão. vamos ter o mDnopólio de urna e1i)presa particular que f!

rã o preço qut! bem quiser e entend~r, quando jã h~ no Br!,

si1 dezenas de pequenas empresas que operam no setor de cE,

bre e que jã apresentaram ã Comissão de Minas ~ Energia - não

a esta - um trabalho contrãrio ã privatização da Caraiba ,

~orque, neste cas'o da privatização, eles ê que vão sofrer

gundo V. Exa., a molecula desses ôleos e mais longa; ,!ieria

uma molecula mais composta. llão seria o .caso do craquear,c9.,

mo se faz com o petrôl eo?

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar Cals)

O processo que foi feito jã e há muito dominado, e uma e!

pecie de saponificação, ou seja, retirar a glicerina e c9.,

locar o etanol ou !? metano1. Como a gliceri'na, normalmente.

tem o preço mais alto que o etano1 ou o,metano1, teoricame.!!:

te o processo ê econõiJ\ko. E questão de ~conomia de merca

do. Mas nôs estar.los estimulando a produção desse ôleo modi

ficado, transiste~ificado. Temos er.1presárfos em são P~ul~,

ternos essa proibição de usar óleo diesel ou derivados de p!.

trõ1eo na indústria exatamente para estimular a pesquisa.
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39' REUNIÃO, REALIZADA EM 09-05-84

Depoente: Ministro RAMIRO ELYSIO SARAIVA GUERREI
RO

vra pela ordem, Sr~ P~esidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra pela ordeM o nobre Deputado Fernando Santana.

O SR. DEPOENTE (Ministro César Cals)

Mais 30 _n barris-dia de petróleo, substituído pe20 gãs n,!

tu~al; 25 IRi1 b~r:.ris-dia, substituído pela:.e1etroterfllia, a

par:tir da hidr:eletricida'de; e mais uns.'10 mil barris-dia.ou

coisa semelhante. substitu'fdos por ~outr'os,~ tipos, tais

COIllO a energia sola~, madeira, bi09ãs etc.

a Y. Exa~ Mas) antes de faz~-10, quero tece.)" i.lRespond o

g~mas considerações sobre o assuntó. Sô por uma questão de

consideração aos Srs. Ministros é que esta Comissão os convi

dou para dellorem sobre o objet~, da nossa investigação, pois

temos autonomia 'legislatiVa in<:1usive para, compu1sor'iamente,

conv.ocã-los.• ExataMente os Ministros COM responsabilidade mais

p~ofunda, nesta investigação, que são o Sr. Ministro da Faze.!!.

da e o Sr:. Ministro do P1anejamentQ, e que pretcxtaralll moti

vo's pa~a aqui não comparece.rem. Concordo com V. Exa. em que

deva existir um motivo maior, sobretudo, acredito, de de~

prestigiamento aos nossos trabalhos. Mas sob~etudo ess~s Mi

nistros referidos que, no curso desta investigação,inclu'sive.

sofreraM denuncias - terlamos a ,oportunidade de defesa ag~'"

ra. CoM o seu depoimento nesta CPI - que estão respondendo.

na nossa investigação, pelo descalabro da política econômica

do Governo, tem responsabilidade maior do que outro.s. Outros

não têm vamos d·izer assim. motivos mais ser'ios para aqui co!.

parecerem. Mas o Sr. Delfim Netto, .por exemplo, teria .. que

ter esses motivos como serios, porque as acusações· feitas no

CUrso da investfgação pesam-lhe' so~.relllaneira. Louvo o co.!,

parecill1ento do Ministro Saraiva "Guerreiro, que, atel)dendo

ao nosso convite. confirmou a sua·presença dias antes. como

fizera. taMbem os Ministros do Planejamento e o Mi.nistro. da

·Fazenda. Confi rmaram o seu comparecimento. Não comparecendo.

esta Co.issão tem o dever de convocã-los. A compulsoriedade

da lei serâ aplicada, evid.enteMente. ~.a resposta que quero

dar a V. Exa., dizendo, mais. que, quanto ã 'Convocação de

mais. sessenta sessões para esta CPI elaborar o .seu relatório,

nUMa prorrogação do teMpo jã definido, esta convocação não

vrm inovar em nada, porque eles for:am convocados antes do

termino do prazo normal desta CPI. que. terlll~narã. agora, no

dia 10. Penso que ~espondi ã pergu~ta de V. Exa. Entendo qpe

ã convocação não precisa sequer s~r SUbmetida ã consideração

de Y. Exa. porque jã, anteriormente, o foi quanto ao convite

aos Srs. Ministros. Peço ã Sra.> Secretária que providencie,

junto ao serviço jurldico da Comissão, a elaboração do texto

da convocação do Sr. Ministro dà Fazenda. para UMa ~ata que

interesse a esta Comissão, e do Sr. Ministro do Planeja'mente,

tambem, para uma data que interesse a esta Comissão.

O SR •. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Não e nece!.

si.rio - e lIinha questão de ordem - uma convocação via p1eni

rio da Câm.ara? Não há necessidade?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Temos autonomia e não hã norma nenh~ma apreciada pelo P1eni

rio da Casa que tenha retirado a autonomia o Jegislativa

desta Coaissão. ,O que houve foi um parecer'acidenta1 da CPI

que sequer foi e~aminado pelç pienâr~o desta CaS,a.

O SR. DEPUTADO EDISON' LOBM - Sr. Presidente.

tenho a impressão de que esta questão 1evant.ada numa .outra

CPI foi encaminh~da'i: Cqmissio de 'Constituição e Justiça há:

Um ou doh anos, ou _ais atê. A' Comissio de Consti.tuição

O SR; DEPUJADD 'FERNANDO SANTANA - Nos· termos

do ofício ~nviado pelo Ministro Delfim Netto, verifica-se que

S. Exa. não determinou nem sugeriu nenhuma outra data. Creio

que e da maior impo~tãncia esta c0':lissào ouvir} não só o Mi

nistro Delffm N.etto, como ~ambêm ~ seu colega Hinistr~ Ern,!

ne Galveas. No caso, poderia sugerir ã Comissão que gestio

nasse no sentido de obter urna nova data. Em caso negativo,

se a gestão não for coroada de êxi to, propomos que se .faça

um requerimento atr~ves do Plenãrio desta Casa.

O SR'. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Tem a palavra o Sr.. Deputado Eduardo Matarazzo Suplicy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATA,RAZZO SUPLICY - Sr.

Presidente, farei uma perg~nta a Y. Exa. com respeito ao pr,!

zo. Como teremos uma prorrogação do prazo alem destes dias

de depoimento, reservadi\. apenas para o ,relatório; queria so!

ber se. em vista da viagem dos Hini,stros Galvêas e De1f'im

Hetto,nâo.hi efetivamente, qualquer impedillento, porque, dé :og,

tra forma, 'parece-me quase uma. ação premedita~a por parte

dos Ministros, que, concordando cosparecerea aqui, cientes

de que estava po~ terminar O prazo para as sessões· de depoi

menta e, exatallente ã$ vespe'ras de seus respectivos depoi

mentos, siaplesmente disseram que estava. em viagem, não mar.

cando data para o seu depoimento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) -

Mu!O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA -

O SR; DEPUTADO FERNANDO SANTANA' - Peço a palj!,

to obrigado.

O SR; PRESIDENTE (Deputado Alencor Furtado) 

Havendo número regimental, declaro "'l.be~~os os trabalhos .' da

Comissão Parlamentar de Inque~ito destinada a investigar

dívida brasileira e o ~acordo FMI/Brasi1. Ouviremos hoje'

depoimento do' Sr. Ministro Ramiro Sa\aiva GUe~reiro,Ministro

das Relações Exte~io~es. Antes, o S~. Secretãrio procederá

i lei tura da ata da reunião anterior.

(E lida e aprovada, sem restrições, a ata da

reunião anterior)

O SR •. PRESIDEnTE (Deputado Alencar Furtado) 

Quanto ao expedi ente. quero comuni car aos' Srs.· Deputados que

'on~em a tarde recebemos um'a carta do Sr. Ministro Antõnio Del

fim, Netto. do seguinte teor: RExmQ Sr. Deputado Alencar Furt!,

do, Presidente da Comissão parlam~nta~ dã Dlvida Brasileira

e do .Acordo FMI/Brasil. Sr. Presidente, tenho a honra de r,!

ferir-m~ ao Ofício nQ 156/84, no qUil1,Y. Ex~.·lIe cqnvida p!.

ra' comparecer ~ esta Co,,!issão no prõe<imo dia 10 ~o corrente

Mês. A propõsito lamento informar aVo EXa. que, a fim d~

atender a compromissos re1acionados,a mi~has atribUições,: ã

frente' da Secretar~ a de. Pl anejame~to, necessito vi ajar· aos

Estados Uni dos da Amêri ca a pu:ti I" do di a 8 do corrente, mo-

tivo que Me impede de atender ~o hon~oso convite desta Co-

.issão. Aproveito a. op.ortunidade para renovar a V.• Exa. os

meus protestos de estillla e consideração. Antônio D!,!lfim Netto,

Ministro da Secretaria do Planejamento 'da Presidência da

Repúbli ca·.

O SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Entãn~

nesse caso teriamos 1]1ais 105 mil barr:i,s-dia nessa resposta de

V. Exa. O nosso reforço ficarã muito Maior. Muito ..obrigad'o

a V. ERa. Sr. Presidente, muito grato e me perdo o abuso dJ

slj!u amigo Fernando Santana.

O·SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Não é abuso coisa nenhuma. O Sr. Deputado Eduardo Matarazzo

Suplicy ê quem estaya querendo levantar U1na questão de ordeTll.

mas evitou fazê-lo. Queria dizer ã Comissão que o ülthlo a

inquirir o Ministro seria o Deputado João Fagundes. que d,!

siste de fazê-lo dado o adiantado da ho~a. Comunico a COMissão

que terça-feira, dia 8, ãs 10,00 horas, o Sr. Ministro da

Fazenda, Ernane Galv~as, estarã nesta Comissão para pre,!

tar o seu depoimento. Para encerraras nossos trabalhos,

Comissão agradece a V. Exa., Sr. Ministro. a defer~ncia de

nos ter honrado com a sua presença e. sobretudo. a v~liosa

colaboração que trouxe aos nossos trabalhos, os subsidios

que emprestou a nossa anãlise. Esta Presid~ncia quer solici

tar, '.!IIa'vez mais.; o que foi requerido pelos Srs.Deputados

Aldo Arantes e Fernando Santana, al~m da .p~õpria P~esid~n

c'ia. para que nos seja fornecido com a urg~ncia devida, co.!!.

siderando que o prazo de terminar a ~os~a investigação ,está

bem no fim. E, iJais uma vez. Sr. Ministr:o, queremos di.

zer a V. Exa. que a sua colaboração foi inestimãve1 e enri~

cedora para 0$ llOSS~S trabalhos. Muito obrigado pela . sua

presença. (Palmas.)

. bilizalll, mas. realmente, procur6 fazer o llle1hor possível

para o Brasil. Mas, pa~a V. Exa. ter dados mais claros p~

ra o seu ,cãl culo - sem dizer que concordo com a questão da

moratória, sã para reforçar. jã que V. Exa. sempre esteve

presente nas Comissões e !lD.$ depoimentos que eu façD 

importante para o seu racioc1"nio que acrescente mais 40 mil

barris-dia de petr.õleo. substituido pelo carvão mineral, !.

1ell do álcool.

te na questio da d'1vfda externa. V. Ex.a. t~ouxe subsldios

qUando disse que em 1981 a nOssa dep~n?~ncia de petróleo era

de 12 bilhões de dólares e que em 1984 essa dependência fi.

cou reduzida a 5 bilhões de dôh~es, e, se considecarmos a

expo~tação de pet~ôJeo ou de outros eleJlllento$ que também e,!

tão ligados ao pet~õleo, vamos ficar, em· u~a depend~ncia de

menos de três bilhões de dóla~es; quando V. ~xa. tarabé", !

c~escenta que para a oenetração de empresas b~asileira~ eM

Angola se decidiu que essas despesas nos fossem pagas el'll c~.!..

r:espendentes a barris de pet~õleo. tallbeJl e uma outra coco.!!,

tribuição no sentido de ~eforçar o poder nacional •• Quando: V.

Exa. disse - se não disse agora vou dizer - que nõs t,!

':los 67% de nossas expo~tações ã vista, ~, e 27% de 30

a 90·dias, temos 94% das nossas exportações realizãveis em

dinheiro em UM prazo relativamente curto, o que nõs dã condi.

ções de caixa para! em casos de retaliações. mesmo no s,!

tor de petróleo,," terMOS capa~idade nacional de enfrenta~ e!

sa retaliação. Quando aquele economista a que me referi de

inicio fez UIII planejamento, considerando a nossa produção

de petrõleo em 320 mil ba~r:is-dia - e eu ainda não acres-

centei os 120 Mil barris-dia. pa~ece que jâ:atingimos 120

mi 1 barris-dia de ã1 coo1 correspondente a petrôl eo... Esse

dado ê maior ou lIlenor?

o SR. DEPOENTE (Mi ni s tr,o cêsa r Ca 1s)

Diria que, de consumo, e UM pouco mais de 100 mil e de prE.

duçio pode chegar a 120 mil.

O ,SR. DEPUTADO FERNANDO SANTANA - Jã

telllos uma produç~o de 120 mil bari'fs-dia.de ãlcoo1 correspo~

'dente a barril de petr:õleo, o que equivale a te~mos 620 mil

barris de petróleo de produção nacional dentro de pouco te!!

po. Este e lIlais um argumento no sentido do reforço na~ional

para ullla decisão. ate Mesmo unilate~a1, em relação a dívi

di. externa. Agrãd~ço a V. ~xa. as éont~ibuições que t~ouxe,

porque o nosso ponto de vista de que a I!Ioratõria ê viãve1 fi.

cou hoje bastante reforçado com a contribuição de V. Exao

fornecendo esses dados e dando as informações que nos pres

tou. Que~o dize~ a V. ~xa. - desculpe lIeu querido De.P.!!.

tido Aldo A~antes) mas vou te~minar - quenquando se plan!

jou uma. \'lIoratõ~ia unilate~al, com ullla produção de .320 mil

barris-dia de pet~õ1eo, e que importávamos 600 mil ou sais,

ele apenas mudava UM pouco a est~utura do ~effno pa~a refor

çar a produçio de diesel. a produção de combustível. E,mais,

ele adllitia que nós passãsseMos a importar apenas 400 mil

barris •• Mas. em !ace desse ausento da produçã~ nacional

que saiu de 174 ,mil para 500 sil. isto e, t~ês vezes llIais,

a formulação dele se torna muito Mais viãvel. Muito mais

exeqOível. Sr. Mini.stro, juros e spreads de 15% que est,!

1105 pagando, eIR uma dlvida externa que se aproxima de 120

Milhões de dólares. o que equivale' a um pa~aillento semestral

de 9 bilhões de dõlares, ainda mais com UM déficit no b,!

lanço de pagamentos ou da conta corrente, como queiram ch,!

mar, de quatro bilhões e 300 JJilhões. ou 5 bilhões e 300

milhões, nesse dinheiro aqui, então te~emos 23 bilhões

400 mil hões de dól ares de despesas, quando vamos ter no sal

do da balança corae,rciaT simplpslllente 9 bilhões, ou 9 bi-

lhões e Meio. Entio, a nossa dívida. fatalmente, irã

crescer na orde'J de 10f bilhões de dõlat::es, seM paga~ um ce.!!.

tavo do principal. Sr. Ministro, des~ulpe estar abusando

da sua pa~i?nCh, Mas, em ve~dade, como V. EX~. e u~ delllE.°

ç~ata e um homeM que reconheço telll no seu intiMO essa força

nacional - não ·reti~o dos hOlllens que podem estar: do.outro

hdo esse alllo~ p~ofundo ã sua Pãtria e ~ sua ter~a - ac~e

dito sinceralllente, com esseS elementos quê hoje acaballlos de

w:eunir: aqui, que ~efo~cei muito a m.inha convicção dI! .que P~

deJllos se~ Ulll devedo~ sob~~ano e discuti~ essa divida exte~q.á.

nio apenas em termos econômicos,mas. sobretudo. em termos

políticos. Porque. como ela esti, como o perfil que eJa

tem. COIl1 os juros que nos estão impostos. e que não sab,!

IROS se esses juros permanecerão neos-se nlvel. po~que. a PE.

.Titica deficitãr'ia dos Estados Unidos vai fata1111ente elevar a

prime rate a terMOS que não sabemos, Sr. Ministro, se co.!!.

tinuarlRos aceitand~ unilateralmente do lado de lã as condi

ções que nos illpõ'em, fatalmente teremos uma Nação esc~aviz!. '

da. Muito obrigado a V. Exa.

O SR. DEPOENTE (Ministro Cesar: CalS)

Gostaria de agradecer a V. Exa. as referências que me sensi-
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abatido da divida da Polônla .. conforme havia sido ~certádo

com o Governo daquele pars em novembro de 198~1 quando da vi

sita do Vice-Ministro Dorosz, da P·olônia. A concordância da

Pol.õni,a pa,:a esse a~uste relativo ao ano de 1983:'roi.cb~ldaantes

dehilverraos.,ader,ido ao, C1pbe de Paris. mas o Brasil informou a

esse Clube oportunamente J na reunião de março desse ano.. . .

Justiça decidiu ~ueJ segund~ ~ texto constitucionãl. o Plen,[

rio da Cimara· terão que ser ouvido pa~a a convocação de Mini,!

tro de Estado. A Comissão teM podere~ para decidir aqui

sobre o enClllftinhamento do pedido aó, Plenãrio da Câmara. e ~

Plenãrio. por lIIaioria J decidirá ,se convoca ou não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Q:Jero. resp~ndendo ã questão de o~dem de v. Ex~ .• dizer -lhe

não houve qualquer questionamento q.ualJto ao ajuste. Em 1984.

este ano. não haverá superãvit'na balança de c~mercios pois.

COIllO fora acertado "COII o Vice-Ministro ~orosz. já, citad~. se

p~ocura~ã um rigoroso equilibrio nà balança bilatera'l. A

diferença entre ás exportações llJais voluaosas de carvio e de

enxofre da Polônia para o Bras~J edo minerio de ferro do

B,:asil para a Polônia) serã, co.berta· com outras exporta"ções bJ:!

si:leJ~as. zerando a, cont'a-convênio no fim do ano de 1984.Ne.!

se sentido ~ Banco Central e a CACEX controJall uma a uma a.s

exportações e as importações. Não hão; pois. este ano. Tinha

de credito aIltparando as exp,ortaçõ~s brasileiras. Caber.ia agp'

ra. faze~ uma breve atuali'zação dos d~dos do intercâmbio

co~ercial entre o Brasil e o Lute Europeu. bem assim das

negociações mantidas, COII o Governo polonês. a partir de . no

vellbro. ate a presente' data. UIIla parte disso, jã foi transmi-

tida. O intercâmbio comercial do Brasil com os oarses _do

constitucional para esta Casa: ape'.las opina. elabora. lavra

o seu parecer. que, não se ,,:ransforma em lei. Quero a'penas'

reiterar a determinação dada ã assessoria jurrdica que nos

'dã cobertura.' no sentido de que se prollova a convocação do

Sr. Ministro n05 termos da determin'ação da Presidência. H0l!..

ra-nos demais o Sr. Ministro Ramiro Elysio Saraiva Guerreiro

co", a sua ,presença nesta CPI. Emine~te homem püblico. com e!,

celente qualificação} telft um desempenho no seu ,Ministerio em

g~ande parte louvado. ~te pelas Oposições nesta Casa. Tem sul!.

sldio' a ofer~cer aos nossos trabalhos. O d~poiaento de S.
."

E,xa.
J

ungido do conceito que teM o Depoente. será de imensa

valia para nós todos. Sr. Ministro Ramiro Elysio Saraiva Gue..r

reiro. os nossos trabalhos se disciplinam pelo Código Penal

e pelo Cõdigo de Processo Penal. Por isso .eSMO todos os no.§.

50S dep?entes prestam o compromi,$sO, legal dOe dizer, a verdade.

Po'rtantóJ convido todos o's presentes a. de pé. assistirem ao

compromisso 'do Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO RAMIRO ElVSIO SARAIVA: G~ERREl

RO ... faço. sob palavra de honra e·.sob as penas da 1e.1.

p,:omessa ,de diZer a verdade do 'que souber e Me for. per.-gunta

do.

eêonâmicó-' financeira~!,na Polõnia'le suas' conseqOênsituação

cias para nosso Pars. Quanto ao in~ercâmbio bilateral • .foram

tomadas Medidas drãsticas. que acarreta~ram à inversão da te!!.

'dência superavi'tiria para o' Brasil ,na balança comercial. d~

te~minandoJ pela primeira vez. em 1983. um maior volume de

expo,:tações po10nes~ elll ~elação-:ãs exportações brasil,eiras J

p,:ese,:vando-se. entretanto,. aquilo que .era base essencial do

comercio J que era a impor~ação. de carvão e enxofre da Pol.§.

n~a sem emprego de divisas. o que e compensado pe1a~ nossas

e~portações do minê'ri'o de fe~ro e alguns, outros produtos ate,

o valor das nossas importações do carvão e enxofre. No toca.,!!.

te ao pagamento dos atrasados no pe~.rodo 1982-84. nas prõxi

DIas reuniões do C1ub,: de Pariss,espera-se sejam ultim~dos os

e.ntendimentos para definir' o esquema de amortizações. e se

~eJR {eitas dentro dos parâmetros fixados pelo conjunto dos

paIses credores da Polônia. Essencialmente9 Sr. Deputado. e~

sas são as' ~nfor~ações que atualizam o qUe aqui foi dito p!.

10 Chefe da Divisão da Europa Oriental. Sr. Rubens Barbosa

ain'da no ano passado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado A1e'ncar Furtado) 

Pediria a V. Exa. que nos cedesse a materia. que foi lida:po.!:

que queremQs Jlandar xeroci-la. Concedo a palavra ao" Sr. Dep!!.

tado Sebastião Ne~.r'" Relator dest~ CPI.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ner:Y'

Sr. Ministro Saraiva Guet:reiro. par~ mim. ao menosJ não fi

cou claro. e pediria a V. Exa. - se V. Exa. tem a'1 - o num~

':0 total da dívida da Polônia hoje para coma Brasil. Mais

ou menos. não precisa ser exato.

O SR. DEPOENTE (Ministro Ramiro Saraiva Gue!.

r:eiro) -' Eu ?ão tenho exatalllente 'essgs dados aqui. cre~o que

no depoimento do Ministro Rubens Barbosa eles, aparecem com

pt:ecisão.. Hoje deve estar por volta de um bilhão e oitocen

~os ll1ilhões de dõlares. andava por ar; houve um abatimento

.em ~reveJ esperando-se que seja acordado um esquema satisf,!

tôrio. para todas as partes. Definido esse esquema. as me!

mas condições obtidas pelos credores ocidentais serão enten

didas no Brasil J o que repr.eseritarã o recebimento de, r uma

parcela d,?s juros e o adiamento. por alguns anos s do pagamen.

to integral do restante dos jt.ros e do princ'ípal. Por outro

lado. cabe. mencionar:. a trtulo informativo. que a Polônia,p.!

r:alelamente às nego~iações com os governos n,o âmbito do Cl.!f

be de ParJss tem mantido negocia.ções com bancos ocidentais

seus credores. Desde 1981 s foram reescalonados. em três aco.!:

dos anuais. Us$ 6.1 bilhões. de um total de US$ 29 bilhões.

~m novembro de 1983. foi assinado acordo com cerca de ,500

instituições, bancãrias para o reesca1onalnento da dívida co

mercial polonesa relativa' a 1983'. O acordo referiu-se a~

montante de US$ 1.1 bi lhão de juro~ e 1.5 bi lhão de principal.

95% desse ll10ntante foi reescalonado po~ lO anos com um"pe~ip"

do de carência de 5 anos. i taxa de juros de .1.7/81. sobre a

LIBOR; os 51. restantes foram pagos: até 16 de jane~ro; os p!.

galllentos de juros devidos em 1983 foram feitos em 4 parcelasJ

em novembro e dezembro. sendo que 65% dos juros devidos f~

ram refinanciados por três anos. atra~ês da concessão de cr,,[

ditos especiais. Definidas as condições do reescalonamento

da dlvida de 1983. prosseg..uiram os entendimentos com os ban

cos credores J em encontros realiz.ados a par:tir de janeiro li!
timo em Par:is. Viena. 2:u~ique e Vat:sõvia. No decorrer.1 de

tais conversações s prevaleceu a po~ição no sentido de ser do!

do trata.ento global ã dívida vencida em 1984 e a vencer nos

p~õximos anos s ao invés de se manter o reescalonalllento em b,!.

ses anuais 9 COMO ocorrido até agora. Durante o ültimo enco.!!,

t~o s rea li~ado em Va rsõvi a de 25 a 27 de abri 1. pa rece ter

sido alca~çado um acordo p~eliminar. a ser ultimado em julho.

relativo às d'i'vidas de 1984'a 1987. em um total de US$ 1.9

bilhão. Em principi'09 a Polônia paga~ia agora apenas os j.!!.

ros ces"se montante. ficando a amortização do capital pa,. a

ser efetuada de 1988 a 1994 J eM lIl~dalidades a serem ainda d,!

finidas. A taxa de juros seria de 1.75% acima da LIBDR, a,!

sim COIRO parte dos ju,:os pagos seriam convertidos em novos

c~êditos. Durante a prõxima reunião entre o Governo polonês

e os bancos. tais questões serão ultimadas s assim como dev!

ri se~ examinada a possibilidade de;concessão de empréstimos

COMerciais de cur:to prazo. Finalizando, posso dizer que as a,!!

toridades brasileiras tem acompanh,ado de perto a evolução da,

Leste Europeu atingiu seu n'1vel mais elevado em 1981 com ce.!:

ca de US$ 2 bilhões. na soma dos dois sentidos. Depois de

uma queda de 14.9%) em 1982·. ,em 1983 registrou-se sensrvel in.

cremento nas ,transações comerciais ,com a ãrea. As exporta

ções cresceram em 1983. 20.6% alcançando US,$ 1.482 bilhões.

e a's importações aumentaram 8.3%. tO'talizando US$ .503 ~i-,

lhõ'es. O in~e~cãmbio global atingiu US$ ,1.985 bilhõ~s": poI.

tanto. quase tanto quanto no ano de 1981 J que,foi ~JIl '. ano

):ecoxde - COM um increllento de 1'9.2% em relação~, 198Z.' CE.

locado eM perspectiva. o i'nterçã",bio do Brasil com os palses

da Eu~opa Oriental •. em, J983. representou cerca, ,de 6% do to

tal das iMportações e exportações nacionais. f.icando o, leste

Europeu como o sexto mercado. em te.rmos de grandes grupamen

tos de pa'lsess para os produtos,brasileiros J com 6,8%. A

USS. com lRais de US$ 834 lIIilhões (US$670 lImilhões exportados

e US$ 164 milhões importados) •. e a 'Polônia J com mais de US$

318 milhões (US$ 124 milhões de exportação e US$ 194 milhões

de importação). foram os principai~ parceir"os. responsãveis

por cerca de 55% do intercâmbio global cOJll a ãre,!. no ano

pass,ado. "'p~sar 'das j,ificuldades econô.icas dos palses da

ã~ea. apenas 'a Polônia e a República Democrãtica Alemi dimi

nurram s,uas importações do Brasil. ' A Hungriai a Rom~nia e a

Tchecoslováquia aumentara,f11 ,suas compras de produtos brasilei

~os em mais de 50% em relação a 198Z; a Bulgiria em 162% e a

URS,S éll 31%. As importações brasileiras registraram queda com

todos 05 palses s ã ex~eção da Hungria e da Polônia no ca:so' d'a

Polônia deliberadalftente - que aumentaram suas vendas ao Br!.

511 em 33% e 78%s respectivamente. A retomada do crescimento

dos paises do Leste Europeu. acompanhada pela redução do seu

endividamento exte~noJ ab~e nova perspectivas para a manuten

tençio da tendência do crescimento. do comércio com o Brasil

~egistrada nos ültimos anos. Esse inte"rcâmliio come~cia1. pp.

rem. cont:Jnuarã. como ate aqui s a ser cOllplementar e não al

ternativo às correntes tradicionais' de trocas d~ Brasil. Te

.os de soma't'J não diminuir .... perspectiva de crescimento·do

comercio. de nosso lado. e facilit.ada pela implement'i!l.ção de

ulla efeti va pol'1ti ca de impo~tações. pois. em con.trapari:i da

às nossas exportações. o Leste Europeu tornou-se importante

supridor 'de alg.umas· matérias-primas e insumos qurmicos e i.,!!.

dustriais. Cçm ~elaçio aos entendiJllentQs comerciais e finan.

ceiros llIantidos com a Polônia J como' sabe esta Comissão J

15 de setellbro de 1983 O Gov,ern~ brasileiro comunicou ao Gp"

Yerno colonis Eer mantido conversações com o chamado Clube de

'Po1~is - que congrega países credores da Polônia - com vistas

a transferir para esse forum as negocia!ões visando ao equ!,

cionamento dos pagamentos da dividª vencida. Em con'seqO'incia

disso. a partir daquela data. foram suspensas as negociações

bilaterais 'até então levadas a.efeito a nível de Governo. Em'

principio de novembro. esteve no Brasil o Vice-Ministro do'

COlllercioExterior da Polônia. "'nd~e'j Corosz. 'a filll de manter

conversações com as autoridades brasileiras sobre â evolução

do co~ércio bilateral. Na oportunida·de J ficou acertado

pagamento de atrasados financeiros, representados :'inclusive

por Notas Promissõri'a~J da ordem de US$ 81 ~7 milhões. re'lati

vos ã drvida de 1981; foram defi nidas as novas bases do iI!.

tercâllbio· cOlllercial e ficou acertada a discussão mu1tilat~

ral para o reesca10namento da d'i'vida no· período de 82/84. no

Clube de Paris. As novas bases do' intercâmbio fundam-se na

ausência de linhas de credito nossas para apoio às exporta

ções e no equil'i'brio das troci!l.S por meio do' estritç acompa

nhamento pelo Banco Cent~al das exportações previstas nos

contratos a longo prazo de carvão~ ,enxofre e minerio de ferrJ.

por nossa parte. O Brasil poderã ampliar ,suas exportações'até

'O limite da diferença entre as aquisições de carvão e enx.Q.

fre e as vendas de minerio de ,ferro. a fim de evitar a cri,!

~io de novos excedentes financeiros M na con.ta-convênio. EM

'16 de novemb~o pass.ado,. o Brasil foi oficialmente .adrili±ido

C0ll10 credor nas' conversações do'Clube, de' Paris sobre a Po1.§.

oia. EII conseqÜência disso s em 21 e 22 de março ultimo.

Brasil participou de reunião com 16 outros pai~es credores

,p.a~a avalfa~ o desempenho da' economia p~lónesa e examinar di

f"!rent!!s possibilidades de reesc,alonamento da d'1vida. A r,:.!!

nião lIIão foi conclusiva. pois ainda há pendente a questão do

acerto entre aqueles 16 palses, ~ li. Polônia. quanto ao pag,!

menta da d1Yit;!~ de 1981. ~s conversações deverão prosseguir

normaque a COMissio de Constituição e Justiça não traça

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Teia a palavra.'portanto V. Exa. para a~ ,considerações prell

.ina,:es que entende~ fazer. após o",que V. Exa. se sUbmeter~

às árgDições dos Srs. Deputados.

O SR. DE~OENTE (Ministro Ramiro Sarai,va GLleI.

~-2iro) ... Sr. Presidente da Comissão. eu 'tenho "uita satisf,!

ção de vir aqui ::,e agradeço a V. EXa. as palavras a meu re,!

peito. Na verdade. em ocasiões anteriores aqui estiveram fu!!.

cionã,:ios do tleu Ministerio. que. creio. foram muito fieis

e bastante ~etalhados. mais do ,que eu poderei ser... estavaM

mais próximos' dos assuntos ate ,do que eu mesmo. Quanto

questão geral da 'drvida externa. eu não farei uma exposição.

Inclusi'{e -" papel que o Ministro da Fazenda enviou i\ V..Exas ..

ontem. em, termos gerais. necessari;mente dã um histórico de

como se criou a drvida. Eu me lembro de que esta Comissão se

interessou particularlllente em saber do Ministério das Rela

'ções Exterio~es o qu'e houve com o desenvólvimento s a forro.!

ção dos creditos brasileiros no caso da Polônia s e iSto foi

explicado amplamente aqui pelo MinÚtro Rubens Barbosa ano

passado", Sobre este assunto. o que eU diria agora seria uma

atualização do per'1odo coberto no seu depoimento ate agora.

No ilno de 1983 houve saldo finance·iro na nossa balança come.!:

c1al c~in á Polônia: pa~samos a iJllpo';tar mais daquele pa'1s

tivelUos um sal~o de oitenta milhões' de dõlares J o qual foi
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aqui.

de oitenta, mais ou menos, mas a cifra exata eu não' ,tenho

do I~aque e ~o I~i, na gue~~a do Iraque e do Irã? Qual e : a

posfção do Sr:asi1 hoje? P~rque a cada dia,sur~eRl notlci
o
as nos

.fo~nilis de que o Brasil esti sendo 'levado a fazer opções e.!!.

tre o I~aque e o Irã1 COla0 e q~e estã a pauta de c'omêrcio de

~~.as do Brasil no ,Ori,ente Médio?

O SR. DEPOENTE (Ministro Ramiro Saraiva Guer.

reiro) - Como não. Dep~tado. Esta questio eu a tratei pub1!·

.~i.llente nU~a entrevista ã 1lnP~l:l'hSa antes da minha visita ao,

I.nque em seteMb~o do ano passado. Quando eu disse isso

i.prensa, já' havia dito qual era a nossa posição) tanto ã au

to~fdade do Governo iraquhno quanto ã autoridade do GoVerno

i~an1ano, exataMente co. as mes,Mas palavras. A situação

a seguinte: nõs vendelnQs arlus ao Iraque porque temos·' uma

programação' para tais vendas, compromissos jur'ldicos,inclusi

Ye, que s,io, anteriores ao início dess·e 1amentãvel conf1 ito,

e não poderh,llos deixa~ de cumprir ,com esse compromisso

com essa progra.ação. Ent~etanto" não temos vendi do armas ao

Ir:ã. Temos relações boas com o Irã, temos procurado manter

seguirdô a nossa linha ge~al de estrita não-.interferência em

assuntos internos de outros palses". Por todas as peripecias

por que passou aque 1e país, Ilanti vemos um ti po de re1aci ono!

mento respeitoso e correto. E estamos prontos a desenvolver

COII l) Irã ,as 'relaçj)es sob todas as formas comerciais, de co-

o SR. REALTOR (oeputado Sebastião lJery) - P.".

los dados que V. EX,a. nos deu, o Brasil recebe~ uma parcela

dos juros e deu ã Polõnia ullla carência de cinco anos p~ra r~

ceber ou começar a receber o 'principal e o resto dos juros.

Isso foi conversado,. e acordado no Clube de Paris. Eu pergu.!!.

taria a V. Exa.: o Governo brasileiro estã conseguindo, no

'Clube de Paris, para as suas d'{vidas mais O" menos isso que

.o Clube de Paris fixou?

O SR. DEPOENlE (Ministro Ramiro Saraiva Gue.!

,:ei ro) .. Nõs ai nda não parti ci pamos de nenhuma deci são comum

do Clube de Paris. Isso deve ocorrer proximamente. Esses d,!

dos a que V. Exa. se refere - crei o que estão al menci on,!

dos - ao entendimento da po1G;lia com os seus credores, os

Bancos ocidentais. São condições, sem duvida, melhores do

que as que tellos obtido. r preciso levar em conta que a Po

lônia realmente deixou de receber qualquer tipo de credito,

a nio ser isso que negocia especificamente para pagamento

:de' reesca lonamento da divi da~ essa.s condi ções. Nós conti nu!

mos a receber, a estar no mercado para recebe~ creditos para

desenvolvimentO' do Banco Mundial, do BID e' de' outras insti-. .
tUiçÕ~~. Então~ nõs estamos. dentrG ~as regras estritas de

Mercado em materia de pagamento e de obtenção de creditas.

o SR. RELATOR (Oeputado Sebastião Nery).- Sr.

Hfn1stro, discutiu-se bastante aqui, nesta Comhsão, a que,!

tio d~ responsabilidade diante 'do problema da Po1~nia~ V.

~xa. considera que o comando das négociações e a responsabi

lidade maior foi da área econômico-financeira do Gqverno no

cuo das negociações com i! polônia, da. diVida da Polônia, p!.

, ri com o Brasil, ou foi do Italftaraty1

O SR. DEPOENTE (Hfnfstro Ramfro.Sarafva Gue.!:

rei~o) - Cada õ~gã~ representado na COlESTE tem sua f.unção

e:>pecífi ca e não a perde. A COlESTE ê um õrgão de coordena

ção, lias as decisões de cada órgão, d~n~ro da sua ·competê!!.

cia, são próprias de cada Um desses õrgâos. Então, as deci

"sões relatiVas ã concessão de lin,has de credito não são da

cOMpetência do Hinisterio das Relações Exteriores. O assUnto

é conversa... na COlESTE, em grupos informais de trabalho" e

cada parte traz ã colação, digamos, aquelas inforJllações que

pode trazer e que podem servir·de subsídios para as decisões

de cada uma delas. De modo que al, dizer que houve Uma res

ponsabilidade principal especifica para concessão de crêdi

tos. evid~ntemen~e não e da COLESTE nem do Minhterio da R~

hções Exteriores. Desse ponto de vista, estritamente, se se

quiser. juridi co. essa e a si tuação.

O SR. RELATOR (Deputado Sebastião Ne~y) - Sr.

Ministro, um dos itens básicos, ho~e, do comercio externo

bri.sileiro i a venda de aTMamentos, e isto, evidentemente,

faz par~e dos creditos externos do Brasil e', lõgic!?, entra

na dTvjda exter~a. V. Exa. p.odia-nôs. dizer como estã O pro

da Constituição de 1946. .na minha' opinião e na de ,:"muitos

Congressistas e creio que também do próprio Governo ••• Qual!.

do falo em Governo refiro-me ao Presidente da. Repüblica. Não

considero isso uma questão fundamental nessa emenda. Na v'e,!:

dade, hã, obviamente, po11'ticQS que 'podem perfeitamente,

tTtu10 excepcional, chefiar uma embaixada, levando-se em co.!!

ta às vezes a peculiaridade do país para onde e enviado esse

embaixador, a. conjuntura e o momento daquele pais e a1 guma

vantagem especifica para as relações do Brasil com aquele p!.

15. Mas deve_ ser a exceção. 'No caso de Congressista que e!,

ti no efeitvo exerclcio do seu mandato, tenho serias duvidas

sobre a compatibilidade do exerd'cfo de uma chefia áe mis

são dip10mãtica com a prõpria filosofia das insU:tuições

~om a in,dependência dos Poderes, porque a chefia de,uma mio!

sio fi um cargo de grande, relevância, de confiança~ designado

e aprovado pelo Senado Federal. Porêm estã sUdeit.o .. estrita

.ente ã disciplina do Serviço Publico, não sõ ao Estatuto;",as

às ordens do' Presidente, do Ministro e ate m~smo~ dent~o da

sua.alça4a, do seu nlve1 decisõrio, do Secretârio-Gera1. A

.issio permanente gera1JRente dura três anos ou lJlàis, o que

faz ulJ contraste c.cm as carâcterísti cas prõprias do _mandato

parlamentar - que ê um 'mandato politico, a ""pessoa é escolhi

da popularmente para esse fil!. espe~ifi~o. E a crefia de roi,!

são diplomitica~ por impor~ante que' seja - e s~be,.os que€e

apreci amos enormemente a importãni ca dos nossos hOMens no

campo - devê ser· ,.. apoHtica. não pode ser cOMparada a fU!!.

ções corno de Ministro de Estado, Secretãrio de Governo EstadJ!

al e outras funções que são políticas, ate meSMO ~ilitante'"

mente po1Tticas e que podem ter re~evância do ponto de vi.!

ta pa~tidãrio~ Esta e UJU i.pressão pessoal, mas~ COMO dis~e

antes, a ques.tão está submetida ao Congresso. Y.Exas. via

discutir e negociar .. ·Quanto a essa atitude do Presidente Fi

gueiredo, ~eclilrada publicamente, S. EXa. deseja a negocia

ção, estã aberto a sugestões e emenodas dentro daqueles li'llli

tes que traçou. Portanto, ê p'!!rfeitamente 1eglitimo que essa

questão seja levantada no Congresso. r normaL Hão hã~ eM

absoluto, que eu saiba, uma posiçio de intransigência da pa.!:

te do Governo nessa ma teri a.

'o SR. REALTDR (Deputado Sebastião Hery}

Muito obrigado Sr. Ministro:

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

Te. a palavra, para inquirição. o Sr~ Deputado Fernando San.

tana.

O SR. DE'PUTAOO FER.NANOO SANTANA - Sr.Hinistro.

iniCialmente,quer:o par:abenizâ-l0 pela resposta que acaboa :de

dar ao Deputado Sebastião HerYI no que concerne ao 'dispos~ti

vo da eme.nda constituciona.1 que- abre um campo largo para

participação de parlaMentar~s ,na'r~presentação br-asi1eira no

f:!xterior. A despeito de Parlamentar, considero essa proposta

inconveniente aos interesses da Diplomach brasileira. Como

bem disse V. Exa., em casos especrf,ico~ ~ muito especiais. p~

d'e realmente haver a conveniêdcia d~ indicaçâo de um Congre.!

sista para uma determinada ,função. desse tipo~ Mas não Sf! po

de levar is~o, como uma regra geral, para a Constituição. De

Minha pa~te, votarei contra e.ste di~positivo. V.Exa. fez uma

exposição sobre i!S negociações do Brastl co. os países do

Leste Europeu. V.Exa: afirlRou que a,tingimos o mais alto ní-

vel em 1981. Infelizmente ~ão consegui apre~nder o dado que

V.Exa. expre,ssou. V.Exa. afirMOU que o comercio em 1983,

contrarhmente ao de 1982, cresceu em 20,62:, atingindo as

exportações, um bilhão e quatrocentos e oitenta e dois _i-

lhões de dõlares e as itoporhções quinhentos e três Milhões

de dõlares, nUm total de um bilhão novecentos e oitenta

três milhões de dólares. Isso equivale a dizer que tivemos

u. saldo, nesse cOl1ercio 'COM o Leste Europeu;· de' novecentos

e setenta e nove milhões de dõlares no ano de 1983. E esta

mos perseguindo constantemente a expansio do nosso cOlllercio

,com todo~ os países do mundo, e, sendo' assim, esta expansão

deve ser feita também com os palses do Leste, porque, no no,!

so ponto de vista, comercio não tem, ideologia. Ent~o, pergu!!.

taria aO·V.Eu.: que Jftedidas devertam.'Ser , implelftentadas não sõ

para o equilibrio desse °comercio CÓtllO para sua ampliação com

~s pafses do, leste?

O SR. DEPOENTE (Ministro RaJ1irÇl Saridvil G,uel:,

reiro) -, Sr. Deputado, teMOS nos .,esforçado .~- nio apenas .

poucosde sua missão dip10mâtica aqui, um embaixador, há

o SR. DEPOENTE {Ministro Ramiro Saraiva Gue.r.

retro} - A posição do Governo tem sido a de não vender armas

para os pafses dessa regiio. Inc1u~ ive, temos dado um apoio

público e notório ã ação do Grupo de Contadora e um dos obj.!

tivos desse Grupo é justamente promover uma parada e uma" r.!

gressão de escalada armamentista na região, Evidentemente não

somos~ em termos de fornecimento ou não fornec1mento de ar

J1as, um fator determinante no caso: Mas, de qualquer forma e!!,

tendemos que seria coerente não estarmos a vender armamentos

li. eSSes pafses nest~ mOJ)ento~ Esta é a posição, e não me 1e,!!

bro - isso desde muit~s meses. seguramente mais de um ano -.

de nenhu~a autorinção,sequer preliminar, para a venda de

llrmamentos a um desses países.

O SR. RELATOR (De'putado Sebastião Nery) - Sr.

Ministro, permita-me fazer a Y.~xa. uma pergunta que, li. ri

90r~ não estã na pauta dos trabalhos da 'Comissão. mas i

um problema que está' hoje dentro do Congresso e gostaria

de aproveitar ~ oportun'idade'. Surpreendentemente, na emel!,

da constitucional que mandou para o, Congresso o Governo

1nseriu a nomeação de Deputados e Senadores para' :embai,xadas

no exterior, o que, a Ileu ve~, ,e UII cOl?portilmento, aleM ' de

est~anho" inteiramente a9~essivo ã tradição da po1.1tica ex..

. terna brasileira, que pr~cur:a,- eTlbora sempre co. exc~ções ..

.anter dentro do rta.araty a composição do ,comando das embai

oxadas no exterior. ~ergunto a V.EXl.: E;sta proposta foi in!,

pi~ada pelo Ita~araty? O que o It~maraty pensa disso?

O SR., DEPOENTE {Ministro Saraiva Guêr~eiro.> ..

Sr. Deputado" t1atur'aTmente para mim não e, fácil comentar uma

proposta ode emenda apresen ~ada pelo GOVe~nQ; Entretanto, prJ!.

meti· dizer la verdade e vou fazê-lo. Rio foi iniciativa do

H,inisterio das Re1~ções Ex:teriores. O texto vigente. que vem

o~denaç'ão econômica, a nível cultural tilmbêm. E a nive1 dipl,2,

mãtico inclusive o Governo iraniano designou, para chefia

110S, com rel~ção a esse Pals, essa inibição a que não ,pode

Mos fugir, de não vender armamentos. ,Em p~incipio não ve!ld,!

rAOS armamento a dois países em guerra. A exceção~ 110 caso do

lraque, como eu disse, prov~m,de compromissos anteriores

guerra e que resultaram de um ré1acionamento C,elm o Iraque mui

to especial, decorrente de vãrios fatores, que são do domI

nio público. Em 1970, quando ,aquei"e p~rs nacionalizou

petrõ1e!> e houve uma tentativa: de boicote pelas grandes em-

presas cOlllercia1iz~doras, a empresa estatal brasileira co~

tiilUC!u il. c~mprar e atê aUlnentou as suas compras, o que cri

ou um bOM ambiente. Passado o tempo, tambem no perlodo em

que houve u.a expansão da capacidade financeil"~ dos pafses

produtores de petrõ1eô.'em ~onseqllência do primeiro grande

a.umento de petróleo, em fins de 1973, CONO e natura.1} firmas

brasileiras 'prestador-as de serviço procuraram obter contra

tos nesses pa'{ses, e obti veram êxi to ate certo ponto na Ven~

luela, na Arg'élia e no Iraque. O Iraque teve uma atitude mui

to, receptiva para tais empresas. Tudo iS$o foi criando uma

série de: laços. Tambem e verdade gue, nOs p·erlodos em que

havia, inclu~ive., certa dificuldade para obter o suprimento

de petrõleo, aquele País sempre esteve dfsposto a pr.eencher

h,cunu'ou insu~iciências no' suprimento de 'outras fontes. E.!!.

tão, isso triou, através dos anos -' um longo perlodo - um

relacionamento Tuis denso, de que resultou .. inclusive~ como

eu disse, essa proQ.ramaçio de venda de 'armas ao Iraque por

firTllll$ ,empresas br.asileiras do ram~, anteri'or ã gu~rra COII

() Irã., E não pOderlaMOSo agora interromper aquilo que e~' na

verdade, um co_promisso contratual; inclusive.

O SR. (Deputado Sebastião Hery) - Sr. Mini,!

tro, dentro da mesma linha~co!llo esti o problema de 'armas br!

silieras na America Central1 Hi,poucos dias, ainda, os jor

nais noticiavam que, atraves de outros pafses - por exemplo,

() Panamá e.tc." empresas b~asi1eiras estariam negociandO a,!

mamentos; que,.no final da~ contas, iriam para a crise da

América Central, OU para Honduras,·.ou para El Salvador, ou

para a Nicarigua etc. Qual é a pos'içã'o do Jta~araty diante

disso e quais s=ão os dados que V. Exa. pode fornecer sobre

e:<ata.mente isso?

meses. Terminado o recesso do Congres~o, vamos submeter - jã

há a9rement concedido - o nome de um embaixador do Brasil p,ª,

ra chefiar a nossa missão dip10mãtica no Irã: Entretanto, t,!

criseblema da venda, da negociação de arMas do Brasil na
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maiores dificuldades a um bom equilibrio no pagamento desses

recursos qUê o País tomou no exterior. nem sempre aplicados

vão. a niveis melhores. Mas. sem dúvida alguma. foi afetado

pelas peripecias daquele pais.

O SR. DEPurADO FERNANDO SANTANA - Sr.Ministro,

modificações a que V.Exa. se refere no seu discursó de Qui

to - o problema das trocas internacionais,. constante depre

ciação dos preços dos produtos dos países do Terc~iro Mundo.

: a elevação constante e contín,ua dos produt'os importados por,

SR. DEPOENT~ (Minist~o' Ramiro Saraiva Gue.r. 4

reiro) .. Em' janeiro.

O SR. FERNANDO SANTANA - E:, em janeiro deste

ano. Parece-me que foi no dia 20 de janeiro. publicado no

11 O Estado de S.Paulo", o discurso.de V.Exa •• a meu ver.

enfoca as questões de uma maneira muito clara. muito límpida.

e - desculpe-me afirmar isso_a V.Exa. - tive a impressão de

que estava lendo um discurso de outro governo. tal a clareza

das observações. postas. a·nosso ver. dentro DOS melhores i!!,

teresses deste País. Por outro lado' venho defendendo. nesta'

Casa. que ao Itamaraty já' deveria ser dada maior respClnsabi";'

lidade nas negociações da nossa dlv'ida externa. EstamoS co,!!.

namar isto em medidas. como fazer .isto vir a refletir-se

prática. Hâ. talvez. uma dificuldade de liderança poHtica

nos próprios países industrializados para tirar todas as co!!,

seqUenci as desta visão <t desta percepção. Quanto ã......pus:'sibi li di

de de uma aç,ão unilateral brasileira. a.qlIé' se referiu

Deputado Fernando Santana. S0ll.lJ15 um ra1s com grandes poten

ci'alidades. e. por mais esforço que façamos. durante ainda

bastante t~mpo.'teremos de recorrer ã poupança externa p~ra

çomplementar os nossos recursos :t'inanceiros próprios. 'Natu

ralmente. haveria uma grande preocupação não sÕ'imedi'ata com

uma decisão' unilateral, quanto aos. aspectos negati\tos em te,r

mos de comercio. em termos também dos nossos'ivestimenteos lã

fora. que poderiam ser objeto de ações judiciais, etc •• mas

tambem em termos, talvez. "de manutenção da credibilidade de

bom pagador. uma grande preocupação com isto. num prazo mé

dio e futuro. De modo que. dentro das circunstâncias e no

nivel prãtico da negociação com os bancos e com o Fundo Mon!.

târio, o Governo brasileiro. como' todos os demais governos

devedores - não há um sõ que tenha escapado a essas circun~

tincias - tem negociado dentro das' regras existentes. Agora.

!lõs . fazemos uma campanha - este talvez seja o termo - para

que elas seja.m mudadas, para que se crie uma consciencia de

que,.·a media e a longo prazo as regras atuais podem ter, em

muitos países. resultados até lJlesmo de ordem polltica e so

cial muito graves. como jã estamos vendo em alguns paises l!.

tinoMamericanos. e de que. do ponto de vista econômico. ta!!!,

pouco faz sentido a médio e longo prazo~ t: precíso criar co!!,

dições para que est~s palses devedore.s e os paises em desen.

volvimento em geral possam re.tomar um ritmo razoãvefou toler!

vel pelo ~enos de désenvolvimento econâmico. De modo que

acho que não há propriamente uma contradição. Há do.is niveis

de ação, uma ação impo'Sta pelas ci~cunstãncias e uma propo!,

ta enfati camen te apresentada pa ra cria r uma consci ên ci a vi

~ando ,a' influir' .. digamos - ,na per~.pçoo do problem'a por par

te da comunidade internacional.

O SR. DEP urADO FERNANDO SANTANA - Sr.Min.istro.

'ou lhe fazer -;a~ültJma ·pergunta,. apesar"de----ter vontade'd:!

ficar dialogando com V.Exa. por muito tempo •.Creio que ne-

. . .
nos paises industrializados. em meios acadêmicos. j~ntó aos

comentari stas especi ali zados dOe grande imprensa. em edi tori

ais, inclusive. Sabemos que há inclusive nos me'ios bancãrios, '

nos grandes bancos ~ e .ate em governos desses países uma coE!

preensão para o problema. porque hã um problema de endivid!

mento cuja solução interessa. não ~pen'as em termos estrit,!

tarnente financeiros. ;mas. muito em termos comerciais. aos

próPrios países desenvolvidos. Considerando que os países em

desenvolvimento,. do Terceiro Mundo, em geral.constituem, hoje,

~m fator' de absorção' nao so de. capita.l. mas de bens e servi

ços. de tecnologia dos paises ~esenvolvidos muito" consider!

vel. talvez de um terço 'a 40% .... E ate mesmo entre' países

ell} ~esenvolvimento. em certos casos esta relação existe. No

caso do .Brasil. chegamos a exportar 412: para outros países

em desenvolvimento. depois baixou para trinta c poucos. por

causa da "crise. Mas, enfirq,. há es.ta idê'ia da converg~ncia,de

que temos falado muito. O que propomos como novos parâmetros

não é sõ do nosso interesse. e.do interesse de todos. porque

somos um fator dinâmi co para a economia mundial. Há um pouco

es ta cons ci ênci a. cres cen temente;' a questão ê como t rans fo!.

,r:ica latina. O próprio documento f1nal da conferência esco

lhe. basicamente. todas estas posições. Há necessidade de UIt

sistema que permita a continuidilde do desenvolvimento econõ

mico desses palses e que não os empobreça. isto e. em termos

de prazo de carência. em termos de taxas de juros. pelo me

nos deve haver uma certa previsibil'idade em termos do ~.

da conexão entre finanças e comércio há necessidade de que

sejam tratados estes dois fluxos -' o de finanças e o de bens

e serviços - como um todo. inclusive prevendo-se um tipo de

pagamento de serviço da dlvida em função dos resultados co

merciais. De qualquer forma. esta ê' uma posição comum; ela e
coerente com o que o Brasil vem dizendo hã muitos ano$j ela

estã dentro da linha do discurso do Presidente Figueiredo na

Assembléia Geral das Nações Unidas. em 1982. quando estava Vi.
sível a'crise do endividamento. do pagamento das d'ívidas, o

qual teve. na época. gr'ande repercussão. Agora. neste nivel,

o que se procura ê' convencer. Tem havido reações positivas.

dia.

aquelasvencidos de que. sem uma ~negociação amp'la. sem

reiro) - A m~nha resposta sobr~'esta pergunta,. b~sicamen~e,.

i a seguinte: em'l~nhas gera~s. em matê~ia da negociaçã'o da

dívida. O Governo fez aquilo que 'erà posslvel nas circuns

tâncias. Há aí, na verdade. dois niveis, que ~ão perfeitameE.

te coerentes: um e' o nivel da ~egociaçãocom os bancos ,.. e

com o Fundo Monetário. 'dentro das ~egras existentes,' das

quais não podiam fugir os nossos nü.gociadores; o ,outro e uma

àtitude. uma proposta noss,a - 'e não',sõ' nossa. mas dos palses

em de$~nvolvimento'em ge~al, comp,:eendida ate por al,Qun,5 paI

ses industrializados - de que ê p~eciso mU,dar 05 parâmet~os

desse re'lacf onamento econômf co' internaci anal. O que eu di sse

em Quito, na verdade, coincide cora';úma posição geral da Am!,

desde o dia 3 de março do ano passado. a nossa posição

debates nesta Casa tem sido centralizada no" aspecto pol1tico

que a nOssa dlvida externa vem tomando a cada dia. em detri

mento de seus aspectos ~uramente econômicos. Do' ponto de vi.!

ta de qualquer operação aritimetica. chega-se ã conclusão:de

que a nossa dlvida se torna a cada dia maior, e. por mais que

.se faça esforço nacional para a exportação, não há' como co

brir as necessidades do servi90',da'dlvida, agravan·do inclusi

ve o'problema da~ 'contas correntes. Li. no dia 20 de dezem

bro, se não me engane.'no 10 0 Estado da S.Pau1o". um discurso

de V.Exa., pronunciado na reunião "de Quito - deve ter sido

nessa época' •••

de maneira conveniente aos interesses nacionais. A pergun~a,

em suma, ê a seguinte: acha V.Exa. que a condução da p~1iti

ca do Governo. em relação ã div.ida' externa. tem sido a mais

conveniente? Ou o Pais. tendo condlções especiais; como tem

o Brasil ••• Inclus.fve" segundo depoimento, nesta Comissão.

do Ministro Cesar Cals. em agosto teremos uma produção prõxi

ma a 500 mil barris;e temos mais 110 mil barris corresponde!!,

tes a petrõleo co,. a ~plicação' do carvão e da eletricidade

em certas industrias que. antes. queima~am õleo combustlvel;

fi com as demais alternativas. fora o ãlcool. jã estamos pr.Q.

duzindo cerca de 129 mil barris cO,respondentes a petr61eo.

Então. isto nos daria. na realidade, uma produção interna

com a substituição. de ap'roximadamEmte 750 mil barris! dia.

Quanto a este problema, que ~,.o ...ca.l-ctiri'h-ar-de-aquiles do Br!.

~i.1. o...problema energético, creio que, segundo estudos jã

realizados, isto nos daria certa folga. Além do mais. consi

derando também que '67% das, nossas. exportações são pagas

vista - se não me falha a mempria - e 27% são realizadas e!!,

tre 30 e 90 dias. este e outrn fator que nos dã certa segu

rança na garantia. da importação ~,:\u2.1es produtos de que- n!:,

cessitamos para que o· nosso País não sofra nenhuma paralisa-

ção com as cha'madas retaliações que poderiam vir. Tudo isto

e para perguntar a V. Exa. o seguinte: V.Exa. acha que

Brasil pode realmente tornar-se, um devedor soberano e nego

ciar a sua divida externa, .em termos não sõ de prazo. como

de juros. qu~ lhe permita. num certo tempo; liquidar este p~

so excessiva que hoje recai osbre os seus ombros?

O SR. DEPOENTE (Mini.stro Ramiro Saraiva Gue.r.

'este mesmo Terceiro Mundo - estar-~e criando. a cada

no caso ~specifico da Polônia. segundo se tem observado. t!:.

mos um credito de cerca de 1 bilhão e 800 dõlares. E conheci

do que o Brasil necessita enormemente, pelo' menos. de dois

itens q~e são muito produzidos na Polônia; o carvão sideru,r

gico e o enxofre. V.Exa: poderia no~ informar se, da parte

Hinsiterio das Relações Exteriores. mas o Governo brasileiro

- em estimular. examinar e explo~ar as possibilidades de am

pliação do comércio com os países do L~ste Europeu, que são

países que têm um comercio de Estado. Por isso mesmo se cri

ou. de nossa parte. uma Comissão. a COlESTE. que não faz

comercio de Estado' propria"mente. porque não e este nosso si!

tema. mas procura coorden"r e ter uma visão do conjunto. Ta!!,

to nesse õrgão quanto nas reuniões das comissões mistas com

cada um desses paises)se procura explorar a possibilidade da

realização da importação de correntes do comercio com'" os

pa-íses do Leste Europeu,sem preconceitos políticos. Mas isto

nell1'sempre e 'fáci1."Hâ dificuldade de indentificarmos prodE,.

tl,l5 para importar desses pal'sesJque não tenham similar naci2,.

nal ou que possam ser melhor adquiridos nesses paises do

que em outras áreas. Há um interes;e nosso em procurar redE.

zir. se se quiser. o desequillbrio. não tanto ell1 term~s abs,2,

lutos, mas em termos percentuais. Temos preocupação inclusi.

ve em relação a outros paises em que vamOs obtendo saldos mUi.

to grandes e que sio paises de economia de mercado, em que

a retaliaç,ão por parte do país que tenha o dêflcit e mais

dificil. No caso dos paises do Leste Europeu. cQmo·o come!,

cio e administrado; uma falta de dinamismo' nosso nas compras

pode l~var a uma atitude menos ~e~ptiva âs' import~ções bras.:!..

lefras. De modo que há um interesse em elevar o patamar.

n'lvel geral do comercio I mesmo que' haja um superãvit bras!

leiro decorrente de razões talvez estruturais. Mas· tem,~s ~e.:!..

to' esforço d~ identificação e mobi,lizaçiio de .possíveis . com

pradores brasileiros - companhias estatais. firmas privadas

.. que possam encontrar nesses países o que comprar'de forma

proveitosa. Nessas. reuniões 'da's comissões mistas, 'inclusive ~

.os estimulado e favorecido a participação de ~mpresãrios i!l

teressados nesse . co~rcio. não sÕ"pará venda como para com

p,:a. Agora. não e fãcil. Tem-se conseguido. como se vê pelas

estatlsticas, apesar da recessão mundial que at'ingiu todos os

palses. inclusive os do Leste Europeu - uma das caracteristi

cas desta crise foi .que ignorou regimes de estruturas.ela foi

realmente mundial, porque tudo estã'realmente interligado 

te~-se conseguido recuperar os ,nlvê.is dos momentos de maior

expansão, o que jã é um bom resultado. Esperamos poder pro~

seguir e mel~orar ~ situação. Dificilmente pode-se imaginar

medidas artificiosas que não funcionam. t. pre.ciso ver coner!.

tamente. ca.so a caso. operação' por oper1!ção. as possibilid!,

'de$ e as vantagens para um e para oCltro, justamente ,~orque

atual mos sem preconceitos. e do lado deles acreçito que ta!!

bém seja assim. As considerações tem que ser objetivas em

'funçio da eco'nomi ci dade dos i nteresses dos operadores econ.§.

micos de um lado e de outro,. sejam eles privados ou estatais.

OSR. DEPurADO FERNANDO SANTANA - Sr.Ministro,

bras 11 ei ra. se tem procurado aumentar a importação desses

dois produtos, visando inclusive ã redução dessa dlvida sub.!

ta;ncií!l1 .

o SR. DEPOENTE, (Mfnistr-o R,amiro Saraiva Gue,r

reiro) - Em todos 'os ar~anjris poster-iores ã inadimplência P.Q.

lone~a. procurou-se preservar ~ssa corrente de comercio bãs:i'. -
co. que era inclusive objeto de acárdos de longo prazo e que

{lOS permite adquirir o carvão e () enxofre sem gastos de divi'

sas, compensando pelas exp·ortações. No ano de 1983. ,de ,certa

'forma. provocamos um superávit, polonês. cerca de 130 milhões4. .
~ntretanto. para este ano de 1984 e, "os, seguintes. como en-

tramos no Clube de P,aris a questão da divid,a. dos juros e

de recuperação do~ creditos se~ã o~jeto d~ decisões multila-

terais. de Um esquema gerai com todos os credores4 Está' vi

gendo agora ,uma outra forma. a busca do equilibrio das co,!!

tas. Isto ~, na b'asa propriamente comercial, vendemos ã Pol.§.

nia até o ~onta.nte das nossas compras de 'carvão e enxofre.Hã

UII interesse nosso. evidentemente .. nesse suprimento, que tem

tido 1imitações inclusive pelas dificuldade ·de produção na

. p~õp'~ia ,. 'Polõnia.: A' ~ pr~dução foi afetada em cer-

to; an~s, utã voltando.' pouco a' pouco. nesse campo do' car-
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nhum de nós desconhece que o FMi fi nada mais nada menos do

que. um sindicato, das .grandes potenicas e que~ na realidade,

11'ftplementa ullla politica de. defesa do c~pital dessas ,grandes

'!ações, inclusive dos bancos do sistema financeiro interna

cional. Então. o 911 e um' sindicato das grandes potências

cujas decisões reflet,ell sempre a fi losofia e o interesse de,!

sas grandes potências. Elas € que controlam, na re:'llidade, o

RU. ,Por out:o lado ~ temos na AJlêri ~a ,Lati na prati camente a

_etade da dlvida do Terceiro Mundo. Se somarmos Brasil, Ar-

genti na. Mexi co. Venezuela. Co1õmbi a. estaremos prati camente

sendo responsáveis pela metado ou mais da dívida externa do

Terceiro Mundo. V.Exa. se referiu ao discurso do Presidente

da ONU. Evidentemente nenhum de nós ~ da oposição. vai negar

que os ter.os daquele discurso correspondem realmente a uma

pol'ftica correta. mas necessitam de uma implementação efeti

va. sab~mos tambem que essa posiçã.o· deve ser a do Itamaraty.

que,nesse caso e quem assessora o Presidente da República.

Mas. dentro dessas consider.açõ~s e com a capacidade profis

sional q~e tem o nosso Ministério das Rela9ões' Exteriores,

que publicamente reconheço~ não acha V.Exa. que~jã ~ue existe

do p,u,trQ ,lado um:sindicato para defender os inte\'"esses do sist!,

IH" financeiro internacional. seria o caso de.: do nosso lado.

convers.ações a ~íVE!l confidencial! As dívidas pode!ft ter ca

ras. di.fe\'"entes ou si'do feitas po~ mQtivos diferentes. mas há

dois fatores que são comuns a qualquer pais devedor:' ,a

excessiva taxa de juros. que jã chegou, em"1981, i98Z a ~2%.

e os prazos excessivamente cu~tos! em virtud~ inclUSiV?' do

acrescimo gigantesco da dívida em função apenas da variação

entre a taxa. combinada e a flutuação. que, posteriórmente.s e

deu por efeito de um~ polit{ca americana.. Ds altos juros que

~stamos pagando são pa~a a correção. da inflação dos Estados

lkJidos. Dentro desse quadro "e dentro, ·naturalmente. de uma

g'estão diplomãtica competente; como' pode o Itamaraty, não

seria ° caso. e - sendo comum' a todos os devedores a al~a t,!

xa de juros'e os prazos excessivamente curtos. não seria

caso - ~epito - de o ,Brasil. inicialmente com uma negociação

ate Illesmo confidencial para não se expor. tentar - digamos

- um acordo com os pãlses latino-a"!eri canos de tal modo que

pudesse. não isoladamente, 'mas conjuntamente, numa integra

çio ~e ,defesa de seus interesses. reformular os termos em

que estaMOS engajados em relação ã -divida externa?

O SR. DEPOENTE (Minist~o Ramiro Saraiva Gue!.

reiro) .. Os paises latino-americanos. mesmo na reunião de

Q~fto. adotaraM ullla plataforma comum. que foi transmitida i.!!.

elusive aI G,overno,norte-amerieano; aos governos de palses

da Eu~opa Ocfdenta1 e ao ,Japão. Em nome de todos .,0 G.overno

equatoriano. sede da ~euniio .. fie'ou enca:regado de fazer e~

sa gestão, transmitir essa posição comum quanto ao que os

pa'fses l~tino-amerfeano entendiam dever ser o esquema de r:ene

gociação. Ac,redito que o Deputado q'uer se referir a uma ou

tra ideia ·Illais concreta. de os pi1l.Tses se entenderem para,

elD conjunto. em vez de i so1a damente, toma rem uma pôs i ção •Me,!

.0. que unilateral. forçando uma si~~ação. Isso.evidentemente.

creio. e muito diflcfT. Hão vejo muitas condfções· poHtij;as

para isso. Sempre conversalllOs muito COM os n.ossos '. vitinhos

latino-aMericanos sobre esse' a'ssunto 'da dlvida. sobre as 'co.!!.

seqllências para cada um. sobr~ ás causas. Mas achó um pouco

diflcil UJRa negoci-ação que leve 11 Ulla posição comum. não ap!

nls como temos feito ate agora. de uma forma muito clara

enfãti ca, sobre a proposta que apr"qsenta",os aos governos

dos pa,ises ond~ estão as instituiçoes credoras, para passar

dal a uma ação comUM, mas unilateral. ~ um passo mu~to. grao!!

de a dar é creio que nas ci~cunstâncias políticas presentes

seria, muito diflcil. Sõ fari,gsentido se fosse posslvel ter

a; a mesma unanfmi dade que se tem em termos dos parâmetros.

'Ha verdade ,h,-uma grande ~specific~dade na situação de cada

UlI! desses países. Entendo que a idéia do Deputado Fernando

Santana ,6 um~ idéia ,es si mma interessante, mas que requ!

riria .u."a conside~ação muito profunda, porque tem implica;ções

'-t~~bem ext,r2l.ordi nãri IS, alea da prõpri a di fi cu1 dade de exec,!!

çio.

o SR. DErurADo FERNANDO SANTANA - Sr.ltinistro,

muito obrigado pelas respostas. QUéria comunicar ao Preside!!.

te e talllbem 10 Sr. Ministro que terei q~e me ausentar da

Collissio, pois tenho um comproJlisso inarredãve1. Peço des-,
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culpas aos co1e,gas que vão ,formular questões, porque não sou

egOlsta i gO$to de fi acar ate o fim para também apr~nder com

os demais colegas.

O SR. rRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Est~ V:Exa. liberado. Quero lembrar aos Srs. ,Deputados que

esta comissio jã definiu o tempo para cada inquirição:quinze

minutos. Evidentemente. quem quiser poderã reinscrever~se para nova' i!!,. .
quirição. Hoj~ fniimer~s Deputad~s estão: inscritos, e queremos proporei!!.

nar a todos a opo~tunidade de argÜireM o Sr. Ministro. Tem a palavra

Deputado Flãvio Bierrenbach.

O,SR. DEPUTADO Fll\VID BIERREHBACH -Sr. Presidente.Srs.

Deputados. inicialmente meus agradecimentos ao Sr. Deputado Sup1icy. que,

generosal'Dente me deu sua. vez. Sr. Ministro. a' presença de V. Exa.

sempre uma honra para esta Comissão. Gostaria de lhe di\'"igir duas per
gUl'Jotas. TivetllOs a ,oportunidade de ouvir aqui dois depoimentos basicame.!!

te divergentes. do Ministro Rubens ,Barbosa~ eX-Secretãrio da COlESTE, e

do ex-Embaixador do Bra;11 na Polõnia. Embaixador Meira Penna. O EJDbai

xador Meira Penna. cujas declarações obtiveram grande repercussão na i!!!,

prensa. no Br8sil e re,:entemente no exterjõr. parece-me. estã âogan cfa

uma cartada. comportamento assim -de cha~celer putativo de um hipotéti

co governo Maluf. Gosta\'"ia de indagar a V. Exa. como e que vê a di'vergê,!!.

cia entre eSSes funcionários do Itamaraty e na realidade como fi que ins~

riu o Brasil no contexto dessa negoci,ação com a Polônia.

O SR. DEPOEHTE (Ministro Ramiro Saraiva Guerreiro)

que o Ministro Rubens Barbosa. Secrptãrio da COlESTE. disse a V.Exas.não

vai nem alem nem fica aquém da verdade. E só o que tinha a dizer.

D SR. DEPUTADO F~VIO BIERRENBACH - Agradeço a V.Exa •

A r:esposta foi suficientetrente e1oqflente. Outra pergunta lhe faria

respeito da posiçã'o. declarada por V. Exa •• do Governo brasileiro. que

tem sido a dê não vender armas a palses em conflito. Entretanto. durante

a guerra das Ma1vinas o Brasil vendeu aerônaves deempre'go bélico: aerE.

naves AT-26 Chavantes ã Armada Argentina e dois aviões Bandeirantes de

patrulha i força Aérea Argentina.. Mesmo. no caso do comêrci o. ext~

rior, õ comportamento da CACEX ,muitas vezes não tela sido

Um comportamento condizente com as posições do It;maraty~ :c.!

racterizando, tanto no caso da CAÇEX como no. caso 'dos Mini,!

terios. u,ma espécie de by-pass. uma certa superposição. A~r~

dito que esse by-pass ocorre em det~imento de prin'c;pios que

têm inspirado a po,lltica exte~na: brasileira. 'atraves dos

~u ais' o Itamaraty tem sido respeitad~ tanto aq'ui como lã fo

ra. Perguntaria também a V.Exa. com.o ~'que vê essas dfvergê'!!.

eias em termos de exportação de arm'as. conforme o caso exem.

plificativo que narrei. e do caso da CACEX.

O SR. DEPOENTE (Ministro RalilÍr.o Saraiva Gue!.

t"'eiro) -' Deputado, não conh~ço caso concreto de exportação ée

material . militar propriamente dito, daquele listado, que

tenha sido exportado' para um pa'fs ~em ter passado pelo pro

cesso de autorização de que participa. entre outros órgãos

o Itamarllty. ,Nunca lII,e veio ã atenção"nunca me foi assinao1,!

do algum caso de autorização da CACEX para exportação de um

desses equ~pamentos considerados mÚitares. Pelo contrãrio.

nesse caso tem havido certo rigor. t'anto quanto' eu saiba. E

se houvesse alguma infração'ã norma geral do. Governo em mat!.

ria de exportaçio de armamentos por parte da CACEX. isso aco!

baria sendo ~abido. seria algo de que se teria notícia. Eu

nio sei btlll. IRas creio que e,uma 'questão de informação. Qual!.

to ã questão 'das Ha1vinas. de que emprestamos durante o c0!l.

flito do~s Bandeinntes de patrulha e, aO'fim do conflito.

alguns aviõ~s Xavantes que haviam sido encomendados. durante

todo esse episódio, em que não ha"vh propri,amente uma guerra

,formal ;·tivemos UMa atuação ~uito especial e SeMpre explic!.

da cuidadosamente tanto' .a um lado quanto ao outro lado. Foi

tudo tratado com muita franqueza 'nos contatos com os .Gove!.

nos dos dois ~ pa1ses. E sempre ~i ssemos ,a um e a outro. em c!,

da caso. em ca,da situação,' em cada ação nossa, exatamente

ZI; .mesma ·coisa. O que posso dize~ i que não houve ,nenhum in

conveniente de ordem po1itica: tanto. nesse· aspecto,"quanto em

qualquer outro no ,curso' d~sse ep:fsôdio extrellamente delic!,

do para nós.,

O SR. DEP UTADO Fl.~ VIO .BIERRENBACH - Agradeço

'as respostas a V.Exa. 7 pedindo a sua compreensão pela minha

retirada, porquanto devo p~rticipar' da ,votação do projeto do

Cõdigo Civil. Muito.obrigado.

O SR. rRESIDENTE (Deputado Alen~ar Furtado).

Itntes de V.Exa.·se 're~irar, queria'apenas reiterar Iqui, eM
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r,az.ão de uma duvida que me foi suscitada pelo assessoramento

juridico •. ã Comissão,o propósito da" convocação dos ,dois Mi

nistros a que me referi. A convocação definida na \'"eunião ~!t

teri or deverã apenas se~ reiteradif neste nosso encontro de

hoje. Peço apenas a reiteração,de V.Exas. sobre o assunto. Os

que estão de acordo permaneçam como .se encontram.(~.)Ap~

vado. Estã liberado V.Exa. Tem a p~l'avra o Sr. Deputado Ed.!!,

ardo Hatarazzo Supl i cy.

O SR. DEPUTADO EDUARDO MATMAZZO SUPLICY -Sr.

Ministro Saraiva Guerreiro. gostaria que V.Exa. fizesse uma

anãlise do pap~l deseRtpenhado peTo ~tamaratYI ao ladO'" dos

Ministerios do Planejamento e da Fazenda) no que diz respeito

ã administração da divida externa eM re1açao aos paises cr,!

dores do Brasil. 'Em que medid,a o Itãmaraty vem desempenhando

esse papel. que acredito deve ser de 'fundamental importância

no diâlogo com as .n&;ões credoras? Diante da situação b~st·a.!!.

te seria ell que estã a nossa economia. V.Exa .. acredita ~ue

esse papeJ deva ser ainda reforçado?

O SR. DEPOENTE (Ministro R.!lItiro Saraiva Guer:

~eiro) - Sr. Deputado. há dois tipos de ,credores: o credor

privado. os grandes ban'cos. bancos regi ona iSJ às vezes ate

não tão gra.. ndes. em vãri as pa rtes" . e h'a credores que são 9.2

vernos - creditos de governo a governo, de bancos de expo~t!.

ções oficiais e asssim por diante. Os creditas de governo

sio negociaáos no Clube de Paris.' Nessa negociação em parti

cu1ar
J

desde o inlcio1o Itamaraty esteve envolvido e traba

lhou em estreita coordenação com os Ministérios da Fazenda

e do Planejamento e com o Banco Central. Nossas embaixadas fi
zeram gestões. em nome do Governo. junto aos governos ante

os quais estav.am acre,ditados e que eram credores e que parti

ciparam do comitê do Clube de Paris sobre a dlvida externa

brasi 1ei ra., Oe modo geral. em termos de Cl ube de Paris obti

vemos condições muito próximas daqui)o que havlamos desejado

e proposto. A negociação com "".s centenas de bancos credore-s

e feita basicamente em termos bancários. Evidentemente há

uma ação de gàverno tambelll passive1. embora nos países de

economia de mercado o princlpio seja que o governo não manda

nessas empresas bancirhs privadas. Mas há' uma possibilidade

de recome~dações de atitudes favorãveis~ e isso nós temos PI'2.

curado obter em termos de gestões diplomáticas tambem. Mas a

negociação propriamente com os bancos é leva'da adiante esp.!.

cificamente pelo nOSSQ Banco Central. De IRodo que ai há dois

tipos de credores. e o p~pe1 do Itam,araty foi signific~t1vo

ela termos de Clube de Paris desde o ,princlpio. des·de que ho~

ve a decisão. a necessidade de recorrer ao Clube de Par'is. ,A

'negociação com os bancos tem UM car,ater diferente. Creio que

essa i um pouco a descrição, ela termos gerais. do que se pa!.

sou.

O SR. DErUTADO EDUARDO MATARAZZO SLI'LICY -Sr.

Ministro. V.Exa. acompanhará o,Pres~der\te da Repiib~ica

República Popular da China, e a:o Japão no 'próximo dia 18. s!

gundo se anuncia. Assim COMO fez. uma análise das nossas rol!,

çoes com o leste Europeu, seria interessante se pudesse nos

falar um pouco das perspectivas de desenvD'1vimento do comê!.

cio COIR o Japão e~ em especial, com a República Popular da

China. UMa vez que não foram ti~ intensas essas relações e ê

'essa a prim,eira vez que um Presidente .... Quer dizer, jã uma

vez 'o Vice-Presidente João Gou1art foi i China - foi a maior

autoridade brasileira, se não me engano que visitou aquele

País. há 23 anos. Por sin~l, log~ ao slir da China soube qÜe

se tornaria Presidente. Mas agora o Presidente Figueiredo

vai ,i China e talvez sejam estabelecidas novas perspectivas

de comercio,com aquele Pals. Acred;to tambem que na Çhina

podera o ~overno brasi1e,iro ,trocar iti1pressões sobre - COI1l0_

aquele Pa'ls tem administrado a sua dívida extena .. Não faz

uma semana o empresã'rio laerte setüb~l, me informou !o respei

to, de uma conversa do equivalente ao Ministro chin~s re$p~.!!.

sãvel pelo 7oJ//lêrciO exterio.r, numa' v'isita do ex-Ministro Jo

io Paulo dos Reis \leloso. o -qual perguntou ,como ê que o Br!

si1 estava adMinistrando a sua divida externa e se' não est!,

.n,'preocupado COIl a evoluçio da dívida. Isso. acredito, ao

final do Governo Geisel. Na JIIeSn1a' oportun'idade a China estA.

va siMpleSMente cortando lIluitas compras que ~avi 11 encoml!nd.!

do no exterior exata.ente co·m recaio de seguir. caminho sem!,

lhante ao que o Brasl1 estava entrando~ de apert~. de és-



Setembro de 1985 DIÃitIo'DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção liSuplemcoto Terça·feira 3 413

O'rois..s:tard acha que o seu nome foi .usado. mas sempre j-ulgou

preferivel não alimentar ulHa po1êniica deste tipo e abster-se

de qualquer comentirio a, respeito do qual lhe era impossível

saber de que maneira ele poderia se~ uitlizado ou deformado.

Acho ütil dar-lhes' esses, esclarecimentos" que' são reservados i

Comissão da qual O senhor é membro. E fieço-lhe aceitar. Sr.

mais urna tentativa de desvirtuamento da tarefa a que nos d!,.

dicamos, qual seja. a de levar ao'povo informações sobre

dlvida externa e compromissos assumidos com o fMl. No mame].

to em que se anunciou a impossibilidade da presença, neste

pienãrio, do Or. Min'istro Ernane Ga1vêas. alguns companhei-.

ros da Oposi ção mani festaram-se i ndi gnados, porque não teri a

oportunidade sobre o '"Relatório SaraivaJl~ Coroa-Braste1, Ca

derneta de Poupança e outros assu!'tos que em nenhum .. momento

dizem respeito aos objetivos para os quais esta CPI foi ef,!

ti vamente convocada. Veri fi ca-se hoje i1 impossi bi 1i da de do

co~parecimento do Ministr~ Delfim Netto, que se encontra em

Washington, participando de debate inadiãve1 com o Banco Hu!!.

dia 1 ~ para acelerar a 1ibe'ração de recursos que se fazem

necessãrios para impulsionar o desenvolvimento, citando pr,2,

jetos de im~'ortânc1a para o Nord,e:;te, pa~a o .Brasil, cômo d~

zentos, Milhões de dólares para.o PRfiAlCOOl 11; cem milhões

para Projeto Nordeste - financiamentos a pequenos agricult!?

res, alem de recursos indispensãveis para a recuperação das

rodovias; quinhentos e cinqUênta Ili·lhões de dólares para

projeto de desenvo1vi~ent~ agrícola e 'industrial. Sr. Presi

dente, por delegações da liderança em outras tarefas, muitas

vetes nio tenho podi do estar presente a todas as reuniões da '

r.omissão, da qual também sou' membro. Há algum tempo, ~erifi

cando.que um dos gr.andes temas. um dos temas que mah empol

gilva os companheiros e que causava su'speitas era o, tal IIRel!

'tõ~io Saraiva". Resolvi dirigir-me diretamente. por c.arta· •

ao Credit Comercial de France, .5'011 citando ao Direto\"- Geral

e ao Or. Ja.cques Brois~iard, que aqui ê tantas vezes editado.

informações a respeito da questão "Relatório Saraiva". Fiz

saber àquele Banco e ao Sr. de, Broi>siat'd que era membro de,!

ta Comissão, e. coma o assunto estava em pauta, pedia os e!,

clarecimentos para melhor c-:tmpreensão da Comissão. Recebi

há muitos dias a r~sposta desse Banco. Inicialmente. meu.

primeir~ impulso foi' de trazê-lo ã Comissão, tão logo recebi.

Yer:ifiquei que isso poderia"parecer um cerceamento dos trab!.

lhos e deixei para, quando a Comissão estivesse mais adia!!.

tada nos seus trabalhos,. trazer 'a V. Exa. e ã Comissão este

documento. que julgo MUitO enfático, definitivo. cujo arig,i

nal, em francis. remeterei a V.Exa. E lerei a carta, com tr,!

'dução feita po·r tradutor juramentado, com a permissão de V.

Exa.: IICreditCan~'rcia1 de' France.' Paris. 29 de fevereiro de

1984. Sr. Deputado Ricardo Fiuu. PDS, PE,· Sr. Deputad?, :r!.

cebi a sua c~rta de 20 de' feverei.r.o de 1984, pedindq-me dar

lhe, na qualidade de Iftembi-o da Comissão Parlamenta~ de Inqu[

rito sobre a Dlvida Externa Brasileira. as informações que

eu pudesse, eventualmente, possuir sobre os ar~igos da impren.

.sa relativos a comentários atribuídos. há ~lguns anos, ao

nosso colaborador Sr. J. de Bro15siard, a respeito de um ce!.

to IIRelatõrio SaraivaR. O senhor me pergunta, antes de tudo,

se o Credit Comlftercia1 de France tem ,conhecimento deste, as

sunto. Minha resposta sobrp. esse particular ii inteiramente n!,

'gativa. O Sr. de Brois~i1.rd foi envol~ido, a título pessoal,

neste assunto, sobre o qual o Credit Commercial de Fran~e

não di spõe de nenhuma i.nformação . de qualquer antureza. Qua,!1

t.o .ao Sr. ,de Broissiard o qual. no momento. ocupa uma função

elt londrBs, perguntei-lhe o que pensava dos artigos apareci

dos na imprensa,hã alguns meses, relativos ao assunto. Ele

r:e~pondeu-~e que na verdade.O'corria-Ue encontrar com frequência.

brasileiros. em 1975-1976. E recorda ter ouvido, nos meios

brasileiros, em Paris. comentãrios desairosos, que, ser.. dúv,i

da foram captados e reproduzidos no 'ReUtõrio •. Vou ler

trecho· Ocorria-lhe de encontrar, com freqflênica, brasilei

ros, eJ1 1975-76. r recorda ter ouvido, nos meios bra.sf1etros,

em Paris, comentãrios desairosos, que ,sem duvida, foram caR

tados e reproduzidos 110,Relatõri'!.J1.~as o' Sr. de Broi.sfard !.

f1rma que ,jamais testemunhou, pessoalmente, 'qualquer fato

'que o lev.asse a acreditar nesses ,rumores. E'não sab,e que ele

poderia ter sido', em verdade~ a origem dessa revelação sobre

trangulamento, de asfixia da sua economia. Então, : gostaria

que V.Exa. se puder, trllçasse algum paralelo sobre como aqu~

le Pais vem administrando 'a dívida ext~rna para ver se isso

poderi ser util ao Brasil. Gostaria que também fizesse cons,i

derações a respeito da perspectiva do comérCio com a Re,pübl,i

ca Popular da Ch,i na.

O SR: DEPOENTE (Ministro Ramiro Saraiva Guer

reiro) - Nobre Sr. Deputado, cada :país e um país. tem suas

-circunstâncias, e obviamente a China tem uma organização in

~erna diferente da nossa, que e lIIuito abertae as decisões não

são tão centr,ali:zadas, longe disso. Mas a China, na medida

em que se abriu - chegou à conclusão. depois de uma geração,

de que. para o seu desenvolvimento, precisava abrir-se mais

'ao comércio, ã aquisição de tecnologia no exterior, enfim,

a esse insumo externo para o !:eu desenvolvilll<;>nto - tem proc!!.

rado fazer isso dentro de um certo planejamento. V.Exa. se

lembrari de que nos primeiros anos dessa abertura houve Uma

expectativa de negõcio~ extraordinãrios "com a China. . Ficou

na moda, todo mundo ia lã, os próprios europeus, chefes de

governo, e realmente havia planos muito grandes. Inc1usfve

houve entendimentos com o Japão para uma serie de programas

de desenvo 1vimento. i llvestimentos em diver5'as i lldustrias

em produção mineral etc. Num dado' momento, que de' fato coi!!.

ci di u de certa forma, em parte. com- 11 retraçio da econemi a

Illundial em g7ral, em parte com uma,aV,a1iação de que os .meios

de pagamento de que a China dispõe, que sio importántes - o

carvão, o petróleo, sobretudo - nã~ eram de rãpida. ,~fetiva

çio~ o ~overno chinês reduzi.u ,muito as ambições. digamoh em

termos dessa coopet'ação externa .. O acordo COM ,o Japão foi

~enegociado em termos dos investimento~ preVistos, o cOller

cio se reduziu um.pouco, mas o, Pals, continua a ter a "sua

programação. E achamos que' o Brasil tem boas possibilidades

eRl virios setores. 'Hi uma b'oa re~eptividade do lado chines.

Quando estive li em março de 1982 - inclusive esta~'a comigo

tZ"'llbem '0 Dr. laerte Setúbal - e1e~ ,estavam justamente num

perlodo. digallos, de ~etração .. Hã alguns sinais de nova din.!

Ilizaçio dos planos chineses,Mas. mesmo,naquela ocasião" houve

'interesse por. virias possibilidades de compras n.o Brasi1.Nõs

temos uma base .de ,comUrcio que e a compra de petróleo na cn,i

na, os 20 llIil barris, que ,ji velll. de alguns ~nos e que foi d,!

cidida.,da p.arte ·da China. no momento ~m que o suprimento de

petróleo não era fãci1 - tev,e. port~nto, um certo sentido de

sinal favorãve1 a nõs. Agora. as no.ssas expoHações têm va

riado muitoJ dependendo do anO. Como e um comerci o muito a.!!.

Ininistrado, às vezes eles querem ~mportar 'certp produto, no

ano seguinte pode outro produto muito diferente tomar o dia,!1

teiro e assim por diante. Tambem temos tido Iluitos 'contatos

em matéria de prestação de serviços, particularmente no caI!!.

po hidrelétrico, barragens, em que o ~jasil. te~ experiência.

Há int~resse mutuo, têm vindo inc1~sive virias mi~~õe~ ch,i

nesas aqúi, dentre elas uma chefiada pela própria Ministra

da Hidroetricidade. E mesmo antes do Presidente chegar

China, estará' lã 'O Ministro César Cals e o Preside~te' da

ElETROBRÃS, costa Cavalcanti. tratando um po~co dessas possi
bilidades de prestação de serviços ou pelo Rlenos de consult~

rh, tendo em vista a experiência brasileira em materia de

g~andes barragens: Os <;:ampos são 'os mais variados. Acredit.!

mOs que hã um potencial para o fut~ro, .que hã uma boa disPE.

sição e que devemos exp10~a~ essas possibilidades, mantendo o

interesse nesse relacionamento também de um ponto de vhta

comercial. Toda essa região do, ExtreMO Oriente tende a ser.

nos anos, futuros, UII fulcro importante da eJ::::onomia t1undia1.

O Japão jã e. Y.fxas. sabem que a China tem um extraordinã

rio potencial, a Coreia do, sul, e,stamos lIuito atentos a es-

ses desenvolvimentos. No ~a.so do Ja'pão, não e preciso dar

SRl1o~es explicações, pois as relações são muito densas do

ponto de 'vistã comercial e ate de o~tros pontos de vista, h,!!

Illano, etc. Hã bastante tempo a vi sita do Presi dente Fi !;juei'r!:.

do se iJ1pun'ha, não põdQ lI1ais ser mai.s postergada. Ela deve

ria ter ocorrido o ano passado, não o foi por causa da ope

~aç'io do Presidente. Ela se insere l1um 'conjunto de visitas

de alto nível .. Hã Muitos assuntos concre~~s que estão sendo

negociados e tratados. Apesar da extreMa d~ficuldade da co,!!.

.f~ntur~. há uma boa vontade. 'achaJllos, que hã-muitas poten~ia

l1dades de negociação. Sobretudo nio queremos, ne. um lado

fttll'O outro. dei~ar que 'se crie um hiato. Ull!, vazio nesse cl!

ma de relacionamento intenso e de alto nível entre os dois

pal'ses •.

o SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO S lPLICY -Hu!

to obrigado. O Sr. Huan Yao Chin,justamente hoje o... Presiden:re

do Conselho Chines para a Promoção do Comercio lnternac:iona1~

talvez uma das: principais autoridades que recepcionaram V.

Exa. e a ,delegação de empresãrios. em que estava o Dr.Laerte

Setüba1, em 1982. Foi um dos ~ove chineses expulsos do Bra

511, em 1965, pelo' Presidente Humberto de Alencar. Castello

Branco. Ontem, enviei ofício ao Presidente João Baptista de

Figueiredo, propondo que, num ato'ae boa vontade para com o

povo chinês. revogue o ato dE!. expul'são daquele.~ nove chine

ses, na medida em que a-que1e episõdio se deu num clima de

anormalidaÚ por que atravessava o Brasil. lendo, na semana

passa,da; todos os jornais da ep'oca. observei que nem mesmo a

acusação constatou qualquer fato efetivamente grave, no se!!,

tido de provar que aqueles cidadão~ chineses tivessem cometi

do ação em prejuízo do Bra~i1. Mas o episódio causou um mal

esta-r profundo e ainda e recordado pelos chinese5. Estive na

China, em 1976, e, na ocasião, p,eni',Jntaram a mim e aos jorna

listas que.estavam comigo sobre aquilo. Então, pergunto a V.

Exa. se não consider'aria um ato de boa vontade, que poderia

o Governo brasiliero ter, hojE., revogando esse ato de expul

são.

o SR. DEPOENTE (Ministro Ramiro Saratva ,G~e!.

retro) - ~r. Deputado, não estou a par da sua iniciativa, a

não ser agora que V.Exa. me estã dizendo.

O SR. OEP UTAOO EDUARDO HATARAZZQ S tPLICY - E!!

minharei cópia do ofíciO a. V.Exa.

O SR. DEPOEnTE (Ministro Ram'iro Saraiva Gue!:

reiro) .:. Ate hoje não hoUve problema em termos desse episódio

a que V.Exa.se refere. TeQho a impressão ate de que aquelaS

pessoas - tenho mais que impres'são, tenho 1ellbrança.. :jã

estiveralll no Brasil. inclusive enr:missão ofic!a1. De modo

que o que se pode di zer 'é que, na prãti ca, de fato, o assull

to ji foi superado.

O SR. DEPUTADO EOll'.ROO HATARAZZO SUPLlCY

Agradeço a ~.Exa. a atenç~o e s~as res~o?tas.

(Assume a Presidencia o Sr. Deputado Sebasti-

ão Nery).

O SR. PRESIDENTE (Deputado s,;,astião Nery)- Com

I. palavra o Deputado Ricardo 'Fiuza.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIlIZA - Sr.Presidente.

em primeiro lugar, gostaria de saber algo de V.Exa., porq.ue

fui informado - não pelo Presidente, como seria normal, mas

p'~la assessoria - que. no momento em qu~ alguns companheiros

iam-se retirar, o Sr. Presidente Alencar Furtado, em voz

i naudíve1 , ,di ri gi ndo-se apenas a eles, tentou fazer u!'!a vot!

çio ou qualquer coisa dessa ordem. Recordo-me perfeitamente

de que O Deputado Alencar Furtado perguntou .••

O SR. DEPUTADO EDUARDO HATARAZZO SlPLICY -Foi

audlvel" para todos que estãvaJRos aqui a voz •.•

O SR, OEP UTADo RICARDO FIllzA - Pode ter si do

para V.Exa. que estava ao lado dos Deputados. Estou sendo

informado ag~-ra .•• E acho que ê um dir:eito que me assfste

dizer quando a coisa e aud;ve1 ou inaudível para mim.. .
O SR. DEPUTADO EDilUl.RDO MATARAZZO 5UPLICY -Por

que Y.Exa. não levantou questão de ordem no' momento?

ti SR. DEPUTADO RICARDO FI'OZA - Se eu tivesse

ouvido. teria relatado. Quero que cpnste, Sr. Presidente.

O SR. DEPUTADO FL~VI'O BIERRENBACH - Para CO!!

traditar Sr. Presidente.

O SR. OEP UTAOO RICARDO FIllzA - Eu gostaria de

terminar nobre ,companheiro. para que V.Exa. possa contradi

tar o que eu ai nda 'não disse ..

O SR. FL~ VIO BIERRENBACH - V.Exa. jã di sse o

suficiente. Uorlllientibus non succurrit jus.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIllzA - Sr. Presidente ••

quero que cons'te n~$ Anais da COMissão o, fato ao qual 'acabo

oe .e referir. E, naturallllente, não me cabe, no momento, n!

nhum recurso, a não' ser talvez na Comiss~o de Constituição e

Justiça da Cua, contanto que., 'fique anotado o fato 'de. que a'

lidera'l1ça d~ PDS não foi ~uvida, não ouviu quando o Presid~!t

te dir:ig1u":se a dois, companhe1r:os que iam-se retirar da sala:.

Mas. Sr. Presidente. ainda onte•• nesta CPI. assistiu-se

,O assunto. Ele acha que o seu nome foi usado. O Sr. de'
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Permita-me, Deputado Fiuza, um breve aparte de esc1areceme.!!,

o SR. DEP UTADO RICARDO FI1)ZA - Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

E' anti-regimental o aparte, mas se houver tolerância de sua

parte •.

Sara iva Guerreiro. ini cialmente queri a apresentar mi nhi) aOIl!

ração não só ao trabalho do Itamaraty, como 'também ã compe

tência e ã seriedade do trabalho de V.E;a., inc1us,ive admi

tindo que Q trabalho do lt;;maraty ta1vaz fosse ainda lRais

proflcuo não fosse'm as rest~ições'aos seus graus de lfberd!.

de. Mas este 'é um outro assunto. Na verdade a 'concordo c0l!! a

observação muito precisa' feita por·'·V.Exa. no sentido de qUI!

laÇÕes com ,o Iraque, er:a interessante a sua manutenção para

o Brasil, porque inclusive abria o catlpo para que' empi"esas

pr:estadoras de serviço fossem trab~lhar naquele Pars. Quero

dizer a V.Exa. que esse campo que se abriu no Iraque trouxe

grandes danos à economia nacional. t: o que se conclui porque

empresas com 30 anos: de existência, outras Com 45 anos I de

existencia, com imensa tradição de serviçer; prestados no Br!,

s11, empresas com milhares de funcionarios, foram ao Il"aque

e lã faliram, como o caso da ESUSA ou da CANSA. A ESUSA, era

a maior. empresa de engenharia do Estado do Rio de ~aneiro foi

a empresa de maior fatur:amento do ano 1982 e 1983, com

maior numero de empregados e técnicos, trabalhando em quase

todo o território nacional. Recentemente tentei mante\ • co.!!,

tato com V.Exa. para lhe esclarecer que eu não concordava,can.

a atuação do Itamaraty no caso das empresas brasi1:iras que

estavam 'trab'alhando no Iraque! que setores do Itamaraty - e

disse isso a V.Exa·. em telegrama - estavam agi.ndo de maneira

parcial. E posso prov~-lo, Sr. Ministr~. O Itamaraty cria

a. maior dificuldade para dar visto'-para a CANSA - para a iil

tima ida ao Iraque o visto teve de ··ser .dado diretamente pe

la E.baixada do Iraque. O pedido feito ao Itamaraty estâ

lã ate hoje: e não foi cOJ:lcedido. Os documentos, que deveri

am ser e~tregues, pelo Itamaraty, tiveram de ser entregues di

retamente. V.Eu. me disse, atraves de telegrama, que aten

dia ã decisão judicial. Perdoe-me', ,Sr. MInistro. mas: V.Exa.

recebeu uma carta, um pedido do Juiz, e, não, uma • decisão.

Dá-se ulla decisão quando há um litl'gio, uma decisão final do

litigio. E isto fez com que, onte., Ulft outro juiz, de São

Paulo, envi,asse diretamente ao I~aque, porque se acreditava

que lln:ayês do Itamaraty não se consêguiria chegar lã; uma

outra carta, contraditando a priMeira, poi!> nenhuma d~s d!!.

as ê decisão. Queria aproveitar a .oportunidade para explicar

a V.Exa. o que estava ocorrendo. Una empresa de trinta anos

e outra de quarenta e cinco anos tinham falido, por proble

mas havidos no Iraque. A ESUSA pleiteou o recebimento de 33

milhões de dólares, com o ressarcimento dos prejulzos causo!.

dos peTa guerra Irã{Iraque, por problemas contratu~is. Aqu!

'la empr~sa teve de. assinar um 'acor~o - e o"fez po~que não

tinha ou·tra saída - de 6.,,5 milhões de dõlares,? e, não. de 33

milhões, o que fez com que a empresa simp1eslllente fa1isse.Sr.

Ministro, estou· convocando V.Exa .. atraves da Comissão. 'de

Relações Exteriores, para tratar especificamente dá atuil~ão

do . Itaraaraty no caso da ES USA, 'Pai"a que seja demo~.strado que

setores do Itamaraty criaram enormés difi'culdades para que

?mpresas legitimam'ente contratadas não pudessem ter acesso

ao Iraque e aa órgão c~ntratante, a 50fT. Er-a o que queria

dizer, Sr. Ministro, pois, como homem sempre ligado ã indu,!

tri a de construção, vejo com grande's preocupaççes o que oco!.

reu com as empresas que foram trabalhar no Iraque.

O SR. DEPOENTE {Ministro Saraiva Guerreiro) 

Sr. DeputadoJ de,um raodogerall as empresas bN;dleiras se d~

rara bem. No caso da ESUSA, evidentemente os resultados não

foram bons, mas houve uma nego,ci ação em que damos todo

apoio ã empresa. Mas, com relação ao fato presenta a que se

refe-re V.E~a.., . realmente recebi Um expediente assinado pelo

juiz, acreditando certas pessoas como representantes da ma,!

sa falida. Enfim, não discuto ordem de um juiz, e simp1eslften.

te nãs a transmitimos. Mas V.Exa. diz que essa dicisão é

interlocutória, que a decisão final não veio e que um outro

juiz de são Paulo te.ria dado uma- decisão interlocutoria dif!!.

rente. Não posso discutir isso. Enquanto o assutno estiver

sub judice, farei aquilo que o Judiciãrio lIandar. ~ apenas

isto o Que tenho a dizer no momento.

O SR. DEPurADO JOSE COLAGROSSI - Muito obrig!.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado ~lencar Furtado) 

Com a palavra o Deputado Paulo LUstosa.

O SR. DEPUTADO PAULO LUSTOSA - Sr. Mini<tro

do a V.Exa.

isso

váriosnesses cont~atos, serem escalonados um período de

segundo i nformação que obtive esta semana - e sobre

sunto di' dfvida externa, o Sr. Ministro referiu que. nas r~

o S,R. DEPOENTE (M,inistro Ramiro Saraiva. Gue.r.

t:eiro) - ~ exatamente isso. Inc1usiv~, num dos casos, o ~os.

foguetes da AVIBR1\S, o contrato foi feito antes qU,e a compo!

nhia' brasileira tivesse desen\,'olvido a tecnologia. Ela rec!!.

beu adiantamento de 100 milhões de dólares, ã custa desse

contra~o. Ela teve re~ursos para dese~volver a tecnologia,

'!ue leva 'vários anos, e só ag~ra g' ~ue estã tendo o : Sistema

Astros em funcionamento. Os outros casos também - da ENiESA,

etc eram programações de vãriso anos. Como ~e sabe, e comum

anos o suprimento e os pagamentos. ~empre houve. nesses c,!

50s especlficos com? Iraque, entendimentos e programações,

em casos como o da AVIBR1\S, especificamente conti"atada, de

longo prazo.

cialmente,. pedir um esclarecimento a S.EXa. o Sr. Ministro,

quanto a uma pergunta do Deputado Sêbastião Nery, que ficou

meio confusa no meu e.spírito. Eu entendi, da. resposta dada,

que as compra,sde armas do Iraque nõ Brasil estão presas a um

contrato feito antes da guerra. Portanto, contrato feito há'

mio;S de quatro anos. Eu pergunto 'se, com o contrato feito a.!!,

tes da guerra continua fornecendo armas ~'ate hoje, num volume

bastante significativo, inclusive no ano passado .,. Se

que entendi, aquele contrato de antes da guerra jã prévia o

fornecimento do volume de equipamentos de. guerra que está' se!l.

do fornecido hoje para o Iraque. Qu'eria saber se exatamente

isso teria sido respondido.

O SR. DEPUTADO EDOARDO MATARAZZO SUPLlCY - N.

acredito, da CP!. Muito obrigado a V.Exa. Estou-lhe dando e~

ta not'=(cia para que o aS5unto fiqu·e às encincaras, para que

a Nação toda dele tome conhecimento: O Sr. Deputado Eduardo

O SR. OEP UTADO JOS< coLA:l ROSSI - Oentro do a...

Hatarazzo Suplicy pediu a palavra' pela ordem.

verdade gostaria de prestar um esclarecimento complementar,

e talvez ° Ministro Saraiva Guerreiro possa complementar. Vou

ser breve. Durante a gestão do Presidente Giscard D'Estaing,

talvez o Ministro Saraiva Guerreiro .po~sa informar - houve a

aprovação de uma lei, enviada pelo Presidente, na França, s~

gundo a qual se permititiria a fornecedores franceses de equi

pamentos a outros palses fazer pagamento ao portador, a tit!!.

[o de comissão paga .~ pessoas no exterior por ocasião de n~

gõcios re.a1izados. Isto foi feito no sentido de evitar que a

França tivesse problemas nas suas exportações, caso tivesse

que pagar comissões no exterior. Isso para evitar' problemas

tais como os que aconteceram com a lockheed, ou no tiioverno

japones, com respeit~ a esses casos semelhantes. Assim. pe~

soa relacionada ao representante do Credit Commercia1 de

France me informou que o próprio representante do 'Credit

Commercial de France, no Brasil, tem estado ausente do nosso

Pais por causa da eventual possibilidade de vir aqui ser ch-ª.

Nado para prestar escl'arecimentos. Assim, seria um pouco di

ffci1 para nós obtermos esclarecimentos de um cidadão fran

cês. Acho importante que o Deputado Ri cardo Fiuza tenha obti

do essa carta. Mas, segundo informações que obti've dessa me!,

IRa fonte, que me pediu não fosse revelada, caso esta trans!,

ção que estamos averiguando tenha ~ido feitalseri extremamen.

te· diflcil de apurã-1a, porque qualquer cidadão fràncês pode

obter. em função dessa lei, o pagamento de uma comissão ao

portador, seja n~ Brasil, seja·na Suíça, seja ond~ for. : E

nio hâ maneira de verificar, porque esse cidgldão pode ter

~ecebido ,como portador, anonimamente, e ter dado o destino

que tenha querido dar. A informação que obtive ain'da, infe

lizmente não podemos apurar completamente, mas, para relato

i CP!, 'informo que um Cidadão francês recebeu essa comissão,

que deveria ser destinada a outras:·.pessoas no Brasil, mas

éle resolveu simplesmente .ir- embora' com a' comissão, nada p!.

gando a ninguem, segundo combinado. Mas eu não tenho condi

ções de apurar isso, e só i"e1ato o fato para verificar

quão diflci1 serã par.a nãs a'purar esse caso.

O-SR.' PRESIOENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

O Depoente, na oportunidade da inq~irição do Deputado Jose

Colagrossi, respondera a essa questão levantada por V. Exa.

Tem .a palavra. o Sr • .Deputado José Colagrossi.

O SR. DEPurADO JOSE COl.AGROSSr - Queria, in.!

assunto?

(Reassume a Presidencia o Sr~ Deputado A1en-

to sobre

ço ãpenas a minha reinscrição.

O SR.PRESIDENlE (Deputado Alencar Furta~-Pois não.

D SR. OEPUTADO 'RICAROO FIUZA - De•• a forma,

Sr. Presidente, acho que, pelo menos e!>te ponto polêmico de!.

ta Comissão., fruto de emoção e' talvez de interesse polftico.

diante de um docurr.e'nto oficial, em que o autor da origem dos

rum~res nega textualmente, on de o .Ban co, ofi ci a1men te, nega

textualmente a Comissão, 'diante desses fatos, desse" docume!!.

to,. de uma vez por todas tem por esclarecido o "Rela"tõrio So!

ratva". Quanto ao E"m9 Sr. Mtnistro Saraiva Guerreiro, não

causa surpresa nem aos representantes da Maioria nem ~ re

presentantes da Minoria, q.ue não pouparam elogios aS. Exa.,

o fato de ter-se desincumbido com o mai'or brilho, com

lIaiar lisura, com a maior honestidade, expoudo e respondendo

is questões da :form,a mais clara e mais franca. Muito obrig.!.

fica ao critério de V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Oeputado Alencar Furtado) 

V.Exa. então, aguardarã sua oportunidade, para não quebra'r

ll'I.OS a norma regimental.

O SR. OEPUTAOO EDUAROD MATARAZZO SUPLlCY - P.!!.

Deputado, os protestos de minha distinta consideração. JJ Sr.

Presidente, peço a Secretaria da Mesa que encaminhe ao Sr.

Presidente o documento oficial do Banque Credit Commercia1 de

rl:ance e as declarações do Sr. de Brossj·nd, de que foi us.!

do, de que ouviu rumores nos meios brasileiros, de que não

sabe como fai envolvido numa coisa ,desta ordem e de que não

tem e jamais testemunhou qualquer,fato que o levasse a acr.!:,

di ~a r nesses rumores. Como V. Exa. pode ver, Sr. Pres i dente,

a resposta' foi em 29 de fevereiro de 1984. E desde aquele pe

ríodo,descon~ando o tempo que o Correio levou, estamos de I

posse .desse documento. E achei 'POi" bem apenas traze-To ao cQ.

nhecimento da Comissão, quando tiVesse debatido o .. as9uilto

com mais profundidade.

O SR. O~PUTAOO EDUARDO MATARAZZO Sll'LICY

do Sr. Presfder)te.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Antes de conceder a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Matarazzo

Supli"cy queri.! dizer a V.Exa. o' seguinte: a convocação dos

Srs. Htnfstros de Es-tado Antõnio Delfim Netto e Ernane Galv,t

as-, bem como de outros Ministros foi feita' em sessão rea1iz.!.

da há cerca de três, quatro meses. Um elenco.de convocados.

,!I.o}.e.,..~ _~re,s_i.d,ê,n,~i,a. ape.na,s .e.ntend.e.u q.ue. nã.o, d.eve.r.ia ad.otar a

compulsoriedade da presença dos M'~nistros aqui. com a 'con~~

cação. E teve a delicadeza de considera-los a este nlvel f0l:.

Ilulando apenas um convite para aqui comparecerem. Agraciaram

nos com as suas presenças o Sr. Ministro Saraiva Guerreiro e

o S~ Ministro Cesar Cals. ~ injustificadamente, para nõs,em

r::azão da exigllidade do terrtpo desta CPI,- foi dada ciência de~

te fato ""OS Srs. Ministros - .S. Exas. não compareceram Nós

entendemos. hoje, que deverfamos apenas reiterar essa convQ.

cação. Era ate des~ncessãria essa rei1;.eração, porque jã est,!

V8m convocados. Era uma quest'ão õlpenas de 1embranç<1 à Comi,!

são' desse propósito. O que foi feito a.qui se encontra grava

do pelo sei"viço de som. Quanto ao problema do chamado IIRe.l.!

,torio Sariava n , a Presidência agr.adece a V.f.:xa. a diligência

a que procedeu no senti do de nos subsi di ar com esse docume.!!,

to, que, será ánalisado por toda CPI. Quero adi antar a V.Exa.

que ter:emos de descaracterizar os sigi los que foram adotados

ate agora, porque estaremos a partir do dia 11, trabalhando

o· Relatorio. No que que diz rest>eito ao caso do " Relatório

Saraiva", dois depoimentos foram cQlhidos em' carãter secreto

ou sigiloso. E a Presidência' vai propor ã CPI que seja desc,!

racterizado o sigilo, ate porque são hoje segredos de Poli

,chin~10. Nilo tem sentido essa reserva, ·que poderia causar pr~

juízo i elaboração do nosso relatõrio e ã prõpria Nação, qU~

ficaria desconhecendo depoimentos r,~cebidos sigi10samente.RQ.

Je é desnecessario esse s1gilo~ ao ver da Presidência· e,
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termos ,da indiístria brasileira, em termos de suçateamento

de.551 própria indiístria; c;ausam todo um processo de desart!

clfhção do ssforço do desenvolvimento técnico a nível interno,

!lue se desJllonta. Isso sem considerar o dramaticissimo cu So'to

social envolvido nesse processo de ajustamento. O que leva

i constatação do Deputado Eduardo Suplicy, companheiro mais

t~rmos em que estã, sempre, na"negociação anual, fechando~se

o balanço de pagamentos com di fi cul dades dramâti cas. porque,

dadas as próprias caracteristicas da dívida brasileira,

percentual muito alto da dívida a taxas flutuantes ••. Veja

V.Exa. que uma pequena alteração nas taxas de redesconto dos

Estados Unidos - uma ex.portação de déficits orçamentários am~

r:ica~os ou pequenas manipulações de política fiscal e orça

mentária dos Estados Unidos - r~presenta ao Brasil cerca de

Um bilhão e Meio de dõlaresadicionais de compromissos para

termos de iJllportação. Un processo de substituição de import!

ções não' consegue admiti r esse ajuste da redução das import!,

ções, sob pena de provocar a prõpri'a redução do Produto In

terno Bruto do País. E nã-o adianta aqui fazer uma aualiação

das r:esponsabilidades, a responsabilidade da comunidade fi

nanceira internacional. os nossos efros da perspectiva.

equivoco, o esforço todo que foi fei,to. Agora. a, mim me pa

rece - e, ai., eu gostaria da opinião de V.Exa. - inclusive

por declarações de algumas autoridades brasileiras que esti

veram no exterior, que, nas negociações com a comunidade' fi

naneeira internacional, o Governo braslleiro não tem explic!

ia. negoci ação da dívi da externa tem doi s níveis bem claros,

beK1 definidos. Ess~ nível de curtíssimo prazo, de fechamento

de conta.s a qualquer preçr., e uma negociação mais ampla que

se ajuste a todo um programa de Madi fi cação da estrutura ecQ.

nÔlRica nacional para se adequar aos novos 'dados da economia

internacional. O que ~e preocupa, ·e sempre me preocupou, e
que desde 1980 estamos adotando exatamente a política da n!:!.

gocfll.ção' de curto pr'azo. E essa soma de curtos prazos real

mente nos dã um longo prazo excessivamente desagradãvel para

a economia ,nacional. Veja. V.Exa. que, num documento bastante

seria, o próprio Ministro Galvêas reconhece que só' teremos

possibilidade de promover um ajuste adequado da economia br-ª.

sileira ãs condicionantes lnternac:ionais daqui a quatro anos.

Ora, entende V.Exa. que, com quatro anos após o's quatro ou

seis anos de restrições meio' pesadas, esses' custos do ajusto!

mento dentro da estratégia de ne.goctação' da divida' brasileira} r.!

almente têm um custo di reto em termos de recessão, iJão sup~

esse

entidades-

pOd~ muito bem ser substi tuido por outro muit~ ma i s

do ponto de vista econômi'co' e, sobretudo. do ponto

político e mesmo social. ~ão sei se minha' r~sposta

tão genética .satisfaz a V.Exa., mas não tenho. no

de vista

da dentro de algum tempo. estamos conscientes de que

processo

racional

de ordem

de convencer. ~ o iínico caminho possível entre

assumiriam de certa forma perante os bancos privados a dlvi

da dos paises em desenvolvimento e a pagariam com esses bô

nus de longa maturação. Hã vãr,ias' idéias em curso. Nenhuma

delas teye até agora. como disse V.Exa. muito bem'. qualquer

princípio de execução •. Hâ. sim, uma crescente consciência de

que aquilo estã sendo feito circunstancialmente} tem efeitos

negativos e perversos não só para 05 p~ises em desenvolvime!!.

to mas também para os paises t1esenvolvidos,por~ueteduz sua. Cllp-ª
cidade de exportação. e ate temos visto países desenvolvi

d~s fazerem o cál culo de desempreg~ resultante da redução de

vendas a países do 1ercefro Mundo. De modo que até mesr.lO de!

se ponto de vista estritamente econômico, ê extremamente d!!.

vi doso que o sistema atual seja o ~ais proveitoso para to

dos, para 0- conjunto. Evióentemente. não podemos ter a pre

tensão - nem nunca foi nossa pretensão - primeiro, de sermos

um mau pagador - pelo contrário, estamos fazendo um esforço

brutal para manter o cr~~ito; segundo, nunca tivemos a in

genuidade: de procurar formular qualquer proposta ou suges

tã~ que pudesse ser negativa r.ara QS palses onde estão essas imtj

tuições e dos governos credores. Não temos pretensão senão

Plomento, meios de dizer com maior precisão sobre as qualid!:

des ou a viabilidade polltica e téGnica da idéia que V.Exa.

apresentou. Apenas acho que ê' Uma i dei a interessante.

O SR. DEPurADO PAULO LUSTOSA - Sr. Mini,stro,

quero agradecer a V.Exa. Apenas concluo minha intervenção com

certa perplexidade em termos do que e possivel hoje em dia

dizer ao nosso eleitorado quanto ao futuro. ~ difícil def!

nir alguma coisa num p~rfil mais ou menos claro ã so'ciedade

bras,ileira) capaz de recriar um pouco de esperança e confia!!.

ça dentro desse quadro de retriçóes a nível internaiconal,c~

mo expressou muito bem V.Exa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE {Deputado Alencar Furtado} 

Concedo a palilvra ao nobre Deputado Israel Dias Novaes.

O SR. DEPUTADO ISRAEL OIAS-NOVAES - Sr. Presi

comercio e. portanto, sobre a atividade econômica) a necess!

dade de se obterem saldos crescentes de bala'nço comerc.ial i,!!

dispensâveis, tendo-se como único caminho, para obter esses

saldos, a restrição' violenta das importações M
• E, ai, esse

senhor disse: "não. e preciso levantar um sistema de gar'an

tias."De modo que hã virias idéias que não estão muito troco!

das em miudos. Algumas, sim. estão definidas. Como-V.Exa. s,!

be, tem sido lançada a idéia de um sistema 'de bônus, em que

os Tesouros dos países envolvidos e instituições financeiras

internacionais, sobretudo o 8anco M.undial, o próprio Fundo,

emitiriam bônus. De certa maneira sub-roqariam. Portanto,

dente. Sr. Ministro Saraiva Guerre~ro, Srs. Deputados, não

obstante a nossa condição de oposicionistas tradicionais

coerentes. fazemos justiça a V.Exa. admitindo que a sua ge's

tão tem obedecido aos principios gerais e, na medida do po~

sível, da polTtica externa independente. Essa conduta nat.!!,

ralmente tem .causado dissabores a V.Exa., e às vezes imagino!

mos uma diversidade de procedimentos entre 'os órgãos econômi

cos do Governo e o Itamaraty. J!i:s vezes, Sr. Ministro,ressuma

a impressão de que os órgãos econô~icos - a SEPLAN.

Ministério da Fazenda - raciocinam em termos dos nossos ér!

dores, enquanto o Itamaraty pensa "mais no nosso destino de

devedores. Isso, ãs vezes, se torna evidente. Ainda hâ pouco

um editorial ista sustentava a tese de que, lenquan#to

SEPlAN e o Ministerio da Fazenda torcem para o primeiro- mu!!.

dismo, o Itamaraty i nsiste em s~ fazer adepto do. tercei ro-mu!!.

dismo. Un dos seguidores dessa teoria ~eria, por exemplo, o

Embaixador Meira Pena. O Embaixador Meira Pena é um critico

soberanas. Achamos que hã um rationale por trâs das nossas

propostas~" Nisso estou de acordo com a idéia geral do Sr.

Deputado, de que. embora tenhamos' feito e estejamos fazendo

extraordinário esforço e com êxito indiscutível. nas circun!

tânGias e dentro dos limites da htuação. para um ajustame!!..

to violento em nossa economia. embora não tenhamos perdido

as esperanças em termos do. nosso desenvolvimento. da retoma-de

Mas

inclusive

lhe que. me perdoe a heresia, a presunção de propor.

flutuação dessas taxas de juros. o qual poderia

face ã pressão dos seus próprios acionistas no sentido

em qu'e estavam os Ministros do Comercio Exterior e de Fina,!!

ças de dezesseis palses. Por exemplo, um Ministro da Econo

mia de um país desenvolvido falava de um sistema - ele não

troca em miudos, mas achava necessário - de resseguro entre

bancos, o fMI e os 'gov.ernos·, um outro, especifícilmente

Sr. Brock, Ministro'do Comércio americ~no, dizia ser preciso

encontrar alguma forma de garantir ~uma previsibilidade ao

se~viço das dividas. dâlgo po~' esse estilo: Eu havia utilizo!

d,o uma imagem simplista, apenas para dr~matizar. Obviamente

que as coisas não são ass~m, mas apenas pa~a dramatizar eu

havia dito, porque se tratava at mais de comercio e da con!,

~ão comer~io-finanças, qU~l/o' meu país este ano tem de prod!!.

zir seis bilhões de dõlares de saldo, e vamos conseg~ir iSto

ve-ndendo 21 e c0l!!pr:ando 15. Seria; muito. melhor para nós

para os -nossos parceiros comerciais se vendêssemos, por exe.!!!.

plo, 30 e comprássemos 24. Então J e preciso . restabele<:er

esta ligaçio·. Quer·dizer, causa Um efeito perverso sobre

ate contar c~m um percentual dos lucros dos bancos que" op.!

ram com os palses subdes.envolvidos. Isso para pelo menos su,!

vizar o esforço de ajustar o perfil da divida e para a pró

pria substituição dessa dlvida de curto prazo dos paises mais

pobres por dív'ida~'de media prazo. Isso'seria feito juntame!!.

te com organismos como o Fundo Monetário e o BIo. Ate que

ponto essa idéia pode ter alg~m sig.nificado, algum sentido,

haja vista ... a total impossibilidade de se abordar os bancos

mica. etc. Mas na verdade não hã1 objetivamente, nada feito.

~, dentro dessa perspec1;.ivlI, essas observações são para

1l10strar que nos intranq{jiliza de"forma ainda mais dra!Jl'á't"ica

o que que pode advi r ••• por exempl oJ negociamos este ano"

Muito bem, estâ aí nO!! jornais; uma declaração fe~ta pelo-

prõprio Minütro Galvêas, de que, se as taxas flutuarem da

maneira como estão flutuando, pederemos chegar a uma eleva

ção da dívida externa bra~ileira até a, 180 bilhões de dõla~

res. Hoje, jã comprometemos 67% das exportações para·o pag!.

menta dos serviços dessa divida. Isso simplesm~nte inviabili

zarã tudo. Para fe'char o bal~nço de pagamentos de'ste ano PQ.

deremos nego ci a r alguma CÔi s a, mas, dentro de um~ pe rs pect i

va de três, quatro anos, efetivamente que esperanças podere

mos ter em termos de um ajuste adequado à economia brasi1ei

leira. sem traumatismos violento~.e sem praticamente inviabi

.lizã-la como tal. Apresentaria a V.Exa. uma idéia, pedindo-

pelo menos V.Exa. conhece bem essas negociações. Admitamos

que fosse proposta. a nlvel de negociações internaoionais. a

montagem de um fundo de compensação para os encargos adiciQ.

nais derivados das flutuações das taxas de juros internaciQ.

nais. Esse fundo de compensação poderia ser composto, por

exemplo, com recursos das sobretaxas. digamos, cobradas p.!:.

los Estados Ulidos sobre produtos exportados, principalmente,

por países pobres, jã que o objetivo dessa sobretaxa não

gerar receitas tributãrias para o ~esouro americano ou al.!:.

mão ou japonês ou canadense, mas simplesmente uma restrição

ã entrada desses produtos. Ate que ponto séria pos~ível fo!

zer UrR. fundo de' compensação .para os .encargos decorrentes de

emprestar a' taxas mais baixas, porque alguém teria que ban

car esses diferenciais? Essa a inda!;lação, e me penitencio .!

qui por ter-me al ong~do nessas ponderações.

'0 SR. DEPOENTE {Ministro Ramiro Saraiva Gue!.

reiro} - Sr. Deputado, temos feito de fato um grande sacrif,!.

cio.' ~ obvio que teríamos de fazer - todos os paises fizeram,

mesmo os :desenvolvidos - um certo ajustamento ã grande crise

mundial. Mas temos plena consciência de que ê preciso mudar

um pouco os parâmetros no caso dos países em desenvolvimento

e altamente endividados, e temos p:oposto ce'rtas ideias,como

jã me referi. A idéia que V.Exa. se refere'e muito espec!

fica, hií virias idéias em curso. Há uma dificuldade, por um

lado. a maior parte dos esquemas requerem algum tipo de co.!!!

promêtimento do Tesouro desses países, dos Estados Unidos,ou

que outros, mesmo que não imediato, mas "uma especie de rel

seguro, e que politicamente ê dificil de obter com as atuais

lideranças. Em segundo lugar - as idéias, 'como eu disse,têm

sido muito variadas - a idéia de um fundo,de algumà forma

~elll sido insinuada.Eu mesmo estive num seminãrio em Lausanne.

em

em

nos

social

sociedo!

lJ!va ã

competente para essa avaliação, de que hoje o custo

~e cada dõlat: gerado a,partir da exportação custa

de brasileira praticamente dois dólares. Tal fato nos

constatação de que e inviãvel a negociaçiio continuar

rivel dentro dessa perspectiva; tem um cust~ dramãtico

este ano. E isso leva. tambem. a restrições drãmãticas

tido de forma muito clara que tipo de projeto econ5mico, n~o

apenas um projeto de ajustamento, deve rã prevaiecer nos' pr.§.

x,imos anos. Não tem havido uma dêf{nição clarTssima dos graus

de liberdade que o Governo brasileiro poderia ter e'm termos

de restrições econôm,ica,s,e de implicações de carãter social

'pelo tipo de comprometimento que pudess'e fazer 'visando ao

pagamento da divida. Na verdade há t!ma indagação - e a1'

minha observação ê nesses termos: até que ponto fi inviãvel

'0 uso de um certo peso polrti co ou geopoliti co ou o peso tam

bem econômico-financeiro do Brasil a nivel dessas negocia

ções? Ouvi urna declaração do próprio Vice-Presidente Aureli2.

no, Chaves, num jantar com a gra~de maioria dos Presidentes

de bancos internacionais, no sentido de que o Governo' brasi

lei.rç não tinha apresentado de forma explícita o que deseja

va, de ma.neira, bastante obj~tiva e, que se não me engano, o

Presidente do p'rõprio Bank of América admitia até a possi,b,i

lidade da montagem de um cartal de_ devedores e que a negoci!.

ção via governo e bancos centrais seria possivel e viãvel

desde que se explicitasse clarament~ o que se pretendia,

que alguns palses subdesenvolvidos'" principalmente, no caso.

o Brasil, pelo seu peso pretendiam. Temos ouvido' "inclusive

p~opostas de.que 11. economia Mundial só se ,recuperarã se

per1feri,a se recupe'rar. que há um esforço. que ê fundamental.

segundo declarações de Robert Macnamara, Paul Volck,!r e o.!!

t~os, a recuperação da econQR\ia ,dos patses do Terceiro Mundo,

I redução das. restrições e também uma re.visão da ordem econª-
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tras de ter- a maior confiança no p~óprio EMbaixador Correi-a

'deu as expli cações parti culares sobre uma acusação públi ca?

O SR. DEPOENTE (Ministro Raftliro Saraiva Gue!.

Ministro Ga1veas estava com o Embaixador Sergio Correia da

Costa. e. j\liâs. não só não teM ,nenhuma divergencia com ele,

reiro) - ,Ele não fe.z propriamente, c,le repondeu a uma pergu.!!.

ta do jornalista. uma pergunt"a, que provavelmente foi equivE.

cada. Quer dizer. aquilo que está na, pergunta ele achou t;ue:. ..
era ,uma~. mas o que estã na pergunta não e o que

~Ellbaixador dis~e no seu artigo.

Suécia.

negoc'iação

grupo de trabalho composto pela Alemanha. Japão.

reiro) - Como eu dis.se) temos dois planos: o da

,cionais. tanto que o POT não é filiado ã Internacional Soci!.

lista. mas estã sempre presente em todas as reunjões. e~ t!!,

dos 05 Congressos do Internaci.onal Socialista. corno nas re.!!,

niões do~. Certamente nós teriamos uma Vice-Presidi.!!.

cia. que já nos foi diversas vezes oferecida. se pudéssemos

participar. 'Participamos apenas corno observadores. Mas essa

pequena di gressão é para fazer aqui uma refl exão e ouvi r

opinião (le V. Exa •• que consideramos. como toda a Casa. um

.profissiona1·extremamente competente e capaz. Alem do cam.!

nho de gover~o. alem da negociação com o Banco. além das

pressões que são feitas. como o se'u discurso. ret'erido p~10

Deputado Fernando Santana. ago~a. em Quito. não se.ri a, conv~

niente que houvesse também. ,nq nível Parl'aMentar e político.

pressões no sentido de uma refo~mulação dessas regras exis

tentes no Fundo Monetãrio Internaciona~. que todos te.os

interesse em ver mudadas? Queria.·'; nc1usive. i nformar-l he o

seguinte - não sei se é do conhecimento do Itamaraty. e acho

importante. se possível. não sei se faz parte das suas, re

gras ou da sua compreensão. que isso fosse parte dos seus d,!

veres: estã. hoje. em Washingtoo, uma missão do Parlamento I.!!.

teramericano. A délegaçâo brasileira é composta. ,dentre ou

tras pessoas. do Senador Saturnino ,Braga - é de todos os pa..!:.

tidos - e do Deputado Pratini de Morais. Essa missão parla

mentar saiu do Brasi 1 em fins da. semana passada em direção ã

Venezuela. onde se encontrou. com Parlamentares da Argentina.

do Peru. do Equador. e forám todos juntos para reuniões em

Washington a nivel de Congresso ame~icano. a nlvel de Fundo

Monetário Internacional. em seguida. eles il'-Í'am a Nova Ior

que conversar com os banqueiros para mostrar um pouco uma

pos i ção po1í ti ca e um cami nho po11ti co di ferente pa ra a ne

gociação da nossa dívida externil. O próprio Internacional

Socialista. na ultima reunião do 'bureau. que foi em Bruxe

las. no final do ano passado. ã qual compareci comO'" represe!!,

tante do POT. criou. por sugestão do ex~Presidente André' P~

'rez,que, é o representante do Partido Socialista v~nezuelano

e um dos Vice"Presidentes do Internacional Socialista. '. UM

dentro das regras existentes. coisa da qual não se pode fu

gir. e o plano do convencimento. ·da criação de opinião publ!

ca de consciência. em qu'e os governos trabalham. Sobretudo

nos países democrãticos. necessariamente o legislativo tem

significação fundamental em termos de reflexo de opinião pu

blica e de formação de opinião publica. De modo que os co!!,

tatos ·interparlamentares. embora ~ejam de todo independen

tes do Executivo. evidentemente podem ser extraordinariamen

te proveitosos nesse, campo da formação de consciência. Ai.!!,

da antes da ~iageJll do grupo 'que agora e!itâ nos Estados Uni

dos. tive um contato com o Senador: Nelson Carneiro. que me

falou dessas idéias que eles iam apresentar. Eu respondi:

"Esta e uma decisão dos senhores·. Mas. evidentemente. que

não deixa de ser de grande utilidade os seus contatos. incl.!!,

sive. c,om o Congresso americano. um fator q'ue pode. ser deci

si'vo em ·termos da prõpr~a política dos Estados Unidos da

A.erica neste CUlpO econômico em geral - financeiro.comercial

e assim po~ diante". Certamente. não pode deixar 'de ser PQsi

tivo que eles ouça.1I de representa~te do povo. ~rasileir~ • as

'nossas inquietações. os pt:oblemas que são criados COM

atual situaçio e as indicações sobre -po~síveis caminhos

percorrer. Hós sabemos que isto não ê fãci1. porque cada r!,

presentante parla.entar tem os seus problemas ·específicos e.

termos eleitorais. eles variam em cada"Pals. r~giio ou sub

região. Mas. sob o ponto de vis"ta -daquele plano il que me

referi. do convencimento. da criação' de uma' consciência in

ternacional.sobre la problemática da ·dlvida - vallos falar

França. Ingl~terra e o .B~asil - o Senador Saturnino Bra.ga faz

,parte deste grupo - para estuda~ uma política alternativa. ã

própria política do Fundo Monetãrio Internacional. Esta p!.

que na digressão é para ouvir, ~ opinião de V.Exa. sobre se

este caminho e vãl'ido e ate que ponto podelllos .contar com

apoio do Itamaraty na direção desses e~forços da classe po1!

ti cal que também parti cipa das inqú·'ietações e das tristezas

de um'a politica que. sabidamente. nio levarã ã ,SOlução dos

nossos problemas fundamentais.

O SR. D~POENTE (Ministro Ramiro Saraiva Guer-

·Muito

chamado

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS-NOVAES,.,

vimos com certa estran~eza ,Ulll artigo contido no

dores do POT tenham sido as majores vltimas do Golpe Mi.litar

de 1964. quando. entãl?' verificamos o isolamento interna~i.Q.

nal que nós. Parlame~tares. nÔos. Po11ticos.'tlnham?S COIR

resto do Illundo. E foi sempre p~eocupação nossa. a reflexão

que vfnhamos fazendo nesses dezoito anos de ~r.b'ftrio. perlo

do em que nem tlnhamos 'direitos politi~os, era que,' no mome!!.

t,o.e,m que essa n\lvelll desaparec,esse:·. ao voltarmos ã atividade

política, terTamos a preocupação c~m o relacionamento inte!.

nacional. Esta foi UMa ~efJexão feita por muitos de nós. e

ate isoladamente. sem ser elll conjunto. Quando come,?amos

pensar n~ volta do trabalhismo. o a~ual Governador do Rio de

Janeiro. que é o n·os~o Presidente, o Governador Leonel Briz.Q.

la. ainda no exílio começou os p~i!lleiros contatos com os

parti dos e com as pessoas do 'Internaci ona1 Saci ali sta, que

e. como e.sabido. uma instituição que reune os partidos

çialistas •.05 partidos sociais democratas e os partidos tr!,

balhistas d,e todos os continentes. ~ sabido que a legisla

ção brasileira. por inspiraç,io do périgo ·comunista. não pe!.

aite a filiação de partidos pollticos a organizações intern!.

D SR. DEP UTADO IS~AEl OIAS-NO VAES : Agora. fol;.

se V. Exa. ou fosse qualquer outro da sua equipe. nós ádmiti

~iamos que pedisse prazo para a lei'fura do ar-:1go e não c,h,!.

.asse o Embaixador brasil~iro de tonto sem mais aquela.

obrigado" ~r. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alencar Furtado) 

Concedo a palavra ao Deputado Bocayuva Cunha,

O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - Sr.Presidente.

Sr. Ministro,'Srs. Deputad.os. e inegável que a crise da· dív,i

da externa dos p!ises hoje é realmente um assunto merecedor

da preoc~pação e da inquietação do mundo tod~. e envolvendo

homens de todos os partidos e de todas as filiações ideolõgi

cas. Nós. do PDT - e aqui. nesta Casa. somos todos homens de

partido - talvez sejamos aqueles que maior ,preocupação temos

com o r'elacionamento político entre partidos e entre Parla

lIentares. Eu explico isso imaginando que a maioria dos fund,!

Rprojetão" dq Governo. em que se tenta. contornar o problema

das ele1çõe~ diretas. Então. o Gover:no cede todos os aneis.

que são IllUitos. e quer reter: o dedão. Aquele artigo. se

não me engano de ?úmero trinta e seis. permite que Parla~en

~ares seja,p designados para funções diplomã~icas sem prej~!

zo das suas atribuições especifica·s. Ora. posso assegurar a

V.Exa. que Deputado nenhum pediu isto. e chegamos a admitir a

hipótese de que o Governo. na verdade. esteja fazendo uma

especie de compra gentil do voto oferecendo vantagens aos

Deputados. as quais os Deputados não pleiteiam. Então. ofer!,

cem-nos tantas gentilezas que os santos locais começam

desconfiar. V. Exa. considera legal este aproveitamento de

Deputados. não obstante esta deter,rninação, esta provãve1 de

terminação constitucional. sendo qué o Itamaraty. se não me

engano. é órgão submisso ao DASP e a outras organizações

fixas e efetivas? Como é que V. Ex~. ve o. problema?

O SR. ·DEPOENTE (Ministt:0 Ramiro Saraiva G~~!.

reiro) - Sr. De.putado. -.a rigor eu jã repondi a esta pergun

ta no curso dos debates e dei a minha -opinião em, te'se. do

ponto de vista da filosofia da.s instiuições. e tambêm acre§..:.

centei que. como o próprio P~esiden:te da Republica disse.

esse projeto estã aberto ã negociação. O próprio Congresso

podera melhorá-lo em vários pontos, por meio dessas negocia

ções. Mas eu creio" se o Sr. Presidente da Comissão me aut~

riza. que eu possa ~.penas re·ferit:-me ã resposta que jã dei

a outra pergunta.

O SR. PRESIDENTE (D~putado Alencar Furtado) 

Pode. Fique ã vontade V.Exa: t: porque jã tinha respondido

anteriormente. ã pergunta que formula agora V.Exa.

O SR. DEPOENTE (Ministro Ramiro Saraiva Gue!.

~eiro) - Ele disse que aquela ideia era uma tonteria.

O SR. DEPUTADO iSRAEl D)AS-N·OVAES - Mas V.Exa.

sabe que tonteria e próprio dê tonto.

O SR. DEPOENTE (Ministro Rarniro Saraiva Gue..!:..

r:eit:0) - Eu·sei. mas a tonteria. a r:igor. nio era uma 'coisa

do Embaixador mas do perguntadõr.

O SR. DEPUTADO ISRAE'L DIAS-NDVAES - Bem. isso

,e uma boa vontade de V.Exa. Sr. Ministro. queríamos dizer 'que

prõpri o

éontrãri o. tem dado mo,!

O SR. DEPUTADO ISRAEL DIAS·NOVAES - Ent'ão.ele.

reiro) - Nós não nos, preocupamos COj'Il isso porque o

diante do artigo. como. p~lo

da' Cósta., I

contumaz da gestão de V.Exa: e do seu antecessor. Mas. qua!!.

to ã, evidência. quéro indagar' de V.Exa,. sobre o recente epi

'sódio ocorrido nos Estados Unidos. quando o nosso Embaixador.

Sérgio Correia da Costa. convidado por um dos grandes jor-

nais norte-americanos a colaborar com um artigo sobre

~r~sil. o fez defendendo a tese de que os palses devedores do

Terceiro,Mundo deveriam se entendet: para tratarem do seu

debito comum. Aí arriba a Nova York o Ministro Galvêas. Pe!.

gunfado pela imprensa local. sobretudo pela imprensa de fala

castelhana em Nova Yorque. sobre o artigo do Embaixador do

Governo brasiJiero. ele ,respondeu. segundo a transcrir';ão dos

jornais. em e~panhol. dizendo: "Eso'es una tonteria ll
• Quer

dizer. e Uma bobagem. uma besteira. Essa é a tradução lite

ra1 de~. obra de tonto. Pergunto a V.Exa. se o Em

baixador Correia da Costa. ao exarar esta opinião. ele

fez com a anuência do ltamaraty. se o Itamaraty tOJ!lOU co

nhecimento deste belo inlci~ de polêmica ou' se simplesmente

'deixou o Embaixa-dor entregue' às traças. com' as suas idéias

acossadas pelo M'inistro Galvêas. que. como eu digo e repito.

fi sempre a iMpressão de pensar mais no interesse dos cred.Q.

res do q~e na aflição do devedor.-

O SR. DEPOENTE (Ministro Ra~iro Saraiva Gue.c.

~eiro) - Sr. Deputado. de fato ~oMef conhecimento .muito s~

perficial,desse assunto. e "'creio que ele derivou de algum

equivoco. 'porque o artigo do Embaixador Correi,a da Costa.que

expõe um ponto de vista qu.e fi comum ao, Brasil e aos paises

devedores em geral. como eu disse. sobre o Hdever ser ll
• não

chega a falar especificamente de um clube de d~vedores. na

Acepção que isto tem tido na pt:âtica. e sim numa cooper~ção

erttre os pãlses deved·ores para pt:essionarem no sentido da

adoção de melh9res parâmetros. que e o que temos feito no

âmbito internacional multilateral e bilateral também. em c~!!.

versas. Mas é posslvel mesmo que a pergunta feita ao Minii.

tro\Galveas tenha sido extremamente simplificada e que defo!.

mou o que estã dito no artigo. Devem ter pergunta.do: "Ah. o

Embaixador do Brasil ai estã defendendo a ideia d,o clube dos

devedores M
• E. ai. isto ascendeu no esplrito do Ministro Gal

vêu uma idéia que não correspondia ã exposição do Embaixa

dor Correia da Costa no seu arcigo. E ele· respondeu. porta!!.

to. a Uma pergunta que. na verdade embora atribuísse ao Em

baixador essa idéia. não correspondia ao, que estã escrito no

artigo publicado no nNew Yor" Times n• que e um artigo que t!,

'le ~te boa repercussão. Como eu disse. hi em muitos meios e

Ate mesmo em clrculos bancáriOS, co~sciência da necessidad~

de UfRa ·solução para esse 'problema da dlvida dos paises em

desenvolvimento. De modo que acredito que nio tenha havido

senão aí um equívoco, decorrente de uma pergunta"m~l feita

'ou não muito precisa como reflexo daquilo que es tã escrito

no artigo do Embaixador Correia da Costa.

O 'SR. DEPUTADO ISRAELDIAS-NOVAES - 'Sr. Hini~

tro. e o ltall1araty contentou-se com essa própria suposição

ou tentou. digamos. animar o. ~mbaixadt>r? Porque. de fato. se

o artigo dele meretia essa calúnia publica de um Ministro do

nosso Governo ••• Na vérdade. no minimq leviano foi o, Mini!.

t,ro Ga1vêas. porque, se um j or.na1i sta faz uma pergunta

ele responde sobre o ..q.u.e..n.ã.n. ..s.ahe.... deixa mala Embaixador. o

que s:fg-ni.fica que. deixa mal o nosso Pais. Então. ,digamos

orf the-rec~rd. o Itamaraty tentou algum esclareci::lento com

o Hinist~o Galvêas? Porque a fr:ase ço Hinistl"o Galvêas fi

co~ e estã lã. vai' p~ra o axiolõgio do Embaixador Sergio

Cotj'rio- da Costa.

O SR. DEPOENTE (Ministro Rarlliro Saraiva Gue!.
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nômicll mundial e sobre seus efeitos, que levaram a economia

brasileira a um acentuado desequilíbrio do balanço ?e paga

mentos e conseq~ente endividamento e'xterno.

Ao render minhas homenagens ã Câmara dos Depu

tados, espero que das informações'aqui prestadas e da reali

zação de um debate construtivo, po'ssarnos somar esforços não

apenas para a exata compreensão dos problemas que o Pars ora

cntrenta, como para a pr6gressiva superação dos obstáculos

levantados pelo endividamento externo.

~ o que se poderia chamar o "ciclo do ·dêbito",

descrito megistralmente por n:. AV'ramovic, do Banco Mundial, e

que se poderia resumir da seguinte forma:

Primeiro estágio: o país le~anta empréstimos

no exterior para financiar não apenas o gap entre investimen

'tos ~ poupanças inte:rnas e as amortizações de dívidaa contra
tadas anteriormente, mas, também, 'para poder pagar os juros

vin~eulados ao débito em moeda estrangeira. Nesse. processo o

~ís obtêm uma adição líquida aos recursos gerados interna

mente para investimento. Durante este estãgio o impacto do

serviço do capital estrangeiro sobre a economia nacional é
neutro ou, mais precisamente, este impacto é continuamente

transferido para o futuro .. A conseqüência, porém, é que o en

dividamento externo cresêe rapidamente, porquanto' 05 juros
correspondentes às dividas assumidas anteriormente são pagos

com os recursos obtidos via contratação de novos empréstir..os

externos, os quais t;;unbém são onerados por juros, com o que a

familiar lei de j urOo!; compostos passa a operar, inapelavel-

· mente, COM toda a força.

'. Segundo estágio: este estágio inicia-;e quando

as poupanças domésticas passam a ser suficientes paz.:a finan
ciar os investimentos internos .. O país nâo mais dependerá do

· ci!ipital estrangeiro para complemcnt.ar, financeiramente, os

investimentos' programados, embora ainda necessite levantar

novos empréstimos acumulados no primeiro estágio. Em outras

palavras, ;;'0 iniciar-se o segunae estágio, é condição neces

sária que o"resource gap"seja nulo .. A medida que o segundo
estágio avance no tempo, ·uma parta crescl1nte dos ju~os passa
a ser paga com recursos pro';enientes das poupanç~s geradas

internamente. Embora não ocorra'repagamento lIquido, o pro

cesso de tornar empréstimos externos a juros para pagar apena!!
os juros' vinculados a empréstimos assuniidos anterioJ:mentn

tende a que esses novos· empréstimos se tornem gradativamente

JlIenores; em conseqüência, o endividamento externo continua a

· elevar-se, porém a taxas decrescentes. Ao fim do sêgundo es

tágio, o débito externo atinge seu ponto mãxirr.o e deixa de

crescer.

Nesse particular, A economia de um p~s não

difere muito da de uma empresa ou, mesmo, de um inaivíduo.

Uma empresa, por exemplo, que tenha um mercado

co~sumidor à sua frente, poderá ampliar sua. produção, rapiõa

II'!ente, se conseguir ampliar seus: recursos de capital ou tomar

eIn?réstimos de terceiros: Anão, se.r recebendo esse reforço de

· capitai~ (de riscO ou de financiamento), terá que 5e conten

tar com um crescimento mais lento, através da acumulação e

reinvestimonto de seus próprios lucros ..

O mesmo acontece com 05 países .. Para acelerar
o ritmo de seu' desenvolvimento econômico, um país ond<3 o fa

~ tor escasso é o capital - caso do Brasil - deverá 'tratar de

obtê-lo no exterior, s'ob ;; forma de investimento ou c'l~ finan

ciamento..
O grande cuidado que se de';e ter, nesse caso #

é o de vigiar a relação serviço da dívida/receita do exporta

ções (debt service .ratio), a fim de ·evitar q'ue, num detenni

nado momento, o país não tenha mei05 de pagar seus compromis

sos no exterior .. Exat.ament.e como no caso de uma empresa.

S muito importante observar, atravês da histó
ria econômica, que 05 países evoluem' de um primeiro estágio,

em que são importadores de capital, para estágios superiores,

onde essa dependência vai diminuindo, até tornzrem-se expor
tadores de capital.

Evidentemente, isso não poderá ocorrer em to

dos os países, uma vez que, ..po;;' defi~ição,' o valor das impor

ta.ções de capital ê necl2ssariarnente igual às ~xportações de
capital ..
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canadá 58 Uruguai

o quadro anterior mostra a tendência recente

para o aumento da parcela do PIB destinada ao consumo: em

1973# o consumo pessoal e o do Governo totalizavam 73,9\ en

quanto em 1979 eles chegaram a 80,6; inversamente, os inves

timentos privados e governamentai~ reduziram-se de 26,1\ para

J.9,4% do PIB ..

De qualquer fo~a, li fácil ·perceber as vanta

gens do endividamento externo o.u da absorção de capit.ais es

trangeiros corno meio de ampliar as possibilidades de investi

mentos e de acelerar o desenvolvimento econômico.

tIos países subdesenvolvidos, onde o n!vel da

Renda Nacional é relativamente baixo, registra-se, de um modo

geral, uma elevada propensão ~ consumir por parte da popula

ção, fenômeno este que provoca uma escassez de' poupanças,

pois t como é óbv.i.o, UI'lIa vez que da. renda auferida a maior

parte ê consumiila~ o que sobra a título de econom:l,a fi real
mente uma parcela pequena. Na medida em que a Renda Nacional

se expande nos paí.ses subdesenvolvidos, com uma elevada pro

pensão a consumir, os planos de investimentos são também ele

vados e não encontram correspondênc~anas poupanças que, como

vimos, são escassas. Esse desequilíbrio entre o volume "dese

jado" de. 'investimentos ou planejado pelos empresários, para

'atender a uma procura' exacerbada em relação a um volume de

~ poupanças que é escasso, g.~ra uma pres~ão infiacionária. Par-

tindo dessa insuficiência de poupanç~s para atender, aos volu

mes de investimentos necestãrios para garantir um determinado

crescimento econômico, de que resulta, de um lado, uma pres

são inflacionaria, e, de outro, uma tendência ao desequilí.,

brio do Balanço de Pagamentos provocado pelo' rápido incremen

to das importações, alguns autores consi.deram que a inflaçãc.

é um mal inevitável nos parses em 'desenvolviment.o, assim corno

o crescente endividamento no exterior..

Sr. Ministro Saraiva Guerreiro; antes de encerrar esta reuni

io, quero formular a: V. Exa. uma indagaç~o: quando do .!!p~sõdio

d~ MRelatõrio Saraiva". eram diplomatas na Embaixada 'do Br,!

,sil em Paris os 51"5 •. Guy Vasconcelos e Fernando Fontoura. O!,

poimentos prestados a esta Com~ssão dão notícias de que não

apenu o Adido Militar Raimundo Saraiva ter'{! prestado info.!

R1açõ~s ao então Ministro do Exercito sobre o assunto jã cE.

nhecido como ','Relatõrio Saraiva". mas tambem os Srs .. Diplom!,

tu Guy Vasconcelos e Fernando Fontou~a teriam feito referê.!!.

cia ao mesmo assunto ou mesmo caso, ao Itamaraty. A pe.rgunta

i se procede esta informação que nos chegou. de que·' os rcfeti

dos deplomatas prestaram ao It~maraty informes sobre o assu,!!.

to. jã conhecido com episódio Saraiva? Em caso' positivo. que

V.Exa. deter.ine ã sua assessoria ou a seus orgãos. do It,!

ll'Ilraty, que nos remeta copia do mesmo.

O SR .. DEPOENTE (Ministro Ramiro Stira;-va Guer

reiro) - sr:. Presidente. nunca vi este relatório ou inform,e

e. nos arquivos do Ministeri.o - hã tempos fizemos uma pesqul.

sa - não cons~a este informe Saraiva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado A1e~car Furtado ) -

Quero agradecer a V.Exa. a presença~ que foi muito importante

para os nossos trabalhos e dize~ qu~ V.Exa •• honrando com: a

sua presença a nossa Comissão. pr:~stigiQ'u ao mesmo tempo

..Câmara dos Deputados~ Muito obrigZído· a V. Exa. Estâ encerr!,

da (a sessão.

~,is amp1amente do desenvolvimento econômico e da expansão

da economia mundial e das implicações políticas e sociais

sem dúvida alguma o trabalho dos parlamentares junto aos

se~s pa1"es e junto a certos meios nos exterior tem Um car.[

t'er muit~ positivo. Haturalmetne. os Poderes são separados.

mas temos dado o apoio legístico possível a essas miss~es.

Não so respeitamos. como. ,no caso especifico, achamos muito

positiva a atuação do grupo que estã agora nos Estados Uni

dos. chefia~o pelo Senador, Ne.lson Carneiro.

O SR. DEPUTADO BOCAYUVA CUNHA - Sr. Ministro.

finalmente. e'u gostaria de lh!! dar uma informção: ficou re

solvido recentemente. há duas semanas. na reun,ão do ~

da Internacional Socialista.em Copenhague- decisão aceita ofL

aialmente pelo Presidente Wi1ly Brandt e apoiada' u!1animeme.!!.

te pela direção da Internacional Socialista'- a convite do

por, que a prõ,xima reunião do Burea~ international. que co,!!.

. ti.ri cotn. a presença, inclusive. de alguns Chefes de Estado,

COIlO o Premier espanhol; como Mário Soares de Portugal

Bettino Craxi da Itãlia. entre outros ser:ã no Rio de Janeiro

nos dias 1 e 2 'de outubro deste ano. Vamos contar com

presença de cerca de trezentos con'vi dados estrangei ros,

que acho um aconteciMento extremamente importante. Aproveito

a presença de V. Ex~. !1esta Casa para informar oficialmente a

realização desse Congresso no Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDE~TE (Deputado A1eocar Furtado) -
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DIVIDA EXTERNA,BRASILEffiA

Exposição do Ministro de Estado da Fazenda na Câmara dos De~
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Casa do cong.resso Nacional, para d~sj:orrer sobre a cris~ eco-

QUADRO N9 2

BRASIL

PrÓduto Interno Bruto e Composição da Despesa Interna (1)

ANO PIB CP(2) Cg St Cp/PIB ég/pIB St/PIB Ig ,Ip

1970, 210,1 141,2 22,0 2,6 67,2 10,6 1,2 8,6 36,5

1971 279,5 18Ú 28,7 6,P 67,0 10,3 2,4 11,1 50,2

1972 368,4 245,9 37,3 9,4 66,7 10,1 2,6 13,6 67,8

'1973 508,7 32B,7 :50,7 21,4 64,6 10,0 4,2 19,0 95,0

1974 .. 740,5 483,3 69,4 52,9 65.3 9,4 ,7,1 28,7 146,2

1975 1.052,1 698,S 106,8 -24';3 66,4 10,2 2,3 41,4 221,3

1976 1.680,2 1.136,1 170,5 21,6 67,6 10,1 1,3 65,9 ,325,3

1977 2.523,1 1.725,1 240,2 36,8 6S,4 9,5 ,1,5 90,9 446,7

'1978 3.729,8 2.648,6 347,5 -12,1 " 71·;o~ 9,3 113,9 675,0

1979 6.239,4 4.544,3 585,0 -34,7 ' 12,8 ' 9,4 147,4 1.121,8

1980 13.104,3 9.457,4 1.159,7 .. ..... 12,2 8,8 28~,2 2.482,6

'~-'----

Fonte: FGY
{..O~: Exclu'ldas as importações
(2) ~ Inclui Variação em .Estoques a oartir. de 1975·

Obs: 'Cp :: Consumo pessoal.
Cg iIII Consumo do governo ..

St li:: Variação nos estoques.
19 ~ Investimento do governo.
lp • Investimento privado.

Terceiro estágio: a poupança doméstica é sufi

ciente para financiar todo o investimento interno c, adicio

nalmente, cobre os juros do débito acumulado nos estágios an

teriores.. Durante este último estágio, o país começa a gerar

um excedente de poupanças, acima do nível dos investimentos
domésticos e do pagamento de juros a credores ext<!rnos. Po

de-se, então, começar a amortizar-se? débito até então acu

mulado, mantendo-se, paralelamente, o ritmo do desenvolvimen-

~ to econômico. A lei de juros co~POst05 agora trabalha em fa

vor do país devedor e o se:!U débi tc externo reduz-se rapida

-mente. O pais paga, neste estágio, todo O· custo de seu desen-

· volvimento que se apoiara em aporte de empréstimos externos,

ônus este proposto nos dois e~tág;(.os anteriores. O "ciclo do
débito" completou-se. '

.AN.NfÇO t:€ 1A1WtDlTOS
AI.OOS EH CORTA COMEm

US$ 8flhõu

Países Inclus
PAlsu 'SI t>eS';;v!'1vf.tnto

"" trlalhados Toul
üpeortadores Uio Exportado~

de Petróleo NsdaP!tr81to,
."77 '.' 2,.,l - 30.4 3.'
'.978 32.4 . 5.7 '- 42,3 4,2

~!~ , - 5.4. '..52.5, - &2,0 -,'
lO" - 40,4 111";0 ~ 87:7 - 17.1

:.•1J31 ,~ 53,_ -lO!1i~ - 53.a

11!l1lZ - '1.4 - 12,0 - - 82,2 - 95.6

••!1l!3 - 1.2, - 16.2 .- 56,4' - 13.8....
-~.5 - S.b; - so.o ;~.S,... -30,0 -" ·7.0 ~ 50,0· - 87,0

rMtE':. Itcrld Ecelallfc Out1coi: (fHIJ
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Não há como negar, diante dos empress1vcs nú

mexas resultantes· do comércio internacional, quI;! as atuais

dificuldades mundiais foram iniludivelmente geradas pela cri

8e. do petrôleo, iniciada em 1974., e cujo ápice verificou-se

nos anos de 1979/80. Basta, para evidenciar essa conclusão,

analisar, a partir de 1973, a evolução dos déficits, apresen

tados pelos países em desenvolvimento não exportadores de pe

tróleo, no ,saldo em conta corrente do balaflço de p'agamentos.

Esses va1o~es que, em 1973, se expressavam pela cifra de US$

l~,S bí.lhões, em 1981 qtingiram o mpntante negativo de US$

109,1 bilhões, mantendo-se. em nível superior a Ub$ 80,0 bi

lhões, em 1982 e só decaindo acentuadamente a partir de 1983

(vide quadro a seguir).

Engup.nta isso ocorria de um lado, os países
exportadores de petr5leo foram acumulando permanentes super~

vJ.ts nos saldos em conta corrente, o que por outro lado con

tribuia a expandir a liqui.dez internacional.

o Brasil procurou, no decurso dess~ tempo,

evitar que Os reflexos da crise mundial se transmitissem ime

diatamente para a economia nacional, com base em um programa

de investimentos nos ~etores de bens de capital, insumos bá

s!.cos e energia.. O fez com fundamento na existência de um

mercado interno que justificava a escala de produção dos res

pectivos projetos, a qual; por seu turno, viabilizaria também

a exportação de excedente. E decidiu implementar esses proje
tos tendo em vista a satisfatória liquidez interna-cional,

tornada possível pela recicla.gem dos petiodólares através do

sistema bancário internacional, bem como pela. prevalência de

taxas· de juros da ordem de 6 a 7\ ao ano, inferior ã inflação

mundial e à taxa de retorno daqueles proj etos.

A ECONOMIA BRASj:LElRA ANTES DE 1974.

Sem dúvida alguma, a crise de energia iniciada

em 1973/74, com a explosão dos preços do petróleot foi o fa

tor mais importante na interrupção do curso de acelerado de
senvolvimento econômioo experimentado pela economia brasilei
ra nas décadas anteriores ..

Ao eclodir· a crise do petróleo,. em fins de

1973, o Brasil atravessi'lva um dos períodos de maior prosperi

de.de de sua história econômica, apos superar uma fase extre

mamente difícil, que se caracterí:l:ara pelos agudos desequilí

brios internos e externos ocorridos n05 primeiros anos da dé

cada de 60 e que deram origem às profundas reformas institu
pionais adotadas a partir-~de 1964.. Os resultados dessa trans

formação iniciada em 1964 começaram a ser colhidos a partir
de 1968.

Entre 1968 e 73, os principais indicadores

econômicos e sociai.s mostram que o' País havia solucionado os
e$trangulamentos mais importantes ã modernização de sua

noma, caminhnndo, celeremente, para alcMçar nr~eis mais
elevados de bem-estar social.

Entre os resultados alcançados, no período
considerado, merecem registro eS~E!cia1:

- o P~duto Interno Bruto cresceu a uma média anual. de
11,5\;

- a inflação declinou de 811 e 92\ em' 1963 e 1964 para J.5,7\
em 1972 e 15,5\ em 1973; ~

- as exportações brasi1eiras passaram de US; 1,4. biThiio em

1963 para US$ 6,2 bilhões em 1973, 'com um saldo acumulado
na balança comercial de US$ 1. 753 milhões _ Os resultados

negativos em tr~nsações correntes situavam-se em torno de

US$ 1,5 bilhão, n5:vel compatível com uma razoável absorção

de poupanças externas. Em 1973, o déficit: em transações

corrcmtes tuS$ 1,7 bilhão) correspondeu a apenas 2,u do

PIB;

a infrZl.-e~trutura econômica e social substancialment~ am

pliada, com a realização de vultosos investimentos em

energia elét::r::ica, transportes, comunicações, saúde, educa
ção e assistência SOcial.

As 'TRANSFORMACCiES OCORRIDAS NO PEn!ODC 1974/1978

Não obstante a eclosão da crise do petróleo em

fins de 1973, persistiram ainda muitos fatorês favr :ãveis ã
.implementação de uma polItlca substitutiVa de importo!lções,

como altsmativa para ajustar a economia do PIllS ao quadro de

restrições externas imposto pelo crescimento relativo daquela
matéria-prima. Entre eles poderiam ser citados:

- o sistema finánceiro internaciona1 promovQu rapidamente a
reciclagem dos petrodólares para financiar o déficit do!;

paises importadores de petrôleo;

_. as taxas de juros interna~ionais - cerca de 7\ ao ano _ ,

'eram extremamente negativas quando comparadas com a infla

ção internacional (nos -Estados Unidos, a inflação chegou a

atingir o nível de 13,4\ em 1974) e com os elevados preços
das nco~oditiesn;

- a disponibilidade de recursos permitiu que, durante todo o

perrodo 1974/7.9, o Brasil contasse com elevadas dispcmibi
1idades de reservas internacion'ais..

Para financlar esse. amplo programa de reestru
tUração da economia brasileira, o Brasil tev@ que recorJ:'er a

Volumes crescentes de poupanças externas, a fim de cornplell!en
'tar o esforço inteJ:11o de financiaJl'tento.
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Essa estratégia evitou se in terrompesse r de
forma brusca, a trajetória de desenv01vimento que caracteri'

zava a economia brasileira.

No final da década de 70 os empréstimos comer

ciais aos países em desenvolvimento, exclusíve as l.inhas de

crédito para. exportação, tnais que decuplicaram, em termos

reais, permitindo que esses países alc,ançassem taxas médias

de crescimanto anua1 de 5'1 a 6%, ou seja, quase o dobro dil

t:axa ~dia anual de 31 registrada' pelas- nações industrializa
das.

No período 1973/78, a dIvida externa evoluiu

de US$ 12,6 bilhões para us$: 43,5 bilhões, tendo todo eSSê
pxacesso ocorrido com grande estabilidade, pois, em ··1976,

1977 e 1978, registraram-se supe.rávíts no ba1anço de pagamen

tos globa1 e incrementos sucessivos nas reservas internacio

nais, que atingi~am o montante de quase. US$ 12 b~lhões em
1978.

Ao final desse período, os resultados eviden-:

ciavam que O Brasil demonstrara capacidade é deternUnação po

Utica para se ajustar a circunstâncias extremamente adver
sas, tendo em vista que:

a taxa média de, crescimento do PIB foi de 7,5% ao ano e a

da X'enda "per capita"· de 4,4% a.a., resultados extremamen

te satisfatórios, comparativamente aos das nações indus
trializadas;

- o programa de substituição de importações teve grande êxi

to; o déficit da balança comercial de bens de capital e

insumos básicos, que atingira o pico de US$ 6,5 bilhões em.

1974, caiu para US$ 2,5 bil.hões em 1.978.:

- o programa de incremento e diversificação das exportações

~ermitiu que nossas vendas externas crescessem a uma taxa

média anual de 15,6%, can destaque especial para os indus

trializados gue cresceram 28\ -ao ano, em ra2ão do que sua

participação no total das exportações passou a ser de .51%
em 1978, contra 40% em 1~74.;

- a relação déficit em transaçóes-corrf;lntes/PIB, qüe passara

de 2% em 1973 para 6,5% em 1974.. declinou para 3,4\ em

1.978, demonstrando, claramente, o processo de ajustamento

de nossa economia ãs adve:l;sidades externas.

Nova crise energética com superposição do chogue financF.!iro

Os novos e substanciais incrementos dos preços

(veja-se Quadro n9 7) fizeram' com que nossas importações de

petróleo (inclusive deri:ados) passassem d~ US$ 4;5 bilhões

~ 2978 para US$ 10,2 bilbões em 1980 e US$ 11,3 bilhões em

1981, agravando tetlsive1mente os problemas de balanço de pa

gamentos do País. Essas elevações de preços representaram,

de 1973 a 1982, um gasto adicional, estimado da ordem de US;
33 bilhões.

A crise de abastecimento provocada por aconte

cimentos p01!ticos no Oriente Médio ,e o abandono dar estrutura

de preços unificada, até então seguida pela OPEP, provocaram

su,bstanciais elevações dos preçoJ;- do petróleo em 1979 e 1980,

com. taxas de crescimento de 37,5\ e 72,2%, respectivamen

te. O aumento médio desse .perlodoé de US$ 20,00 por barril,
contra US; 8,00 em 1973 e 1974•.

Tal si"tuação foi ainda mais agravada pela pro

gressiva e inusitada elevação das taxas de juros no mercado

internacion~l, como conseqüência ·dos elevados dêt"icits fis

cais americanos, o que acabou por desestimular a formação de

estoques de "commodities" e derrubar' seus preços nos mercados

internacionais. Por. ,out.:r;o, lado~ a valoriz,açao dodõ1ar nor

te-americano erod1u as margens de .competitividade de nossos

produtos manufaturados nos mercados da Europa e do Japão.

Esses fatores limi·tativos, de origem externa,

fora portanto do nosso controle, pedem sintetizar-se em:

- recessão mundial, com sua contrapartida de um crescente

protecionismo da parte das nações industrializadas;

qu(!c~a nas relações de troca dos países em desenvolvimento;

- brutal elevação do ônus dos juros sobre nossa dívida ex

terna, obrigando, de mQdo geral, os países importadores dQ

petróleo a seleoionarem e restringirem, ao máximo, suas
importações, como uma das poucas' ali:ernativas para manter

a situação sob razoável controle;

- aumento dos custos dos b.ens de capital- e dos insumos in
dustriais, com reflexos negativos na realimentação da es

piral inflacionária dos pdÍses em desenvolvimento;

- reorientação da demanda internacional preferencialmente

p~a o consumo de estoques, em vez da realização de novas

;importações, o gue, ~V:l.dentemente., teve como conseqüência

a . queda das cotações fnternacionais dos nossos principais

produtos ·cxportâvei.s. ,

Em conseqo.ência, os problemas relacionados com

O crescimento econ~mico, a inflação e desemprego ressurgiram

com grande intensidade nos países industrializados, a partir
de 1979, e se agravaram. nos anos subseqüentes.

No que se refere ao comércio internacional, o

valor das exportações mundiais, que quase dobrou entre 1978 e.
1979, passou a declinar, juntamente com os índices de "quan

tum", registrando esses indicadores, ao Mesmo t~po, ,resu1ta

~s negativos em 1981 e .1982, pela .primeira vez nas últimas
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quatro décadas. Tal. deteriora.ção foi acompanhada de políti

cas recessivar:: e de .gÇ!neralizado protecionismo, o que se re

fletiu negativamente na economia dos países em desenvolvimen

to.

A polí.tica de investir com endividamento foi,

Pois, seriamente abalada pelo segundo choque do petróleo, que

teve intensidade superior ao primeiro. O País j á se recupe

rava dos efeitos da crise de 1973/74., enquanto muitos proje

tos ainda se éncontravam em fase de execução. A alternativa
foi a de prosseguir a 'estratégia, desacelerando . o ·ritmo de

execução de. projetos e não permitindo o inIcio d~ outros_

A nova estratégia adotada concentrou-se, basi

cantante, no aumento e díversificação de exportações, na subs

tituição do petróleo importado e no esforço redobrado de

apoi.o ã agricultura.

A nova cri~e energetica e o choque financeiro

se refletiram de forma violenta no balanço de pagamentos do

Brasil. e na intensificu.çáo ~de seu processo inflacionário.

Nossos dispêndios com a importação de petró

leo, que haviam crescido cerca de 55t, entre 1974 e 1978,

mais que duplicaram no espaço de apenas dois anos,' ao pal;sa

rem de US$ 4,1 bilhões em 1978 para tJS$ 9,4 bilhões em 1980 e

US$ 10,6 bilhões em 1981. As despesas, de }uros llcompanhá~am

também a mesma tendência, evoluindo de US$ 2,7 bilhões em

1978 para US.$: 6,2 bilhões em 1980 e US$ 9,2 bilhões em

19B!. Recorde-se que em 1972 e 1973, o Brasil pagou, em mé

dia f US$ 437 milhões por ano de juros sobre a dIvida externa.

Os efeitos canbinados desses fatores fizeram

com que o défic::i t em transações' correntes de nosso balanço de

pagamentos voltasse a crescer rapidamente, passando de US$

5,9 bilhões em 1978 para US$ 10,7 bilhões em 1.979, US$ 12,~

bilhões em 1980 e US$ 11,7 bilhões.em 1981.

Apanhado nessa tormenta, ao Brasil não reatou

outra alternativa que. a de acelerar o processo de ajustamento

que vinha realizando com !? objetivo de adequar sua economia a

uma nova realiClade mundiaL

o programa de ajustamento acarretou aconteci

mento desconh",cido na história ~conómica recente do Pai:s, a

recessão. Pela primeira vez, em 1981, o PIB apresentou de

clínio em termas reais.

A Nação brasileira, altamente dependente da

importação de petróleo e captadora de poupança externa para

financiar seu processo de crescimento econãmico, recebeu um

iÍnpacto negativo em seu.balanço de pagamento, no perí~do de
1974 a 1982, que é· estimacio em OS$ 52,5 bilhões, em função do

crescimento do preço do petróleo e das taxas de juros no tner

cado financeiro internacional (vide quadro a seguir).

Mas os mercados internacionais dispunham ainda

de excesso de liquicQZ ,:té 1981.

:Em 1982, diversos acontecimentos ne p1ano tnun7

dial, ocasionaram umà crise financeira de proporções gigantes

cas, que praticamente interrompeu o fluxo de recursos par~ os

países em desenvolvimento, cuja díviCla jã alcançava então ci

fra superiqr ZL US$ 600 biJ.hões.

A falta de 1.iqlÚ.dez no mercado financeiro . in

tcrnaeional afetou de forma il'1'ualmente trágica as exportações

brasileiras, principalmente no exercício de 1982. Os parses

em desenvolvimento, parceiros comerci.ais do Brasil., viram-se

compelidos a reduzir de forma drástica su~s iropo~tações. Al

guns países reduziram suas··compras no Brasil em quase 70i> do

Íiol~e . em dólares americanos relat;i.vamentgi ao ano anterior

(vide quadro a seguir).

O excesso de estoques de algumas "comn;.odities"

n~s países produt.ores, assim como a política aplicada por al

guns países europeus, especialmente no caso do açúcar, pres

sionaram também os preços dos produtos primários para baixo,

at1'ngindo quedas percentuais de até 50,65'1;, de 1961 para 1982

(vide quadro a seguir).

!lão se. limitou, porém, ã queda. das cotações

internacionais a evolução negativa do comércio exterior. Am

pliaram-se as práticas protecionistas no mundo dBsénvo1vido,
enquanto que em países em desenvolvirnento tais como Argenti

na, Uruguai, Mtãxico, Chile, Nigêria e Argélia, bem como em

p~ses de economIa centralmente planificada, como a polônia,
que se. haviam transformado em importantes mercados para pro

dutos brasilei:ros não tradicionais, a recessão atingiu-os com

grande rigor, obrigando-os a fecharem seus mercados de manei
ra abrupta•.

Combinados OP efeitos de todos esses fatores

adversos, veri.f~ca-se que provocaram para o Brasil entre 19 Bl

e 2982 uma perda superior a US$ 5 bilhões nas receitas de

suas exportações, que adic;;J.onados aos US$ 52,5 bilhões de au

mento de del'lpesas decorrentes do crescimento do preço de pe

tról~o e da elevação das taxas de juros nos mercados fillan

cei:ros internacionais, podem oferecer aos senhores parlarnen
1:ares uma idéia dos transtornos ocasionados ã eaonomia brnsi

1eira, por esses acontecimentos externos.

Simultaneamente, o;;orreram importante:! regis
tro'; de difi.culdades financeiras em grandes firmas, na Re

pública. Federal da Alemanha, no Canadá e nos Estados Un1ãos e

em várias pequenas empresas de petróleo•. Tais acontecimentos
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IUOS.

nho.

o Brasil optou 91aramente pelo segundo cami-

As duas' cr1ses do petróleo colocaram o Brasil

diante .de um dilema' absolutamente sem precedentes:

"TA lIS.$ Mllhiies
Varfaçio PerctntlJl1

12111tscs Até'olllis

1974-llezHtbro 5.2~,1 -17,9

f!J15- Oezl:llbro 4.040,5 -23,3

1915 - Otzlllbro &.543.9 ·62,0

19~1- Dutllbro 1.25&.1 10,9

1~71l- Ontm/lro 11.895,1 63,9

1979.:-Otzellbro 9.688'.7 -18,6

-1!IBO-Dezerabro 6.912,6 - 28,6

I!lB1-Dezerabro ,7.S06,8 ','
1!I82 - Jlne{ro 7.200,1 9,9 - 3,0

Ftvtrtiro 1.079,9 5,' - ',7Mlrço 7.0S2,O 9,_ 5,7
Abril 1.024.9 1,' : ,~:iHaio 6.892.9 ','Jo""" &.941,1 12,9 - 7.5

""''' 6.950,1 11,5 - 7,_
Agos:to 6.!l70.5 n,o 7,1
Setlllll&ro 5.051,4 - 2'0,4 - 3~,7
Ctstllflro
llovH'bro

3.99.4.4'OczetllbJ:O .<1.6,8 -46,8

ma - ~~~~ 3.400,2 - SO.9 -12.9
3.803,0 -45,2 - 4,8

SeteJll5ro 3.965.1 -21.5 - 0,1
Dezmbro 4.562,9' 14,2 14,2

m!ill.: 1IAC(Il~GEc,lJl.

9U,l.ORON94·

BRASil
TAXASA~U.1lASDECP.EScn!ENTO(%)

PtrTodos Produto Produçio

Totll Populaçio Total

"
·Plrelplta"

UOO-02 - 19l0-lZ 3,96 2,1~ 1,74

mo -12 - 19ro ~ ZZ 3.97 2,12 1,75

1920-22 - 1930'-32 4,04 'Z,05 1,95

1930-31·- 1940 ~ 42 4,7'1 ',08 2,56

1940-42: - 1945-41 5.49 2,38 3,02

1900-02 - 1945 ~ 41 ..!d!! !ill ill
"50 1960 ',' 3,0 3,'
"50 1910 ',' ',' 3,3,

1970 ,,"o ',' ',5 ',0

RESEll,VAS IKTEAA,l.CIOtIAIS DAS AUTDRltlAOES M011ETAAIAS
(Conttttodo FHIl

Todos esses fatos e números demonstram que os

grandes "supe.ravi.ts" -o jã realizado em 1983, de US$ 6.5 mi

lhÕes e o ·projetado de. US$ 9. bilhões em 1984 - já são, éo;no

os números de produção siderúrgica, p"etroquímica, elétrica,

etc., o produto do grande esfo;:-ço de transformação estrutural

que a sociedade brasileirá vem reali.zando nos últimos anos,'

sem ferir seu compromisso com o desenVolvimento,. nem dele se

afastar.
Estamos muito avançadps naquele s~gupdo ciclo

do endividamento externo e jã experimentando os primeiros "si

na~s do limiar do te:rceir~ ciclo, quando teremos superado in

teiramente esta grande crise mundial e os traumas econômicos

e j?sico-sociais que ele nos impôs - no objetivo superior do

de~el)volvimento econômico e social.

F~lTt: HAOOAI). Illstftutollruf1d~dtrcooomlildIFGY.1914. FGVe

II!GE:~

senhores congressistas,. estou convencido de

que os fatos e os números, que' tive a elevada honra de relem

bra;r a Vossas EXcelências, tra:z:em. em seu bojo urna clara men":'

liagem de confiança e de otimismo ã nação brasileira.

QUADRO NQ

TAXAS B~SICAS DE JUROS EXTERNOS

DATA P R I M E L I 8 O R
(fim de período) (Citibank\ (6 meses)

1972 5' 3/4 6 5116

1973 9 3/4 10 3116

1974 10 1/4 10 3/8

1975 7 1/4, 7 1/8

1976 6 1/4 5 3/8

1977 '7 3/4 7 5/8

1978 11 3/4 12 1/2

1979 15 14 3/4

1980 21 1/2 16 7/16

1981 15 3/4 14 15116

1982 - janeiro 15 3/4 15 5/16
- fevereiro 16 1/2 15 1/4
_. março 16 1/2 15 9/16
- abril Il; 1/2 15
':- maio 16 14 5/8
- junho .16 1/2 16 3116
• julho 15 1/2 14' l/a
.. agosto 13 1/2 12 9/16
.. setembro 13 1/2 12 1/;6
.. outubro 12

ti2
10 5/16

.. novembro 11 10 1/4

... dezembro 11 1/2 9 1/2

1983 - janeiro 11 '9 11/16
.. fevereiro 10 1/2 9
... março 10 1/2 9 15/16
- abril 10 1/2 9 1/8
... maio 10 1/2 9 13/16
- .junho 10 1/2 10 _

- julho 10 1/2 10 3/4
.- agosto 11 10 3/4
... setembro 11 9 13/16
... outubro 11 9 3/4

~: 8ACEN-OEPEC

Havia, pois, evidente i.nteresse., para o Bra

si1., em continuar Se endividando,. porque prosseguia reestru

turando sua economia sem interromper o processo de seu desen

vol.vimento.
Por exemplo,. em 19.75 o Brasil. l.mportava US!p

3.5 milhões de insumos .tndustr.iais }Jãsicos,. representados es

senci.almente peloS" produtos siderúrgicos e petrogurmicos; em

19.83, a balança comerc!:.al desses insumos era positiva,. no

elevado patamar de US$ J.,5 bilhÕes de superavit. Exemplos se

melhantes podem ser opse::vados em papel e celulose; em ener

gia,. onde os gastos com petróleo caíram de US$ 9 ~4 bilhões em

1981,. para US$ 6.7 em 1983 e US$ 5.0 em 1984, a despeito do

substancial aumento do número de veículos, máqUinas e equipa

mentos no país; em 5olcoo1, onde ã. produção saltou d~ 580 roi-=

lhÕes de lit;-os,. em 1975,. para mais de 9 bilhões 'em 1984; etlt

carvão energético,. na energia elétrica; na produção mineral e

na metalurgia; na área de bens de capital, cuja balança co

mercial passou de uma si.tuação àe crônicos deficita,. atê

1980, a supe.ravi.t:ár.ia a partir já de 1981; etc::.

Em 1979, o segundo choque do petróleo nos

trouxe complicações adicionais,_ mas não impec1iu que conti

nuássemos a trajetória escolhida.. principalmente porque a in

divisibilidade de muitos projet05 em execução indicava que

parar seria pior do que procurar concluí-los ~

Apesar de todos r.>s transtornos oie urna estraté

gia 'de aju~tamento econômico com intensa ampliação de inves

timentos,. financiados em grande p;~rte por endivid~ento ex
terno,. os resultados mostravam o acerto da opção. Mesmo após

o choque do petrôleo, a economia continuava crescendo a uma

satisfatória taxa média anual de G%.

A taxa de juros' inferior ã ,inf1.ação, prcvales

cente durante todo o períod~ que precedeu à crise financeira

mundial de 1981/82, significava na realidade que o Brasil es

tava. recebendo, com os empréstimos e financiamentos, um ver

dadeiro subsIdio implícito, de origem externa. O Brasil. esta

va então, na verdade, financiando seus empreendimentos com um

subsIdio pelo menos igual ã dife.rença entre a taxa de juros

do mercado e a. inflação J;tIundial.

Mas havia condições para a aplicação eficaz

'deste segundo caminho? 'Sem dúvida, as condições da conjuntura

2l1undial abriam ao Brasil a histórica oportunidade de realizar

'seus désígnios de desenvolvimento com amplos recursos da pou....
pança externa e da reciclagem dos petrodôlares. Tínhamos um

grande campo para novos investimentos na substituiç~o de im

portações de bens de capital, de insumos b.ãsicos e de ener

gi.a. O sistema bancário internacional mostrava-se capaz d~

.reciclar os petrodólares,. fornecendo a liquidez necessária a

cobrir a demanda de nosso balanço de pagamentos. E a taxa de

juros, de 6 a 7\ ao ano; era inferior aos níveis da inflação

mundial. Um cenário que sem dúvida jus'tificava a' decisão his

tórica adotada pelo Governo Brasileiro ..

Entre 1974 e 1983, investimos mais de US$ 70

bilhões em usinas hidl;elétricas, exploração e produção de pe

tróleo, álcool para fins carburantes, bens de capital e insu

~s básfcos (siderurgia,. .Eão ferrosos, quImica e petroquími

ca, fertilizantes e i!efensivos) ~

0- resultado conjugado de todos esses fatores

positivos permite estimar 1un 5uperavit de US:;: 9,1 bilhões na.

balança comercial em 1984', com exportações globais. de US$

24,.6 bilhões (mai.s 12\ em relação a 1983) e irnportações de

US$ 15,5 bilhões (aproximadamente no mesIrD nível de 1983).

Esses resultados perseg'tJidos no comércio exte

ri.or -: a 'partir de projeções conservadoras - combinadas com

as demais medidas de ajustamento da economa brasileira, õe

verão peJ:Illitir, dêntro de três ou quatro anos: a conclusão

desse ajustamento e a retomada, pelo Brasil, de sua indepen

dência em relação ao sistema bancário in~rnacional~....

Eis porque têm as e~portações a alta priorida

de no contexto da nossa política econômica global. A atual

Administração está hoje inteiramente empenhada no esforço ar-

'duo de apoiar o setor privado com o objetivo de assegurar o

ritmo crescente das exportações brasileiras·,. 'único caminho

capaz de reduzir a independência da economia nacional em re

lação aos mercados financeiros internacionais, de corrigir a~

1imitações advindaS' do balanço de pagamentos e de propiciar a

retomada. do desenvolvimento econômico que t,:dos nôs deseja-

proceder p~ontamente ao órusCO e forte ajustamento da eco

nomia brasileira s, con5eqUent~ente,. transmitir imediata

mente ã economia brasi.leira os efeitos da crise mundia.l,

colocando em cheque o pargue industrial brasileiro, ainda

em procesl;>o de consolidação, e gerando graves. problemas

sociais; •

ou ,salvaguardar as conquistas do processo de ind~striali

zação do país, ampliá-las progressivamente, completar a

infraestrutura do pais e continUar o esforço de desenvol

vimento,. ainda' que a ritmo 'mais lento,. mas com a con

seqüência i~evitâvel de se expanail: a dívida externa..

Persistiam ·ainda,. no entanto,. no cenário eco

nômico mundial vários fatores contrários ao desenvolvimento

do comércio exterior brasileiro no sentido e nos níveis con

templados naquele Program!: Econômico. Esses fatores negativos

aram a manutenção dos preços dos produtos primários em pata

mares muito baixos,. a rl'!traçâe dos novos mercados, a desvalo

rização das moedas européias e do yen japonês em relação ao

dólar e a continuada deterioraçãõ dos níveis de comércio, tu

do isso deteJ:Illinou a desvalorização do cru:z:eiro efetuada em

março de 1983, corno um impulso novo para' =eforçar as metas

das exportações, sem sobrecarregar os recursos da que o Te

.aura dispunha para esses ·fins'..

o ano de 1982 pode ser de fato considE7rado o

mais trágico da história do nosso Balanço de Pagamentos. As

eXportações caíram drasticamente de US$ 23,3 bilhões para me

nos de US$ 20,.2 bilhões e, embora as importações de petróleo

tenham. sido reduzidas em cerca de US$ 1,1. bilhão,. o déficit

etI1 transações co"rrentes se elevo~ a US$ 14,4 bilhões.

A brusca e totál.retração cbs financ{amentos

bancários tornou extremamente d:i:f,ícil o fechamento das contas

extemas do Brasil no exercício de 1982, requerendo a utiU

zação dos "Direitos Especiais de' saques'~ brasileiros no FMI;

bem como o recurso a empréstimos - ponte dos Bancos Centrais

ASsociados ao BIS - "Dank ~or In.tcrnational Sattlements" e do

Go\!:err.o dos ~stados unidos da América.

subsequentemente e consoante aprovação do Con

..lho Monetário Nacional à programação do setor extftrno para

1983, o Presidente do Banco Central do Brasil, o Minis

tro-Chefe da Secretaria do Planejamento e o Ministro da Fa

sonda submeteram ao J?undo Monetário Internacional, em 6 de

janeiro de 1983, o programa econômico brasileiro destinado,

no curto prazo; a reduz;J.r substancialmente. os desequili:brios

exteznoe interno e, no médio prazo, a promover mudanças es
truturais na economia que permitirão um retorno a taxas mais

elevadas e auto-sustentãveis de crescimento e de emprego.

bito do comércio internacional do petróleo, onde o emprego do

poder de compra do Brasil deve permitir a conquista~ou recon

quista de importantes 1?arcelas de mercados ..

Em 1984, deverá ganhar força o processo de re

c~peração da economia mundial, cujos primeiros sinais jã são

vis!veis, especialmente nos Estados unidos. Esse fato deverá
repercutir favoravelmente na demanda por exportações brasi.

leiras.

De janeiro a junho de 19 &2,. os empréstimos U1
MOeda ingressados no País montaram a cerca de US$ 9 bilhões,.

c~ média mensal de captação de US$ 1,5 bilhão. Em julho, e&

se rr.ontante foi de US$ 1.696,~ bilhões ~e, em agosto, de' US$

1.998,9 milhões. Em 'setembro e outubro,. a captação caiu à. me

tAde: 'As operações via R~solução n9 G3, cuja média chegou li.

US$ 400 milhões, no período janeiro a ~ulho, caíram para US$

200 milhões em se1;embro US$ 100 milhões em outubro e em no

vembro e dezembro ~

Em agosto da 1982, vaió ã tona a difícil si

tuação financeira externa do México, com a decl.aração de mo

ratória por 90' dias. 'O retraimento da comun.idade b<mcária in

ternacional foi imediato e._~ui,tos países viram-se na difícil

situação de não poderem honrar seus' compromissos internacio

nais, f~gurando, entre eles,. as nações africanas, o Méxi~o, a
'Venezuela, o Peru e a Polônia.

De um lado,. passamos 'a nos defrontar com sé

.rlos prpblemas de captação de recur~os; de o~tro, ficamos im

pedidos de uti1.izar nossos' créditos comerciais jun,!:o a par

ceiros BIt!: que' dcti:nhamos sa1.dos comerciais estimados ~Ín cerca

de US$ 4 bilhõês.~

Em maio de 1982,. a situação mundial foi abala

da politiclimente pela Guerra das Malvinas, com o bloqueio

dos fundos argentinos nos"bancos ingles~s, obrigando aquele

país a suspender s.eu!: pagarnent~s inte;macionais ~

Em face de todos esses percalços e dificulda

des, o Brasil começou a ex.perimentar sinais de retraimento no

ingresso de recursos externos.

forllJIl acornpanhados de seri.os prob~emas bancários, como o do

Banco lUnbrosiano e do Pen Square,. além do fechamento de vâ

ri~ corretoras americanas.

ve'ncida como parece estar sendo,. a retração do

,comércio mundia.l 'e passado o fundo da crise, qualquer recupe

ração do ritmo de crescimento da econonú:a mundial deverá pro

vocar,. sobre o comportlUl1ento do setor externo da economia

brasi1eira,. efeitos mais que proporcionais.

De qualquer modo,. será praticM1ente impossível

se repetirem em 1983 ou 198"4, ou no fut~ro preVisível, os

Nsmos fatoras devZl.Stadores conjugados,. simultâneos. Por ou

tro lado, os' esfo~ços pela constante diversificação e forta

lecimento da capacidade exportadora efetiva da economia bra

aileira passam a exercer-se também mais intensivame.nte no âm-

Ao lado disse, a conclusão de projetos volta

dos para a substituição ne ilnportações deverá tl:'azer duplo

alívio sobre a pauta de nclssas compras externas, j ã que redu

zirá os dispêndios com bens de capital importados, ao tempo

em., que permitirá o suprimentp, ao mercado interno,. com bens

de fabricação nacional. Adicionalmente,. alguns desses proje

tos . - como é o caso da Cia Siderúrgica de Tubarão e da in

44stria de. alumínio - deverão contribuir para a expansão das

exportações ..
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QUADRO NQ .7

QUADRO COH?ARATIVO DE PREÇOS DO PETRllLEO IHPORTADO

eres'cimento Preço l'leóio em Diferençá Em lODO Em USS Ãcrescimos ..d~

Vegetativo US$ fOB/Barril de Barris Hi1hões 9astos c/petro
Ano (6=15,18%) Preço 1eo em USS mi;"

(1) m (3)=(2-1) (4) . (5)=(3x4) lhões (6)

1974 3,70 11,11 7,41 239.583 i.775 1.775

1975 4,26 10,48 6,22 2501380 1.557 3.332

1976 4,91 11 ,50 6,59 293.488 1.934 5.266

1977 5,66 12,30 6,64 288.210 1.914 7.180

1978 .. 6,52 12,,44 5,92 327.605 l.93~ 9.119

1979 7,51 17,11 9,60 357.1f.D 3.525 12.544

1930 8,55 29,45 ~0,81 318.033 6.618 19.262

1981 9,96 34,43 24,47 307.959 7.536 .25.798.
1982 11,48 .32,98 21,50 290.137 6.238 33.036

1983 13,22 29,41 15,19 255.953 . 4.306 37.342 .

E!1!!ll: 11I:lIFAZ.

Setembro de 1985

QUADRO N9 8

BRASIL

'EXPORTAÇ~O - PRINCIPAIS VARIAÇOES NEGATIVAS

DE 1982 SOB,RE 1981

PArSES

.... Em US$ 1.000

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

CPI DA DIVIDA EXTERNA E DO ACORDO FMI/BRASIL

DEPOIMENTO DO MINISTRO-CHEFE ANTÚNIO DELFIM
NETTO

10 de maio de 1984

Discriminação 1981 1982 %

Ni'9(:ria 770.232 244.160 - 68,30
:

Chile 640.5Jl 289.056 - 54,87

Polõni? 506.502 168.116 - 66,81

Países Baixos ~..:469.998 1.1~2.480 - 22,96

México -643.461 324.391 - 49,59

UrU9uai 373.158 137.795 - 63,07

Argentina 880.226 649.859 - 26,17

Bolívia 255.161 '- 79.605 - 68,80

Aréelia 267.288 124.706 - 53,34

Alemanha Ocidental l.316.6E5 1.179.105 - 10,45
/

QUADRO N9 9

BRASIL

EXPORTAÇAO - PRINCIPAIS VARIAÇUES NEGATIVAS

DE 1982 SOBRE 1981

PREÇOS HEDIOS

Discriminação

A - Produtos Bãs iCos

Dívida Externa do Brasil: lições e perspectivas.

Antonio Delfim Netto
Ministro-Chefe

SEPLAN!PR

I. ORIGENS

Retornar às causas do processo de aceleração do endivid~

mento externo é um exercício recomendável mais pelos ensinamentos que

propicia à condução da política econômica no futuro do que pela ident!

fi cação de culpas e desculpas pela atual situação econômica do País.

A questão básica que se coloca é como pode um País, en

tre 1973 e 1983, quintuplicar sua dívida externa enquanto passava de

um período de crescimento de cerca de 13 por cento ao ano para um de

taxas negativas de expansão do Produto?

Na raiz des~es fatos está a estratégia adotada pelo País

para enfrentar a elevação do preço do petróleo entre 1973 e 1974. De

fato, terminamos o ano de 1973 com uma dívida líquida de US$ 6,1 bi

lhões e só no ano de 1974 teríamos que enfrentar uma elevação nas de~

pesas com i~portação, como resultado global da alta do preço de petr~

leo, de US$ 6,4 bilhões.

Melaço
Erva-Bate
Amendoim em bruto
Açúcar demerara

B - Semi-manufaturados

Açúcar cristal
111eo de amendoim
Liquor de cacau

c - Manufaturados

- 45,68
- 45,59
- 39,34
- 41,38

.:. 50,65
- 44,76
- 19,00

NO curto prazo, poderíamos ter escolhido uma das segui~

tes alternativas:

a) promover o ajustamento através da conta comercial, o

que significaria efetivar uma redução das importações de petrôleo e

dos demais produtos de tal modo a não superar o valor das exportações •

b) promover o ajustamento através da conta de capital,

financiando o deficit resultante da subida do preço do' petróleo com
empréstimos.

provoc.!!

Açúcar refinado
1i1cool et11 ico
Uleo de soja refinado
Papeis
Tecidos de fibras sinteticas
Il'arras de ouro

- 48,40
- 45,68
- 24,37
..: 20,00
- 22,30
- 12,08

A primeira alternativa teria imposto uma queda na

ção industrial de pelo menos 20 por cento ao ano em 1974 e em

exigindo da sociedade brasileira um sofrimento maior do que o

do pela crise do início da década seguinte.

prod~

1975,
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Obviamente, a segunda alternativa consultava mais aos

anseios da época. Realmente, um país c~m a nossa disponibilidade de r~

cursos naturais e humanos, com um parque industrial já então consolid~

do e com uma inequívoca vocação agrícola necessitaria apenas de tempo

para efetivar um ajustamento estrutural de sua economia aos novos pr~

ços internacionais a Se considerarmos que os superavits comerciais dos

parses exportadores de petróleo ao serem reciclados nos mercados fina~

ceíros exerceriam uma pressão baixista sobre as taxas de juros inte~

nacionais, completa-se o cenário propício à captação de empréstimos e~

ternos que ao mesmo tempo financiariam no~sas importações de petróleo

e a implantação de projetos geradores de divisas.

Feita a opção pelo endividamento, fornos capazes de man

te~, durante o período 1974-1979, taxas positivas de crescimento da

renda per capita e aumentar progressivamente nossas exportações, ma~

tendo praticamente consta~~e nossas importações. Em contrapartida, no~

sa dívida liquida quintuplicou no período, atingind::J 05$ 40 bilhões r:o final

de 1978. Estes dólares haviam sido aplicados em projetos de longa matur~

ção e que dependeriam de urna economia mundial ativada para bem cumpr~

rem seu objetivo de produzir saldos comerciais.

Esta trajetória vai ser ameaçada pela segunda alta do

petróleo e, principalmente, pelas medidas adotadas nos países em dese~

volvimento para compensar as pressões inflacionárias r~sultantes da de

cisão da OPEP.

De fato, apesar do trauma imposto pela elevação dos pre

ços do petróleo sobre a Balança Comercial, a maturação de uma mentali

dade exportadora no País, na virada da década, aliada às medidas de

promoção das exportações adotadas pelo Governo Figueiredo permitiram

manter o deficit comercial de 1980 igual ao de-1979, graças a urna e~

pansão de 30 por cento das exportações em 198~que compensou o cresc~

mento do dispêndio com petróleo.

Entretanto, a aplicação de uma política ortodoxa de co~

bate à inflação por parte das economias industrializadas (elevação das

taxas de Juros com a cons.equente .quedado nível da atividade económica

em seus países) vai aca~reta~ dois problemas para o Brasil:

a) o pagamento de juros na Balança de Serviços vai apr~

sentar uma expansão exponencial, corno ~esultado da descolagem dos j~

ros nominais das taxas de inflação.

b) nossas exportações, que em 1980 haviam crescido 30 p:>r

cento vão paulatinamente perdendo dinamismo, em decorrência do estre~

tamento do mercado nos países desenvolvidos (afetados por severa rece~

são) e da deterioração do nosso índice de relação de trocas.

Assim, durante o período 1974-1979, o PIB norte-americ~

no cresceu a uma taxa média anual de 3,5 por cento, enquanto a taxa de

juros real permanecia em 0,1%. Em contrapartida, no período 1979-1982,

o crescimento médio do PIB cai para menos de 0,5 por cento, enquanto a

taxa de juros real eleva-se para quase 6 por cento.

Os efeitos devastadores deste novo quadro internacional

não podernser ignorado~ com-o auxílio de um exercício de simUlação, es

pelha~se bem o ônus imposto à economia brasileira por esta nova real!

dade. Suponhamos que os preços do petróleo tivessem aumentado, a par

tir de 1978, alinhados com a inflação americana. Admitamos, também, que

os mesmos níveis de juros reais prevalecentes na segunda metade da d~

cada de 70 .. permanecessem até 1983. Mesmo que mantivéssemos o "on~

trangimento sobre as nossas exportações, imposto pela recessão mundi~

a evolução-ga-,J!Ossa dívida teria _obedecido ao padrã9__aP~~ê-ent-ªd(LniL~

bela l.
TABELA l.

Simulação do Comportamento da Dívida Externa Brasileira:
1979-1983

em US $ bi lhões

Isto significa que a política·de ajustamento adotada pelo Governo F~

gu~iredo conseguiria uma redução, em termos mEds, de cerca de 20 p:>r cento

em relaçãoã Dívida Líquida do início de seu mandato t não tivéssemos sido

engolfados pelo cenário estabelecido nas ecqnomias desenvolvidas.

Apesar de todas estas adversidades, o Brasil ainda encon

trava, no início de 1982, condições de rolar sua dívida externa, gr~

ças áo acesso que tinha aos mercados financeiros internacionais. Ao f!

nal de 1982, entretanto, diversos fatos contribuíram para a desarticu

lação da solução de mercado na adminastração da divida dos países em

desenvolvimento: a guerra das Malvinas, o clima de pessimismo vigente

durante a reunião do FMI em Toronto e a suspensão de pagamentos exteE

nos pelo México. Estes fatores volatizaram a credibilidade do sistema

financeiro internacional (principalmente dos pequenos bancos) na deteE

minação dos países em desenvolvimento em honrar seus compromissos ex

ternos e, consequentemente, estancaram os fluxos de recursos que vi~

bilizavan o fechamento dos balanços de pagamentos. Estava encerrada

a etapa de negociação atomizada dos compromissos internacionais via

mercado e iniciava-se o per!odo de renegociações centralizadas entre o
Governo e a ~omunidade financeira, com a mediação do Fundo Monetário

Internacional. Nesta etapa, créditos são concedidos em função de uma

avaliação da adequação global da política de ajustamento estrutural

do País e não mais com base no mérito de projetos isolados.

Para a natureza deste processo de ajustamento estrut~

ral, em implantação pelo Pais desde o início do Governo Figueiredo,

voltam-se as atenções da· seção seguinte.

11. AJUSTAMENTO ESTRUTURAL

Conforme mencionado, já no início do seu governo, o Pr~

sidente Figueiredo adotou medidas tendentes a acelerar as nossas expoE

tações. EsSas medidas permitiram-nos em 1980 apresentar desempenho

excepcional nas exportações, compensando o impacto imediato da segunda

crise do petróleo. Entretanto, desde logo o Governo percebeu que uma

nova realidade internaciónal havia-se estabelecido e exigiria mudanças

estruturais adicionais em nossa economia. Esta nova realidade cara~

terizava-se pela estabilização do preço internacional do petróleo num

patamar extremamente elevado, a perenidade de taxas de juros reais si~

nificativamente positivas no me~cado internacional e o ~rogrcssivo e~

trangularnento da capacidade do sistéma financeiro reciclar os déb~

tos dos países em desenvolvimento.

As linhas mestras do programa de ajustamento estruturaL

diretamente relacionadas com o setor externo, foram:

a) a maior abertura do setor industrial para o setor e~

I terno. Neste sentido, adotou-se uma agressiva política cambial, Q~a

política favorecida de crédito ao setor e a generalização do mecani&mo

de "draw-back ", corno instrumentos de ~levação da nossa competitividade

internacional i.

b) o estimulo generalizado ao setor agropecuário, ~ara

permitir o rápido amadure~~mento da nossa vocação agrícola latente; e

c) o estabelecimento rigoroso de prioridades no invest~

menta pUblico, com especial atenção ao setor minerador e aos programas

substitutivos ao petróleo importado.

A atuação governamental tinha também a preocu?ação _ de

promover' estímulos aos setores que mais rapidamE;Jlte. ..pudes'Senr-rãsponder

às ne';essidades de.dLvisas--do--pa:i:s. ·Como resultado, nosso setor expoE

fadar reforça-se ~ nossas conquistas na área.de energia não podem. ser

questionadas. Basta lembrar que em 1979 a produção doméstica de petr~

leo e substitutos respondia por menos de 16 por cento do consumo n~

cional. Hoje, a produção nacional é responsável pelo atendirn~ntd de

mais de 60 por cento do consumo total.

A Dívida Líquida, que atihgiu aUSS 86,7 em 1983, estaria

limitada a.US$ 50,7 bilhões caso não tivéssemos sofrido os 'efeitos de§.

favoráveis da taxa de juros e da segunda alta dos preços do petróleo.

1!l79
1980
1981
1982
1983

Dívida Liquida Ch3ervada

45,6
55,8
64,4
79,2
86 7

Dívida Lfauida SilIulada

44,4
50,2
50,2
53.8
50,7

O colapso do sistema financeiro e~ 1982 vai-nos enco~

trar engajados neste projeto. de ajustamento estrutural. g importante

que se tenha este fato em mente para compreendermos corretamente a n~

tureza do envolvimento do FMI com a admÚlistração da nossa dívid;l. _ ex
terna. a Brasil recorreu ao FMI porque necessitava, corno todos os . d~

mais países em desenvolvimento pesadamente endividados, de um aval

técnico para conduzir negociações centralizadas com a comunidade fina~

ceira internacional. Ao recorrer ao FlH, o Brasil apresentou, defendeu
e teve aprovado o seu PIÓprio programa 00 ajustamento anterionrente já em irrplan-
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tação, como sendo o mais adequado às nossas necessidades. Este progr~

ma teve que ter sua implantação acelerada em 1983, visando a uma red~

ção,acentuada do deficit em transações correntes, porque os fundos in

ternacionais disponíveis escassearam para todos os países. Não tivemos

que nos sujeitar a imposições ex~ernas, como bem demonstram as sucess!

vas renegociações que temos promovido com o FMI e com a comunidade f~

nanceira internacional, das quais retornamos sempre com condições mais

vantajosas para o Brasil.

Na tabela 2 observa-se que os quatro países i.lpõs apresentaIEll'

taxas significativas de expansão das importações no ncríodo 1975-1980

íoram obrigados a cortá-las drasticamente entre 1991 e 1983. Todos ti

veram grandes- dificuldades em manter, no segundo ?eríouo, o mesmo d!

na~smo revelado pelas exportações, no primeiro ~erIodo: exceção not~

vaI é o Brasil, o único cujas exportações tiveram crescimento nositivo

em 1983. Ademais, após apresentarem taxas positivas de crescimento do

PIB no período 1975-1980, todos os países observaram quedas na renda

per capita, entre 1981 e 1983.

Esta análise retrospectiva do comportamento do nosso s~

tor externo não pode ser concluída sem atentarmos para as sirnilarid~

des entre o nossO processo de endividamento e de ajustamento externos

e aqueles experimentados por países em estágio de desenvolvimento co~

paráve1 ao nosso. Assim, foram selecionados nas tabelas 2 e 3 indic~

Finalmente, deve-se recordar que alguns dos investime~

tos de longa maturação, patrocinados pelo Governo nos últimos 10 anos,

estarão entrando em operaç~o proximamente. Ao engajarem-se na prod~

ção, projetos como Itaipú, Carajás, Tucuruí, ampliação das indústrias

siderúrgicas e os projetos de alumínio deixam de atuar corno absorved2

res improdutivos de recursos e transformam-se em geradores de divisas

propulsoras do desenvolvimento.

Os resultacos alcançados em 1983 representam um passo

muito importante na trajetória de eliminação do estrangulamento exteE

no. Apesar da incredulidade geral quanto ao nosso objetivo no setor e~

terno, o Balanço Comercial no fin~l de 1983 apresentou um superavit de

US$ 6,5 bilhões, o que possibilitou uma queda do deficit em transações

c0~rentes de US$ 14,8 bilhões, em 1982,para US~ 6,2 bi1hões,em 1983. Em

consequência do sucesso alcançado, teremos para 1984 uma meta bem m~

nos demandante: reduzir o deficit em Transações Correntes em apenas

US$ 1,0 bilhão adicional, menos do que o valor da redução esperada nas

importações de petróleo decorrentes de expansão da produção doméstica

no ano.

dores econômicos de 3 países latino-americanos semelhantes ao

para uma comparação de desempenho. Deve-se notar, entretanto,

três tem uma fOsiçã:> privilegiada em relação ao Brasil em, pelo
um aspecto importante: todos eles são exportadores líquidos de
1eo.

Brasil

que os

menos

T?etr§

Já na tabela 3 nota-se que todos os países engajaram-se

num dramático esforço de ampliação dos seus saldos comerciais, que se

refletiram, com defasagens variadas, em menores deficits na conta co~

rente. Finalmente, observe-se que a Venezuela, o único 9aís cuja dívl

da externa não cresceu significa~ivamente em todo o ~eríodo, é também

o que apresentou o menor crescimento econôwico.

Examinemos na seção seguinte que ~erspectivas de médio

prazo pod~se vislumbrar para o País, como consequência do ajustame~

to já procedido.

III. PERSPECTIVAS

Todos estes ajustes que estão sendo feitos na economia

brasileira para amoldá-la ao novo cenário mundial não estão sendo re~

lizados sem que a soci.edade brasileira sinta os custos deste ajustame~

to. Mas estes sacrifícios não estão sendo em vão, pois as mudanças

estruturais que se estão processando na economia brasileira já estâo

mostrando os seus primeiros sinais positivôs. A redução do deficit do

setor pUblico está diminuindo a demanda cestO' setor pela poupança n~

cional e consequentemente abrindo um espaço importante ~ara os inves~

mentos do setor privado. A possibilidade das importações do setor pr!

vado aumentarem 22 por cento em 1984 e ainda mais nos próximos

anos será um fator importante para que os novos investimentos priv~

dos não venham a criar uma demanda por importações que não possa . ser
viabilizada. Nada desprezível é o resultado de caixa do Governo, hoje

com uma acumulação de mais de US~ 2 bi1hoes em divisas,

TABELA 2

Evolução das taxas anuais de crescimento de indicadores
selecionados para diversos países

1975 - 1983

(em %)
IMPORTAÇÕES EXPORTAÇOES P I B

1975-1980 1981 1982 1983 1975-1980 1981 1982 1983 1975 1980 1981 1982 1983
Brasil 10,5 -3,8 -15,5 -20,6 16,7 15,7 -13,4 8,5 6,7 -1,9 1,4 -3,3
Argentina 17,8 -10,2 -42,2 -20,0 18,1 14,0 -16,9 -2,8 1,4 -5,9 -5,4 2,0
México 19,8 27,2 -39,7 -37,8 32,5 24,1 7,2 -1,7 7,3 7,9 -0,5 -4,0
Venezuela 12,2 li,5 8,6 -59,4 13,6 4,8 -18,0 -10,3 2,5 0,4 0,6 -2,0

TABELA 3

Evolução dos principais agregados econômicos do setor
externos para diversos países

1975 - 1983

(em US$ bilhões
SALDO COMERCIAL SALDO TRANSAÇÕES CORRENTES DIVIDA 'EXTERNA BRUTA

'1975-1980 1981 1982 1983 1975-1979 1981 1982 1983 1975-1980 1981 1982 1983
Brasil -2,0 1,2 0,8 6,4 7,7 -li,7 -16,3 -6,1 36,0 61,4 69,6 80,8
Argentina 1,0 0,7 2,7 3,9 -0,4 -4,7 -2,4 -1,9 24,5 35,6 38,9 42,0
México -2,0 4,1 6,9 12,0 -4,1 -14,0 -3,1 3,7 50,2 72,0 81,4 85,0
Venezuela -4,1 7,8 3,2 9,3 O 4,0 -3,4 5,0 26,5 28,4 29·,9 30,0

Na verdade,- as respostas do setor industrial eXt,?ortador

e do setor agrícola aos estímulos concedidos oe10 Governo já vem per~

tindo viabilizar o início de uma recuperação económica, ainda que ti

mida, mas certamente duradoura e generêlizando-se progressivamente.
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Estes sintomas confirmam uma tese advogada 9010 Governo

e questionada por alguns: existe uma trajetória de desenvolvimento su~

tentado, com progressiva redução de dependência externa e sem a ru~

tura com os compromissos assumidos pelo Brasil com sistema financeiro

internacional.

Elaboremos mais sobre esta ~ese. O Governo acredita que,

dada a nova realidade econômica internacional I só poderemos consideraE

mo-nos em rota de ajustamento estrutural se conseguirmos ao mesmo te~

pc crescer o PIB e pagar parcelas crescentes dos juros referentes à
dívida acumulada. A questão da existência de tal trajetória, vem-se

dirigindo os técnicos do Governo e mesmo de organismos internacionais

há algum tempo. Hoje, há ~nsenso de que, mesmo sob hi~óteses razoavel

mente pessimistas, a condução adequada da sua política econômica perm~

tirá ao Brasil obter um desenvolvimento econômico significativo ao me~

mo tempo em que ordena suas contas externas.

Um estucb recente, oos IlOldes usua1lrente ad::>tado tanto pelos meios

acadânicos COIlO pelas equipes técnicas Cb Governo, tratou deste panto. !\pesar de J?'3E
fu de uma base de dad::l que ainda nãJ tncorporva os êxitDs alcançaàJs na Conta de

Trans<çÕes Correntes ,.:> final de 1983, o frabaTho conclui pela factibili~ de se
voltar a una trajetória de desenvolv:iIrento econômico, a partir do !?roximo aro.

Neste estudo, mesmo admitindo-se um cenário com taxas de juros intern~

cionais reais acima das historicamente observadas anteriormente ã cri

se financeira de 1982, uma elevação persistente dos preços de petr~

leo em termos reais, um crescimento moderado das trocas comerciais in

ternacionais, um ritmo bastante conservador de crescimento dos invest!

mentos externos no Brasil e nenhum ganho nos ter~os de troca do Brasil,

conclui-se que a indústria brasileira poderia crescer 3 por cento em

1985, chegando a 6 por cento em 1987 e mantendo um crescimento de 7

por cento a partir de 1989. Estes resultados seriam compatíveis com a

anulação do deficit em transações correntes no final desta década. Ou

rante todo o período, as necessidades de novos empréstimos são mant!

das a níveis toleráveis e cessam de existir por volta da 1990. A rel~

ção entre ~ serviço da dívida e exportação cai de 77 por ce~t~ em 198~

para 60 por cento em 1990, atingindo 45 por cento em 1993.

Estudos mais conservadores, que admitem uma taxa de cres

cimento da produção industrial de 4 pa.r cento ao ano, concluem que em 1987 o

defícit em Transações Correntes já seria nulo.

Obviamente, qualquer melhoria no cenário internacional,

priilCipalmente no que se refere aos níveis das-taxas de juros _. trad.!:!

zir-ia na possibilidade de um crescimento econômico mais acelerado,

sem cOffi?rometimento das contas externas. Mais imP9rtante, entretanto,

é destacar que para cada 1,5 pontos de porcentagem de crescimento ad!

cional de nossas exportações, viabiliza-se 1 90nto de procentagem a

mais de crescimento industrial e, consequentemente, de elevação do ni

vel de emprego. Só este dado é suficiente para desmistificar'o falso

debate sobre crescimento das exportações versus crescimento do mercado

doméstico: o estímulo dinâmico do setor exportador abre opartunidacl.2s de

emprego em todos os demais setores, graças ao seu efeito multiplicador.

Concluindo, caberia ressaltar que estamos engajados num

programa ambicioso de ajustamento estrutural e que impõe, no curto pr~

zo, pesados sacrifícios à sociedade brasileira. Nossa determinação em

implementá-lo decorre da constatação de que se trata de um programa

consistente e que trilha o caminho mais rápido, senão o único, para

chegarmos a uma economia reestruturada e pre9arada para um crescimento

sustentável nas próximas décadas.



DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE.ASSINATURA
(Inclusa as despesas de correio)

Seçlo I (Clmara dos Deputados)

Via-Superfície:

Semestre . . . .. . Cr$
Ano Cr$
Exemplar avulso _ Cr$

Seçlo II (Senado Federal)

Via-Superfície:

Semestre Cr$
Ano Cr$
Exemplar avulso Cr$

3.000
6.000

50

3.000
6.000

50

Os pedidos devem ser acompanhados de Cheque Visado. pagáveis em Brasília ou

Ordem de Pagamemo pela Caixa Econômica Federal - Agência PSCEGRAF. Conta-Corrente n9

920001-2, a favor do:

Centro Gráfico do Senado Federal

Praça dos Três Poderes - Caixa Postal 1.203 - Brasília - DF

CEP 70.160



REVISTA DE INFORMAÇÃO
LEGISLATIVA N9 85

Está circulando o n9 85 da Revista de Informação legislativa, periódico trimestral de pes
quisa jurídica e documentação legislativa, editado pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Sena
do Federal.

Este número, com 438 páginas, contém as seguintes matérias:

COLABORAÇÃO

Hierarquia entre normas constitucionais - Nelson
de Sousa Sampdio

Parlamentarismo vs. Presidencialismo - Manoel de
Oliveira Franco ~obrinho

Considerações sobre o federalismo - José Nilo de
Castro

O sistema federalista e a integridade do Brasil 
Paulo de Figueiredo

Do Estado unitário ao Estado regional - Moacyr
Benedicto de Souza

Federalismo e autonomia municipal - Valmir Pon
tes Filho

Descentralização do Poder: Federação e Município
- José Alfredo de Oliveira Baracho

A aplicação extrater.ritorial de leis nacionais - Jo
sé Carlos de Magalhães

O controle legislativo dos atos internacionais - An
tônio Paulo Cachopuz de Medeiros

Iniciativa de lei complementar de normas gerais de
Direito Tributário - Geraldo Ataliba

História e sistema em Teixeira de Freitas - Nelson
Saldanha

Teixeira de Freitas e a autonomia das partes no di
reito internacional privado latino-americano - Jürgen
Santleben

Função social da propriedade - Wellington dos
Mendes Lopes

A usucapião especial no Brasil: evolução ou desca
racterização de um instituto jurídico romano? - Anna
Maria Villela

Desapropriação por utilidade pública - Therezi
nha Lucia Ferreira Cunha

Do registro na desapropriação e aspectos proces
suais na proposta para uma nova lei - Raimundo Viana

O mérito do ato administrativo perante o Judiciário
- José Jappur

Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de
seu componente) como forma de confusão entre produtos
- Carlos Alberto Bittar

Vídeo-clubes, distribuidores, locadores e revendedo
res de vídeo-cassetes: sua posiçqo frente ao Direito de
Autor - Antônio Chaves

La prisión provisional en Espana y la crisis de una
ley socialista - Antonio M9 Lorca Navarrete

DOCUMENTAÇÃO

Constituição Federal e Constituições estaduais 
leyla Castello Branco Rangel

Assinatura para 1985 In9s 85 a 88): Cr$ 48.000

À venda na SUBSECRETARIA

DE EDiÇÕES TÉCNICAS

SENADO FEDERAL

- Anexo 1 - 229 andar

Praça dos Três Poderes

70.160

- BRASíLIA - DF

Telefone: 211-3578

Encomendas mediante vale postal ou cheque visado pagável em Brasília,

'a favor da Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal.
Atende-se também pelo reembolso postal.



REFORMA
ADMINISTRATIVA

ORGANIZAÇÃO

DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL

'Decreto-Lei n9 200, de 1967

Texto atualizado e anotado

Legislação alteradora

Legislação correlata

49 edição - 1984

À venda na Subsecretaria de Edições Técnicas,

Senado Federal, 229 andar. Brasília, DF - CEP 70160

Encomenda mediante ch~que visado

pagável em Brasília ou vale postal.

Atende-se, também, pelo reembolso postal.



LEDIÇÃO DEHOJE: 48,8 PÁGINAS

Centro Gráfico do Senado Federal
Caixa Postal 07/1203

Brasília - DF

PREÇO DESTE EXEMPLAR: Cr$ 50,00


	D006840001
	D006840002
	D006840003
	D006840004
	D006840005
	D006840006
	D006840007
	D006840008
	D006840009
	D006840010
	D006840011
	D006840012
	D006840013
	D006840014
	D006840015
	D006840016
	D006840017
	D006840018
	D006840019
	D006840020
	D006840021
	D006840022
	D006840023
	D006840024
	D006840025
	D006840026
	D006840027
	D006840028
	D006840029
	D006840030
	D006840031
	D006840032
	D006840033
	D006840034
	D006840035
	D006840036
	D006840037
	D006840038
	D006840039
	D006840040
	D006840041
	D006840042
	D006840043
	D006840044
	D006840045
	D006840046
	D006840047
	D006840048
	D006840049
	D006840050
	D006840051
	D006840052
	D006840053
	D006840054
	D006840055
	D006840056
	D006840057
	D006840058
	D006840059
	D006840060
	D006840061
	D006840062
	D006840063
	D006840064
	D006840065
	D006840066
	D006840067
	D006840068
	D006840069
	D006840070
	D006840071
	D006840072
	D006840073
	D006840074
	D006840075
	D006840076
	D006840077
	D006840078
	D006840079
	D006840080
	D006840081
	D006840082
	D006840083
	D006840084
	D006840085
	D006840086
	D006840087
	D006840088
	D006840089
	D006840090
	D006840091
	D006840092
	D006840093
	D006840094
	D006840095
	D006840096
	D006840097
	D006840098
	D006840099
	D006840100
	D006840101
	D006840102
	D006840103
	D006840104
	D006840105
	D006840106
	D006840107
	D006840108
	D006840109
	D006840110
	D006840111
	D006840112
	D006840113
	D006840114
	D006840115
	D006840116
	D006840117
	D006840118
	D006840119
	D006840120
	D006840121
	D006840122
	D006840123
	D006840124
	D006840125
	D006840126
	D006840127
	D006840128
	D006840129
	D006840130
	D006840131
	D006840132
	D006840133
	D006840134
	D006840135
	D006840136
	D006840137
	D006840138
	D006840139
	D006840140
	D006840141
	D006840142
	D006840143
	D006840144
	D006840145
	D006840146
	D006840147
	D006840148
	D006840149
	D006840150
	D006840151
	D006840152
	D006840153
	D006840154
	D006840155
	D006840156
	D006840157
	D006840158
	D006840159
	D006840160
	D006840161
	D006840162
	D006840163
	D006840164
	D006840165
	D006840166
	D006840167
	D006840168
	D006840169
	D006840170
	D006840171
	D006840172
	D006840173
	D006840174
	D006840175
	D006840176
	D006840177
	D006840178
	D006840179
	D006840180
	D006840181
	D006840182
	D006840183
	D006840184
	D006840185
	D006840186
	D006840187
	D006840188
	D006840189
	D006840190
	D006840191
	D006840192
	D006840193
	D006840194
	D006840195
	D006840196
	D006840197
	D006840198
	D006840199
	D006840200
	D006840201
	D006840202
	D006840203
	D006840204
	D006840205
	D006840206
	D006840207
	D006840208
	D006840209
	D006840210
	D006840211
	D006840212
	D006840213
	D006840214
	D006840215
	D006840216
	D006840217
	D006840218
	D006840219
	D006840220
	D006840221
	D006840222
	D006840223
	D006840224
	D006840225
	D006840226
	D006840227
	D006840228
	D006840229
	D006840230
	D006840231
	D006840232
	D006840233
	D006840234
	D006840235
	D006840236
	D006840237
	D006840238
	D006840239
	D006840240
	D006840241
	D006840242
	D006840243
	D006840244
	D006840245
	D006840246
	D006840247
	D006840248
	D006840249
	D006840250
	D006840251
	D006840252
	D006840253
	D006840254
	D006840255
	D006840256
	D006840257
	D006840258
	D006840259
	D006840260
	D006840261
	D006840262
	D006840263
	D006840264
	D006840265
	D006840266
	D006840267
	D006840268
	D006840269
	D006840270
	D006840271
	D006840272
	D006840273
	D006840274
	D006840275
	D006840276
	D006840277
	D006840278
	D006840279
	D006840280
	D006840281
	D006840282
	D006840283
	D006840284
	D006840285
	D006840286
	D006840287
	D006840288
	D006840289
	D006840290
	D006840291
	D006840292
	D006840293
	D006840294
	D006840295
	D006840296
	D006840297
	D006840298
	D006840299
	D006840300
	D006840301
	D006840302
	D006840303
	D006840304
	D006840305
	D006840306
	D006840307
	D006840308
	D006840309
	D006840310
	D006840311
	D006840312
	D006840313
	D006840314
	D006840315
	D006840316
	D006840317
	D006840318
	D006840319
	D006840320
	D006840321
	D006840322
	D006840323
	D006840324
	D006840325
	D006840326
	D006840327
	D006840328
	D006840329
	D006840330
	D006840331
	D006840332
	D006840333
	D006840334
	D006840335
	D006840336
	D006840337
	D006840338
	D006840339
	D006840340
	D006840341
	D006840342
	D006840343
	D006840344
	D006840345
	D006840346
	D006840347
	D006840348
	D006840349
	D006840350
	D006840351
	D006840352
	D006840353
	D006840354
	D006840355
	D006840356
	D006840357
	D006840358
	D006840359
	D006840360
	D006840361
	D006840362
	D006840363
	D006840364
	D006840365
	D006840366
	D006840367
	D006840368
	D006840369
	D006840370
	D006840371
	D006840372
	D006840373
	D006840374
	D006840375
	D006840376
	D006840377
	D006840378
	D006840379
	D006840380
	D006840381
	D006840382
	D006840383
	D006840384
	D006840385
	D006840386
	D006840387
	D006840388
	D006840389
	D006840390
	D006840391
	D006840392
	D006840393
	D006840394
	D006840395
	D006840396
	D006840397
	D006840398
	D006840399
	D006840400
	D006840401
	D006840402
	D006840403
	D006840404
	D006840405
	D006840406
	D006840407
	D006840408
	D006840409
	D006840410
	D006840411
	D006840412
	D006840413
	D006840414
	D006840415
	D006840416
	D006840417
	D006840418
	D006840419
	D006840420
	D006840421
	D006840422
	D006840423
	D006840424
	D006840425
	D006840426
	D006840427
	D006840428
	D006840429
	D006840430
	D006840431
	D006840432
	D006840433
	D006840434
	D006840435
	D006840436
	D006840437
	D006840438
	D006840439
	D006840440
	D006840441
	D006840442
	D006840443
	D006840444
	D006840445
	D006840446
	D006840447
	D006840448
	D006840449
	D006840450
	D006840451
	D006840452
	D006840453
	D006840454
	D006840455
	D006840456
	D006840457
	D006840458
	D006840459
	D006840460
	D006840461
	D006840462
	D006840463
	D006840464
	D006840465
	D006840466
	D006840467
	D006840468
	D006840469
	D006840470
	D006840471
	D006840472
	D006840473
	D006840474
	D006840475
	D006840476
	D006840477
	D006840478
	D006840479
	D006840480
	D006840481
	D006840482
	D006840483
	D006840484
	D006840485
	D006840486
	D006840487

